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ظهير شريف رقم  1.20.78صادر في  18من ذي الحجة  1441
( 8أغسطس   )2020بتنفيذ القانون رقم  49.17املتعلق
بالتقييم البيئي.
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  49.17املتعلق بالتقييم البيئي ،كما وافق عليه مجلس
النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بتطوان في  18من ذي الحجة  8( 1441أغسطس .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*
*
قانون رقم 49.17
يتعلق بالتقييم البيئي
الباب األول

تعاريف
املادة األولى
يراد في مدلول هذا القانون باملصطلحات والتعابيرالتالية:
 - 1البيئة :مجموع العناصر الطبيعية واملنشآت البشرية وكذا
العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد
الكائنات الحية واألنشطة البشرية وتساعد على تطورها والحفاظ
عليها ؛
 - 2التقييم البيئي :دراسة تقوم على إدماج الجوانب البيئية
واالجتماعية ملشروع أو مخطط أو برنامج أو سياسة عمومية لتقييم
آثارها املتوقعة ويسمح بتحليل وتعليل االختيارات املقبولة ويتضمن
التقييم البيئي االستراتيجي ودراسة التأثيرعلى البيئة وبطاقة التأثيرعلى
البيئة واالفتحاص البيئي ؛

 - 3التقييم االستراتيجي البيئي :دراسة تمكن من إدماج االعتبارات
البيئية والتنمية املستدامة في السياسات والبرامج واملخططات
وتصاميم التنمية القطاعية والجهوية ؛
 - 4دراسة التأثير على البيئة :دراسة تمكن من تقييم اآلثار املباشرة
وغير املباشرة ،املؤقتة والدائمة التي يمكن أن تلحق ضررا بالبيئة
على املدى القصير واملتوسط والبعيد قبل إنجاز مشاريع اقتصادية
وتنموية ومشاريع التهيئة أو تشييد البنيات التحتية الخاضعة لهذه
الدراسة وتحديد التدابير التي يجب اتخاذها لتجنب التأثيرات السلبية
أو التخفيف منها أو تعويضها أو إزالتها وتثمين اآلثار اإليجابية للمشروع
على البيئة ؛
 - 5بطاقة التأثيرعلى البيئة :دراسة مقتضبة تعد قبل انجازمشاريع
غيرخاضعة لدراسات التأثيرعلى البيئة من املحتمل أن تكون لها تأثيرات
سلبية ضعيفة على البيئة نظرا ملدتها وطبيعتها وحجمها ومكان إقامتها،
تمكن من تقييم هذه التأثيرات وتحديد التدابير الكفيلة لتفاديها
أو التخفيف منها أو تعويضها ؛
 - 6اإلفتحاص البيئي :دراسة تمكن من تقييم التأثيرات املباشرة
وغير املباشرة ،املؤقتة أو الدائمة لوحدات صناعية أو أنشطة موجودة
قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وتندرج ضمن الئحة املشاريع
الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة ،وذلك من أجل تحديد التدابير
الواجب اتخاذها ملطابقتها مع القوانين واملعايير البيئية الجاري بها
العمل ؛
 - 7األسس املرجعية :ﺩﻟﻳﻝ ﻣﺭﺟﻌﻲ يحدد الجوانب واملتطلبات البيئية
األساسية الواجب مراعاتها أثناء إعداد تقرير يتعلق بالتقييم البيئي،
ويبين املنهجية الواجب اعتمادها لتشخيص وتحليل االنعكاسات
املحتملة ملشاريع البرامج أو املخططات أو السياسات أو مشاريع
األنشطة والتأثيرات املترتبة عن األنشطة والوحدات الصناعية القائمة
على البيئة ؛
 - 8مبادئ توجيهية :وثائق مرجعية ،تعدها اإلدارة ،تحدد العناصر
األساسية التي يجب إدماجها في األسس املرجعية للتقييم البيئي
بالنسبة لكل مشروع خاضع لهذا التقييم ؛
 - 9املوافقة البيئية :قرار يشهد من الناحية البيئية بإمكانية إنجاز
املشروع الخاضع لدراسة التأثيرعلى البيئة أو بطاقة التأثيرعلى البيئة؛
 - 10املطابقة البيئية :قرار يشهد من الناحية البيئية بمطابقة
الوحدات الصناعية واألنشطة القائمة مع القوانين واملعايير البيئية
الجاري بها العمل.
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الباب الثاني
التقييم االستراتيجي البيئي
املادة 2
بناء على أحكام القانون  -اإلطار رقم  99.12بمثابة ميثاق
وطني للبيئة والتنمية املستدامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.14.09بتاريخ  4جمادى األولى  6( 1435مارس  ،)2014تخضع
للتقييم االستراتيجي البيئي مشاريع السياسات والبرامج واملخططات
والتصاميم القطاعية والجهوية املعدة من طرف الدولة والجماعات
الترابية واملؤسسات العمومية ،واملحددة قائمتها بنص تنظيمي.
املادة 3
ينجز التقييم االستراتيجي البيئي من طرف صاحب املشروع وذلك
اعتمادا على األسس املرجعية واملبادئ التوجيهية املعدة لهذا الغرض.
ويتضمن على الخصوص :
 - 1تقييم التأثيرات املحتملة للمشروع على النظم البيئية
واالجتماعية سواء كانت إيجابية أوسلبية  ،وعلى فوائدها اإليكولوجية،
الدائمة و املؤقتة على املدى القصيرو املتوسط و الطويل؛
 - 2تقديم التدابير الواجب اتخاذها من أجل تجنب التأثيرات
السلبية للمشروع أو تخفيفها أو تعويضها ،مع تقديركلفتها؛
 - 3تقديم البدائل املقترحة وكيفيات تنفيذها للوصول للنتائج
املتوخاة من التقييم االستراتيجي البيئي والحد من اإلنعكاسات
السلبية على البيئة.
املادة 4
تحدد مسطرة إعداد ودراسة وكيفيات التقييم االستراتيجي البيئي
بنص تنظيمي.

الباب الثالث
دراسة التأثيرعلى البيئة
املادة 5
تخضع لدراسة التأثير على البيئة املشاريع املزمع إنجازها من طرف
كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص ،والتي
حسب طبيعتها أو حجمها أو موقعها ،يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية
على البيئة وصحة السكان.
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كما تخضع لدراسة التأثير على البيئة عمليات تفكيك املشاريع
الخاضعة لهذه الدراسة أو تغييرمحتواها أو مكان إقامتها أو توسيعها.
ال تخضع لهذه الدراسة املشاريع املتعلقة بالدفاع الوطني ،غير أن
إنجازهذه املشاريع يجب أن يراعي تأثيرها على البيئة و صحة السكان.
تحدد الئحة املشاريع الخاضعة لدراسة التأثيرعلى البيئة وتوصيفها
بنص تنظيمي.
املادة 6
إذا كان املشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة يشتمل على
عدة مكونات متكاملة فيما بينها أو كان إنجازه يتم على عدة مراحل ،بما
في ذلك مشاريع التهيئة واألشغال ،فإن الدراسة يجب أن تنصب على
املشروع بكامله.
املادة 7
اعتمادا على األسس املرجعية واملبادئ التوجيهية املعدة لهذا
الغرض ،تتضمن دراسة التأثيرعلى البيئة على الخصوص :
 - 1اإلطارالقانوني واملؤسساتي والعقاري للمشروع ،سواء أثناء فترة
إنجازه واستغالله ،وعند االقتضاء ،أثناء توسيعه أو تفكيكه ؛
 - 2املكونات األساسية للمشروع وخصائصه واملبلغ املرصد
الستثماره ؛
 - 3طبيعة وكمية املواد األولية ومصادر الطاقة واملوارد املائية
والتقنيات املستعملة ،وعند االقتضاء ،خصائص طرق التصنيع ؛
 - 4تقديرا نوعيا وكميا للمقذوفات السائلة واالنبعاثات الغازية
والنفايات الخطرة وغير الخطرة وكذا اإلزعاجات الصوتية والضوئية
والروائح واألضرارالناتجة عن الحرارة واإلشعاعات التي يحتمل أن تنجم
أثناء إنجازواستغالل املشروع وكذا أثناء مرحلة التوسيع والتفكيك ؛
 - 5العناصر البيئية املحتمل تعرضها للضرر بسبب املشروع
السيما صحة السكان والوحيش والنبيت والتربة واملاء والهواء واملمتلكات
املادية ،بما في ذلك التراث املعماري واإليكولوجي واألركيولوجي واملواقع
ذات املنفعة البيولوجية والجيولوجية والحفريات واملناطق املحمية
واملناظر الطبيعية ،وذلك طيلة مدة إنجاز واستغالل وتوسعة املشروع
أو عند تفكيكه ؛
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 - 6التأثيرات اإليجابية والسلبية للمشروع على البيئة وعلى السكان
وآثاره املباشرة وغير املباشرة ،والدائمة واملؤقتة على املدى القصير
واملتوسط والبعيد ؛
 - 7التدابير والحلول البديلة املزمع اتخاذها إلزالة وتقليص
أو تعويض اآلثار الضارة للمشروع على البيئة وصحة السكان ،وكذا
اإلجراءات الهادفة إلى تثمين التأثيرات االيجابية للمشروع ؛
 - 8برنامج مراقبة وتتبع املشروع وذلك بإدماج التدابير املزمع
اتخاذها طبقا للمواصفات التقنية واملتطلبات البيئية املعتمدة
في الدراسة ؛
 - 9مذكرة تركيبية تقنية ملحتوى الدراسة وخالصتها ؛
 - 10ملخصا مبسطا للمعلومات واملعطيات األساسية املتضمنة
في الدراسة موجها للعموم.
تنجز دراسة التأثير على البيئة ودفتر التحمالت من طرف مكتب
دراسات معتمد من طرف اإلدارة وفق الشروط والكيفيات املحددة
بنص تنظيمي.
املادة 8
ال يمكن الترخيص بإنجاز أي مشروع خاضع لدراسة التأثير على
البيئة إال بعد إدالء صاحب املشروع بقراراملوافقة البيئية.
يرفق قرار املوافقة البيئية بدفتر التحمالت البيئي الذي يحدد
التدابير الواجب اتخاذها لتخفيف أو تعويض التأثيرات السلبية
للمشروع على البيئة والساكنة وعلى الصحة العمومية وكذا كيفيات
تتبع هذه التدابير.
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املادة 10
تعفى من البحث العمومي املشاريع الخاضعة لبحث عمومي
بمقت�ضى نصوص تشريعية أخرى ،شريطة أن يوضع ملخص لدراسة
التأثير على البيئة رهن إشارة العموم ،وذلك طيلة مدة إجراء البحث
املذكور.
املادة 11
تخضع لدراسة جديدة للتأثيرعلى البيئة ،املشاريع التي حصلت على
املوافقة البيئية ،والتي لم يتم الشروع في إنجازها داخل أجل خمس
سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على قراراملوافقة البيئية.

الباب الرابع
بطاقة التأثيرعلى البيئة
املادة 12
تخضع لبطاقة التأثير على البيئة املشاريع التي بسبب طبيعتها
وحجمها وموقعها يحتمل أن يكون لها تأثيرات سلبية ضعيفة على
البيئة.
تحدد الئحة املشاريع الخاضعة لهذه البطاقة بنص تنظيمي.
املادة 13
يتم إنجازبطاقة التأثيرعلى البيئة من طرف مكتب دراسات معتمد
طبقا للشروط والكيفيات املحددة بنص تنظيمي.
املادة 14

تحدد مسطرة الحصول على قراراملوافقة البيئية بنص تنظيمي.

تتضمن بطاقة التأثيرعلى البيئة على الخصوص ما يلي :

املادة 9

 -اإلطارالقانوني واملؤسساتي والعقاري املتعلق باملشروع ؛

يكون كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة موضوع بحث
عمومي ،على نفقة صاحب املشروع ،وذلك بهدف تمكين السكان
املعنيين من إبداء مالحظاتهم واقتراحاتهم بشأن اآلثار املحتملة
للمشروع على البيئة.
تحدد كيفيات إجراء البحث العمومي بنص تنظيمي.
يرفق طلب الحصول على قرار املوافقة البيئية بملخص وتقرير
البحث العمومي.

 العناصر األساسية للحالة األصلية للوسط الفيزيائي والبيولوجيوالبشري لبيئة املشروع ؛
 التأثيرات اإليجابية والسلبية للمشروع على الوسط الفيزيائيوالبيولوجي والبشري خالل مختلف مراحل املشروع ؛
 التدابير الواجب اتخاذها من طرف صاحب املشروع لتجنبأو تخفيف أو تعويض التأثيرات السلبية على البيئة وصحة
السكان وكذا كيفيات تتبع هذه التدابير.
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املادة 15

املادة 19

ال يمكن منح الترخيص أو وصل التصريح إال بعد إدالء صاحب
املشروع بقراراملوافقة البيئية.

يوجه تقرير اإلفتحاص البيئي إلى اإلدارة قصد الحصول على قرار
املطابقة البيئية للوحدة الصناعية أو النشاط املعني.

تحدد مسطرة الحصول على قراراملوافقة البيئية بنص تنظيمي.

يرفق قرار املطابقة البيئية للوحدة املعنية بدفتر التحمالت البيئي
الذي يحدد التدابير الواجب اتخاذها لتخفيف أو تعويض التأثيرات
السلبية للمشروع على البيئة و صحة السكان وكذا كيفيات تتبع هذه
التدابير.

املادة 16
تخضع لبطاقة تأثيربيئي جديدة ،املشاريع التي حصلت على املوافقة
البيئية والتي لم يتم الشروع في إنجازها داخل أجل ثالث سنوات ابتداء
من تاريخ الحصول على قراراملوافقة البيئية.

الباب الخامس
اإلفتحاص البيئي
املادة 17
يجب على أصحاب الوحدات الصناعية وباقي األنشطة القائمة قبل
نشرهذا القانون بالجريدة الرسمية والتي تخضع بموجبه لدراسة التأثير
على البيئة ،و ال يتوفرون على قرار املوافقة البيئية ،أن يقوموا بإجراء
افتحاص بيئي لوحداتهم وأنشطتهم داخل أجل يحدد بنص تنظيمي.
يتم إنجاز اإلفتحاص البيئي من طرف مكتب دراسات معتمد طبقا
للشروط والكيفيات املحددة بنص تنظيمي.
املادة 18
يتضمن اإلفتحاص البيئي على الخصوص :

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفية إجراء اإلفتحاص البيئي
ومسطرة الحصول على قرار املطابقة البيئية ،وكذا كيفية مواكبة
الوحدات الصناعية واألنشطة القائمة قبل نشرهذا القانون بالجريدة
الرسمية.

الباب السادس
 اللجنة الوطنية للتقييم البيئي
املادة 20
دون اإلخالل بأحكام البند  8من املادة  29من القانون رقم 47.18
املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لإلستثمار وبإحداث اللجان الجهوية
املوحدة لإلستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18
الصادرفي  7جمادى اآلخرة  13( 1440فبراير ،)2019تحدث لجنة وطنية
للتقييم البيئي يعهد إليها بفحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء رأيها
املطابق بشأن املوافقة البيئية للمشاريع ذات الطابع الوطني أو املشاريع
العابرة للحدود أو املشاريع التي يهم إنجازها أكثرمن جهة.

 وصفا للمكونات األساسية للوحدة الصناعية أو النشاطولخصائصهما ؛

يحدد تأليف وكيفية سير اللجنة الوطنية للتقييم البيئي بنص
تنظيمي.

 وصفا لطبيعة وكمية املواد األولية ومصادر الطاقة املستعملة،ولخصائص طرق التصنيع عند االقتضاء ؛

يلزم أعضاء اللجنة الوطنية للتقييم البيئي ،بكتمان السر املنهي
بخصوص املعطيات واملعلومات املتعلقة باملشاريع الخاضعة لدراسات
التأثيرعلى البيئة.

 نوعية وكمية املقذوفات السائلة واالنبعاثات الغازية والنفاياتالخطرة وغيرالخطرة وكذا اإلزعاجات الصوتية والضوئية والروائح
وتلك املرتبطة بالحرارة واإلشعاعات التي تنجم عن استغالل
الوحدة الصناعية أو النشاط موضوع اإلفتحاص البيئي ؛
 التدابير والحلول البديلة الواجب اتخاذها إلزالة اآلثار الضارةللوحدة الصناعية على البيئة وعلى صحة السكان وتقليصها
أو تعويضها وكذا اإلجراءات الهادفة إلى تثمين التأثيرات االيجابية
للوحدة ؛
 -مذكرة تركيبية لتقريراإلفتحاص.

الباب السابع
املخالفات والعقوبات
املادة 21
عالوة على ضباط الشرطة القضائية ،يكلف مفتشو الشرطة
البيئية بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
ومعاينتها ومراقبة تنفيذ االلتزامات الواردة في دفاتر التحمالت املرفقة
بقراراملوافقة البيئية أو بقراراملطابقة البيئية.
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املادة 22

يمكن لضباط الشرطة القضائية ومفت�شي الشرطة البيئية الولوج
طبقا ألحكام قانون املسطرة الجنائية إلى املحالت التي تمارس بها
األنشطة الخاضعة ملقتضيات هذا القانون باستثناء األجزاء املخصصة
للسكنى.
كما يمكنهم االطالع على الوثائق الضرورية ألداء مهامهم دون
اإلخالل بالسر املنهي ،وجمع املعلومات والحصول على التوضيحات
الالزمة من أجل القيام بمهامهم.
املادة 23
في حالة عدم االمتثال ملقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية
أو لبنود دفتر التحمالت املرفق بقرار املوافقة البيئية وقرار املطابقة
البيئية ،يحرر ضابط الشرطة القضائية أو مفتش الشرطة البيئية
الذي عاين املخالفة محضرا ،ويوجهه داخل أجل ال يتجاوز عشرة ()10
أيام عمل إلى عامل العمالة أو اإلقليم املعني.
يقوم عامل العمالة أو اإلقليم داخل أجل ال يتعدى خمسة عشر
( )15يوم عمل ،ابتداء من تاريخ توصله بمحضر معاينة املخالفة،
بتوجيه إعذارإلى املخالف لوضع حد للمخالفة داخل أجل يحدده له.
املادة 24
في حالة عدم امتثال املخالف لإلعذار املوجه إليه داخل أجل
ثالثون () 30يوما من تاريخ تبليغه ،يحيل عامل العمالة أو اإلقليم
محضراملخالفة إلى النيابة العامة قصد تحريك الدعوى العمومية ضد
املخالف.
وفي حالة االستعجال ،يمكن للعامل ،األمر بإيقاف األشغال
أو األنشطة إلى حين صدور الحكم من طرف املحكمة املختصة ،وذلك
بناء على تقريرالشرطة البيئية.
املادة 25
في حالة ثبوت املخالفة ،عالوة على العقوبات املنصوص عليها في
هذا القانون ،تأمر املحكمة بإيقاف الوحدة أو النشاط املعني إلى حين
تسوية وضعيتها القانونية.
املادة 26
يعاقب بغرامة من 20.000إلى  200.000درهم كل من استغل وحدة
صناعية أو مارس نشاطا خاضعا لدراسة التأثير على البيئة دون توفره
على قراراملوافقة البيئية املشارإليه في املادة  8من هذا القانون.
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يعاقب بغرامة من  10.000إلى 100.000درهم كل من لم يحترم
بنود دفترالتحمالت املنصوص عليه في املادة  8من هذا القانون.
املادة 27
يعاقب بغرامة من  10.000إلى  100.000درهم كل من استغل
وحدة صناعية أو مارس نشاطا خاضعا لبطاقة التأثير على البيئة دون
توفره على قراراملوافقة البيئية املشارإليه في املادة  15من هذا القانون.
كما يعاقب بنفس الغرامة كل مكتب للدراسات أدلى بمعلومات
خاطئة.
تضاعف الغرامة في حالة العود األولى ،و يسحب اإلعتماد في حالة
العود الثانية  ،و يمنع صاحب مكتب الدراسات من إنجاز دراسات
التأثيرعلى البيئة ملدة خمس سنوات.
املادة 28
يعاقب بغرامة من  20.000إلى  200.000درهم كل خاضع ألحكام
املادة  17من هذا القانون لم يقم بإنجازاإلفتحاص البيئي املذكور.
يعاقب بغرامة من  10.000إلى  100.000درهم كل من لم يحترم
بنود دفترالتحمالت املنصوص عليه في املادة 19من هذا القانون.
املادة 29
دون املساس بالعقوبات األشد املنصوص عليها في القوانين الجاري
بها العمل ،يعاقب بغرامة من 10.000إلى  100.000درهم كل شخص
عرقل ممارسة مهام البحث عن مخالفات مقتضيات هذا القانون
ونصوصه التطبيقية ومعاينتها.
املادة 30
في حالة العود ،تضاعف العقوبات املنصوص عليها في املواد 26
و  ( 27الفقرة األولى) و  28و .29

الباب الثامن
 أحكام إنتقالية ومختلفة
املادة 31
تخضع السياسات والبرامج واملخططات والتصاميم القطاعية
والجهوية املعدة من طرف الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات
العمومية املنجزة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لتقييم
استراتيجي بيئي يكون متضمنا في التقييم املرحلي لها.
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املادة32
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه
التطبيقية في الجريدة الرسمية ،وينسخ ابتداء من نفس التاريخ القانون
رقم  12.03املتعلق بدراسات التأثيرات على البيئة.
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قانون رقم 37.18
يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي
الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
الباب األول

املادة 33

اإلحداث واملهام

تعوض باإلحالة على القانون رقم  12.03املتعلق بدراسات التأثير
على البيئة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
اإلحالة على هذا القانون.

املــادة األولى

ظهير شريف رقم  1.20.75صادر في  18من ذي الحجة  1441
( 8أغسطس   )2020بتنفيذ القانون رقم  37.18املتعلق
بمؤسسة األعمال االجتماعية  ملوظفي الجماعات
الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  37.18املتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي
الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ،كما وافق عليه مجلس
املستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في  18من ذي الحجة  8( 1441أغسطس .)2020
وقعه بالعطف :

تحدث ،بموجب هذا القانون ،مؤسسة ال تهدف إلى تحقيق الربح،
وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي ،تحمل إسم «مؤسسة
األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها».
ويشار إليها بعده باسم «املؤسسة».
يكون مقر املؤسسة بالرباط.
يحدث فرع جهوي للمؤسسة في كل جهة من جهات اململكة.
يمكن إحداث فروع على صعيد الجماعات الترابية املحددة قائمتها
من لدن اإلدارة ،وفق الشروط والكيفيات واملعايير املحددة في النظام
الداخلي للمؤسسة بعد موافقة وزير الداخلية  .
املـادة 2
تهدف املؤسسة إلى تنمية وتدبير الخدمات االجتماعية لفائدة
موظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ولهذه الغاية ،تقوم املؤسسة باملهام التالية :
 - 1تشجيع مشاريع السكن لفائدة املنخرطين واملساعدة على
تمويلها في إطار اتفاقيات مع الهيئات واملؤسسات املالية املعنية ؛
 - 2إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات املكلفة
بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة املنخرطين ؛
 - 3إبرام اتفاقيات مع الهيئات املختصة قصد تمكين املنخرطين
من االستفادة من التقاعد التكميلي ؛
 - 4إبرام اتفاقيات مع الهيئات املتخصصة في املجال الصحي
لتمكين املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من االستفادة من التغطية
الصحية التكميلية ؛
 - 5إبرام اتفاقيات مع األبناك ومؤسسات التمويل لتمكين
منخرطي املؤسسة من االستفادة من القروض ومن صيغ ادخار
محفزة ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية ؛

رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*

*

 - 6إبرام اتفاقيات مع املؤسسات والهيئات املعنية لتمكين
املنخرطين وكذا أزواجهم وأبنائهم من االستفادة من الخدمات التي
تقدمها املؤسسات العمومية والخاصة بشروط تفضيلية ؛
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 - 7العمل على توفير مرافق اجتماعية من أجل تنظيم أنشطة
ثقافية وترفيهية ورياضية لفائدة املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم،
ال سيما مراكز لالصطياف وأماكن للتخييم ؛
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املـادة 5
يتألف مجلس التوجيه والتتبع ،إضافة إلى املدير العام للجماعات
الترابية بصفته رئيسا للمجلس ،من األعضاء التالي بيانهم :

  - 8السعي لتوفير خدمات للمنخرطين ،وال سيما منها تلك املتعلقة
بتسهيل خدمات النقل واإلسعاف الطبي واإليواء والحج ،والسهر على
تنفيذها ،وذلك بتنسيق مع الهيئات العامة والخاصة وفق شروط
وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة ؛  

 عضو واحد يمثل رؤساء مجالس الجهات يتم تعيينه من بينأعضاء جمعية رؤساء مجالس الجهات ؛

 - 9منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية ،بصفة استثنائية،
لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين وأزواجهم وأبنائهم،
وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة ؛

 عضوين اثنين ( )2يمثالن رؤساء مجالس العماالت واألقاليميتم تعيينهما من بين أعضاء جمعية رؤساء مجالس العماالت
واألقاليم ؛

 - 10تقديم منح أو مساعدات ألبناء املنخرطين املتفوقين الذين
يتابعون دراستهم بمؤسسات التعليم العالي ،وذلك وفق شروط
وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة ؛
 - 11إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع الهيئات العامة
والخاصة التي تسعى إلى تحقيق نفس األهداف.
املـادة 3
يعتبـر منخرطا في املؤسسة ،ويستفيد من خدماتها ،املوظفون
العاملون بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ومتقاعدو
الجماعات الترابية ،الذين يؤدون واجبات االنخراط بانتظام ،وكذا
أزواجهم وأبناؤهم وذلك وفق الشروط املحددة في النظام الداخلي
للمؤسسة.
ينخرط وجوبا في املؤسسة موظفو الجماعات الترابية العاملون بها
ومجموعاتها وهيئاتها بمن فيهم املنخرطون ،قبل صدور هذا القانون،
في مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون االجتماعية لفائدة رجال
السلطة التابعين لوزارة الداخلية.

 املسؤول عن تدبير املوارد البشرية للجماعات الترابية باملديريةالعامة للجماعات الترابية نائبا للرئيس ؛

 ثالثة أعضاء ( )3يمثلون رؤساء مجالس الجماعات ،يتم تعيينهممن بين أعضاء جمعية رؤساء مجالس الجماعات ؛
 ثمانية ( )8أعضاء يعينون من بين املنخرطين ؛ أربعة ( )4أعضاء يتم انتخابهم ،من بين ممثلي املوظفين الرسميينباللجان اإلدارية املتساوية األعضاء ؛
 ثمانية ( )8أعضاء يمثلون النقابات األكثر تمثيلية برسمآخر انتخابات عامة ملمثلي موظفي الجماعات الترابية
في حظيرة اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء.
تراعى في تعيين وانتخاب ممثلي املوظفين مقاربة النوع .
تحدد كيفيات انتخاب وتعيين األعضاء املشار إليهم أعاله بقرار
لوزير الداخلية.
إذا فقد أحد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع الصفة التي عين
أو انتخب بموجبها ،ألي سبب من األسباب ،وجب تعويضه ،وفق نفس
الكيفيات املحددة في الفقرة الثالثة أعاله خالل أجل شهرين من تاريخ
فقدان العضوية ،وذلك للفترة املتبقية من مدة انتداب العضو الذي
وقع تعويضه.

التنظيم والتسيير

يمكن لرئيس مجلس التوجيه والتتبع أن يدعو لحضور اجتماعات
املجلس ،بصفة استشارية ،كل شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة
في حضوره.

املـادة 4

املـادة 6

البـاب الثـاني

تتكون أجهزة املؤسسة من :
 - 1مجلس التوجيه والتتبع ؛
 - 2إدارة املؤسسة يديرها مدير تنفيذي.

تحدد مدة انتداب ممثلي املوظفين املنتخبين وممثلي جمعيات
رؤساء مجالس الجماعات الترابية داخل مجلس التوجيه والتتبع
في حدود مدة انتدابهم في الهيئة التي يمثلونها ،قابلة للتجديد مرة
واحدة.
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املـادة 7
تخول ملجلس التوجيه والتتبع السلطات والصالحيات الالزمة
لتحقيق أهداف املؤسسة ،ويتداول في كل املسائل التي تهمها ،وال سيما
ما يلي :
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املادة 8
يجتمع مجلس التوجيه والتتبع بدعوة من رئيسه ،كلما دعت
الحاجة إلى ذلك ،وعلى األقل مرتين في السنة ،وذلك :
 -قبل متم شهر يونيو للبت في نتائج السنة املالية السابقة؛

 - 1تحديد استراتيجية عمل املؤسسة ،وال سيما التوجهات العامة

 قبل متم شهر ديسمبر لدراسة وحصر امليزانية والبرنامج التوقعيللسنة املوالية.

 - 2تحديد برامج عمل املؤسسة السنوية واملتعددة السنوات

تكون مداوالت املجلس صحيحة بحضور األغلبية املطلقة ألعضائه.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول ،يدعو الرئيس إلى اجتماع
ثان داخل أجل ال يقل عن سبعة ( )7أيام وال يتعدى خمسة عشر ()15
يوما من االجتماع األول .وفي هذه الحالة تكون املداوالت صحيحة
أيا كان عدد الحاضرين.

 - 5املصادقة على النظام األسا�سي الخاص بمستخدمي املؤسسة ؛

يتخذ املجلس مقرراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين .وفي
حالة تعادل األصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

واالختيارات ذات األولوية في إطار القيام بمهامها ؛
والعمل على تقييمها بصفة دورية ؛
 - 3املصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة ؛
 - 4املصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة وفروعها ؛

 - 6املصادقة على امليزانية السنوية للمؤسسة وعلى الحساب
الختامي للسنة املالية ؛
 - 7تحديد شروط وطرق إبرام صفقات األشغال والتوريدات
والخدمات لحساب املؤسسة مع مراعاة النصوص التنظيمية الجاري
بها العمل في هذا املجال؛
 - 8املصادقة على صفقات األشغال والتوريدات والخدمات التي
يفوق مبلغها مليون درهم ؛
 - 9املصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة املشار إليها في
املادة  2أعاله ؛
 - 10تحديد مبلغ االشتراكات السنوية ملنخرطي املؤسسة ؛
 - 11تحديد طرق تدبير املرافق واألمالك التابعة للمؤسسة ؛
 - 12تحديد مبلغ املساهمات املالية التـي يتحملها املنخرطون برسم
الخدمات املقدمة من طرف املؤسسة ؛
 - 13املصادقة على التقرير السنوي ألنشطة املؤسسة الذي
يقدمه إليه رئيس املجلس ؛
 - 14املصادقة على طلبات القروض ؛
 - 15البت في قبول الهبات والوصايا.

يمكن لرئيس املجلس توجيه الدعوة ألي شخص من ذوي الخبـرة
يرى فائدة في حضوره ،بصفة استشارية.
تكون مداوالت املجلس موضوع محاضر توقع من طرف رئيس
املجلس وكاتب املجلس الذي يتم تعيينه من قبل املجلس خالل
كل دورة.
املادة 9
تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والتتبع مجانية ،على أنه يجوز
أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقالت تخص حاجيات
املؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
املـادة 10
يدير املؤسسة مدير تنفيذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
املـادة 11
يتولى املدير التنفيذي للمؤسسة تسيير املؤسسة ،ويتمتع ،من
أجل ذلك ،بجميع السلط والصالحيات الضرورية .ولهذا الغرض،
يضطلع على الخصوص ،باملهام التالية :
 - 1تدبير الشؤون اإلدارية واملالية للمؤسسة ؛
 - 2تمثيل املؤسسة إزاء الدولة  والجماعات الترابية واإلدارات
العمومية أو الخاصة وإزاء األغيار ؛
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 - 3تمثيل املؤسسة أمام القضاء ،ويمكنه أن يرفع كل دعوى
قضائية أو القيام بكل إجراء تحفظي يهدف إلى الدفاع عن مصالح
املؤسسة ،غيـر أنه يجب عليه أن يخبـر بذلك مجلس التوجيه والتتبع
في أول اجتماع له ؛
 - 4تنفيذ مقررات مجلس التوجيه والتتبع ؛
 - 5إعداد مشروع البرنامج السنوي  للمؤسسة ؛
 -6إعداد مشروع ميزانية املؤسسة؛
 - 7األمر بقبض املوارد وصرف النفقات املحددة بميزانية
املؤسسة ؛
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 - 3مساهمات الجماعات الترابية ؛
 - 4حصيلة املوارد املتأتية من ممتلكات املؤسسة ؛
 - 5اإلعانات التي يمنحها كل شخص اعتباري من أشخاص القانون
العام أو الخاص ؛
 - 6الهبات والوصايا ؛
 - 7عائدات الودائع والسندات ؛
 - 8مداخيل االقتراضات املصادق عليها من قبل مجلس التوجيه
والتتبع ؛
 - 9موارد أخرى مختلفة.

 - 8إعداد التقرير املالي السنوي للمؤسسة وعرضه على أنظار
مجلس التوجيه والتتبع ؛

في باب النفقات :
 - 1نفقات التسيير واالستثمار ؛

 - 9اقتراح مشاريع االتفاقيات املزمع إبرامها من قبل املؤسسة
على مجلس التوجيه والتتبع قصد املصادقة عليها ؛
 - 10تدبير  شؤون املوارد البشرية للمؤسسة و تشغيل املستخدمين
وفق مقتضيات نظامها األسا�سي ؛
 - 11تدبير ممتلكات املؤسسة ومواردها ؛
 - 12إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ؛
 - 13إعداد التقرير السنوي حول نشاط املؤسسة وسير أعمالها ؛
 - 14إعداد مشروع النظام األسا�سي الخاص بمستخدمي املؤسسة ؛
 - 15إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ؛
 - 16اقتراح جدول أعمال مجلس التوجيه والتتبع .

الباب الثالث

 - 2النفقات الالزمة إلعداد وإنجاز برامج ومشاريع املؤسسة ؛
 - 3املساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها املؤسسة ؛
 - 4النفقات املتعلقة بمختلف الخدمات التي تقدمها املؤسسة ؛
 - 5جميع النفقات املرتبطة بنشاط املؤسسة.
املـادة 13
تحدد كيفية وأشكال مساهمات الجماعات الترابية وكيفية
تسديدها بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.
املادة 14
تخضع املؤسسة ملراقبة املفتشية العامة للمالية .كما تخضع
ألحكام القانون رقم  62.99املتعلق بمدونة املحاكم املالية.

التنظيم املالي واملراقبة املالية

يمكن للمفتشية العامة لإلدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق
العمليات املالية أو املحاسبية للمؤسسة وكذا الفتحاص تدبيرها.

املـادة 12

املادة 15

تشتمل ميزانية املؤسسة على ما يلي :

في باب املوارد :
 - 1واجبات االنخراط باملؤسسة واالشتراكات السنوية ؛
 - 2املساهمات املالية املرتبطة بالخدمات املقدمة من قبل املؤسسة ؛

تخضع حسابات املؤسسة لتدقيق سنوي ،يجرى إلزاميا تحت
مسؤولية مكتب للخبرة لتقييم نظام املراقبة الداخلية للمؤسسة
والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية لوضعيتها وممتلكاتها
ونتائجها .ويرفع مكتب الخبرة تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه
والتتبع داخل أجل ال يتعدى ستة ( )6أشهر بعد اختتام السنة املالية.
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البـاب الـرابع
املوارد البشرية للمؤسسة
املادة 16
يمكن للمؤسسة ،ومن أجل تمكينها من القيام باملهام املسندة
إليها بموجب هذا القانون ،تشغيل مستخدمين وفق النظام األسا�سي
الخاص بمستخدميها .كما يمكنها تشغيل أطر أو أعوان بموجب
عقود ملساعدتها على إنجاز مهامها طبقا للنظام األسا�سي الخاص
بمستخدميها.
كما يمكن ،للغرض نفسه وخالفا لألحكام التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل ،إلحاق موظفين لدى املؤسسة أو وضع موظفين
تابعين للجماعات الترابية أو اإلدارات العمومية رهن إشارتها.
املادة 17
يجوز للمؤسسة أن تبرم اتفاقيات مع خبراء إلنجاز  مهام محددة.

البـاب الخامس
أحكام مختلفة وختامية
املادة 18
تتمتع املؤسسة بصفة املنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
املـادة 19
يجوز للمؤسسة التماس اإلحسان العمومي طبقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
املـادة 20
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات تنظيم وتسيير املؤسسة
وأجهزتها املركزية و فروعها الجهوية واملحلية ومهام هذه الفروع.
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة شروط وكيفيات استفادة
املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الخدمات التي تقدمها املؤسسة.
املـادة 21
يجوز للدولة واألشخاص اآلخرين الخاضعين للقانون العام،
أن يضعوا مجانا رهن تصرف املؤسسة ،املنقوالت والعقارات التي
تحتاج إليها للقيام بمهامها .ويجوز للمؤسسة أن تمتلك املنقوالت
والعقارات الالزمة لنفس الغرض.
املـادة 22
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
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ظهير شريف رقم  1.20.76صادر في  18من ذي الحجة  1441
( 8أغسطس   )2020بتنفيذ القانون رقم  60.18املتعلق
بمؤسسة األعمال االجتماعية  للعاملين باملديرية العامة 
للوقاية املدنية.
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  60.18املتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية للعاملين
باملديرية العامة للوقاية املدنية ،كما وافق عليه مجلس املستشارين
ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في  18من ذي الحجة  8( 1441أغسطس .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*
*
قانون رقم 60.18
يتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية
للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية

الباب األول
اإلحداث واملهام
املادة األولى
تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة ال تهدف إلى تحقيق الربح،
تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي ،تحمل اسم« مؤسسة
األعمال االجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية » ويشار
إليها فيما يلي باسم « املؤسسة ».
يكون مقر املؤسسة بالرباط.
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املادة 2
تهدف املؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير املشاريع الهادفة إلى
إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة العاملين باملديرية العامة للوقاية
املدنية وباملصالح الخارجية التابعة لها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.
املادة 3
يعتبر منخرطا ،ويستفيد من خدمات املؤسسة ،على قدم املساواة،
ووفق الشروط املحددة في نظامها الداخلي :
 جميع العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية واملصالح الخارجيةالتابعة لها و كذا أزواجهم و أبناؤهم ؛

املادة 5
يمنع إحداث أو تدبير أو استغالل أي مرفق ذي طابع اجتماعي
لفائدة املنخرطين و أزواجهم و أبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات
املخصصة للمديرية العامة للوقاية املدنية ،إال من قبل املؤسسة
وبترخيص من اإلدارة.
ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه املرافق للخواص وفق
شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا دفتر تحمالت مصادق
عليه من طرف مجلس التوجيه واملراقبة املشار إليه في املادة  6أدناه.

الباب الثاني

 موظفو املديرية العامة للوقاية املدنية املوجودون في وضعيةإلحاق لدى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى.
يستفيد من خدمات املؤسسة متقاعدو املديرية العامة للوقاية
املدنية و أزواجهم وأبناؤهم وكذا ذوو حقوق املوظفين املتوفين في
طور العمل والذين كانوا يعملون باملديرية العامة للوقاية املدنية
واملصالح الخارجية التابعة لها.
املادة 4

التنظيم والتسيير
املادة 6
تتكون أجهزة املؤسسة من :
 - 1مجلس التوجيه واملراقبة ؛
 - 2اللجنة املديرية ؛
 - 3اللجان الجهوية للتتبع.

تعمل املؤسسة على تحقيق األهداف املحددة في املادة  2أعاله،
وتضطلع لهذه الغاية ،على وجه الخصوص ،وفق شروط يحددها
نظامها الداخلي ،باملهام التالية :
 - 1توفير خدمات ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز لالصطياف
والتخييم وتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة املنخرطين
وأزواجهم وأبنائهم ؛

الفرع األول
مجلس التوجيه و املراقبة
املادة 7
يتألف مجلس التوجيه واملراقبة ،باإلضافة إلى وزير الداخلية،
رئيسا ،واملدير العام للوقاية املدنية بصفته نائبا للرئيس ،من :

 - 2اتخاذ التدابير الالزمة بشراكة مع الهيئات واملؤسسات
املتخصصة لتقديم خدمات في مجال التغطية الصحية والتأمين على
الحياة لفائدة املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم ؛

يعين كل عضو من بين املسؤولين أو املوظفين العاملين بها بقرار

 - 3تشجيع مشاريع سكنية أو العمل على إنجازها لفائدة املنخرطين ؛

للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ملدة خمس سنوات قابلة

 - 4العمل على تمكين املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من االستفادة
بشروط تفضيلية من الخدمات التي تقدمها املؤسسات العمومية
والخاصة عبر الشراكة معها ؛
 - 5تقديم أو تيسير الولوج إلى خدمات اجتماعية أخرى لفائدة
املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.

 عضو واحد ( )1عن كل مديرية من املديريات املركزية للمديريةالعامة للوقاية املدنية وكذا عن املدرسة الوطنية للوقاية املدنية.

للتجديد مرة واحدة ؛
 ثالثة أعضاء يمثلون موظفي الوقاية املدنية العاملين باملديريةالعامة للوقاية املدنية واملصالح الخارجية التابعة لها ،يعينهم
مجلس التوجيه واملراقبة وذلك ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة.
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إذا فقد أحد أعضاء مجلس التوجيه واملراقبة الصفة التي عين
بموجبها ،يتم تعويضه خالل أجل ال يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ
فقدانها ،وفق الكيفية املتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة التي
عين على أساسها ،وذلك للفترة املتبقية من مدة انتداب هذا األخير.
املادة 8
يعهد إلى مجلس التوجيه واملراقبة بما يلي :
 تحديد استراتيجية عمل املؤسسة ،وال سيما التوجهات العامةواالختيارات ذات األولوية في إطارالقيام بمهامها ؛

4357

 اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتحسين جودةاألعمال االجتماعية التي تدبرها املؤسسة ؛
 البت في قبول الهبات والوصايا ؛ تحديد النظام األسا�سي ملستخدمي املؤسسة.املادة 9
يمكن ملجلس التوجيه واملراقبة ،كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،أن
يحدث ألجل القيام باملهام املسندة إليه بموجب هذه املادة ،كل لجنة
متخصصة يراها ضرورية.

 تحديد برامج عمل املؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعملعلى تقييمها دوريا ؛

املادة 10

 إعداد النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على السلطة الحكوميةاملكلفة بالداخلية قصد املصادقة عليه ؛

يجتمع مجلس التوجيه واملراقبة باستدعاء من رئيسه كلما
اقتضت حاجة املؤسسة ذلك وعلى األقل مرة كل ثالثة أشهر .وتكون
مداوالته موضوع محاضر توقع من قبل األعضاء الحاضرين.

 تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات األشغال أو التوريداتأو الخدمات لحساب املؤسسة مع مراعاة النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل في هذا املجال ؛
 املصادقة على امليزانية السنوية للمؤسسة وعلى القوائم التركيبيةللسنة املالية املختتمة؛
 املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات التييفوق مبلغها  1.000.000درهم ؛
 املصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة املبرمة مع الهيئاتالعامة والخاصة التي تسعى إلى تحقيق نفس األهداف ؛
 تحديد جدول مبلغ االشتراكات السنوية ملنخرطي املؤسسة والتييتم تحصيلها عن طريق االقتطاع من املنبع من لدن الهيئة املؤدية
لفائدة املؤسسة ؛
 تحديد املعاييراملعتمدة إلعفاء املنخرطين ذوي الدخل املحدود منأداء االشتراكات السنوية ؛
 تحديد جدول مبلغ املساهمات املالية التي يتحملها املنخرطونبرسم الخدمات املقدمة من طرف املؤسسة ؛
 ممارسة مراقبة مستمرة على تسيير املؤسسة وتقييمه بصفةمنتظمة ؛
 دراسة التقرير السنوي لألنشطة الذي يقدمه إليه مدير اللجنةاملديرية واملصادقة عليه؛

وتكون مداوالت املجلس صحيحة بحضور األغلبية املطلقة
ألعضائه على األقل .وإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول،
يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل ال يتعدى  15يوما ،و تكون
مداوالت املجلس في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد األعضاء
الحاضرين.
املادة11
تكون مهام أعضاء املجلس مجانية ،على أنه يجوز أن تمنح
تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقالت تخص حاجيات املؤسسة
طبقا لنظامها الداخلي.

الفرع الثاني
اللجنة املديرية
املادة 12
تتألف اللجنة املديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب
عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن
السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.
املادة 13
تناط باللجنة املديرية املهام التالية :
 -تحضيرأشغال مجلس التوجيه واملراقبة وتنفيذ قراراته ؛
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 القيام وفقا لتوجيهات مجلس التوجيه واملراقبة بإنعاش وتنميةأعمال املساعدة والتعاون الكفيلة بالنهوض بالوضعية العائلية
واالجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية واملصالح
الخارجية التابعة لها املزاولين عملهم أو املحالين على التقاعد
ولذوي حقوقهم ؛
 إدارة وتدبيراألعمال املشارإليها في البند السابق ؛ إبداء الرأي و تقديم املقترحات فيما يتعلق بإدارة وتدبير األعمالاالجتماعية للعاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية و املصالح
الخارجية التابعة لها.
املادة 14
يسير املدير املؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع املصالح
وينسق أنشطتها ،كما يعهد إليه بما يلي:
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ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه واملراقبة واجتماعات اللجنة
املديرية ويعد محاضر في شأنها.
يعد تقرير اللجنة املديرية األدبي الذي يقدم إلى مجلس التوجيه
واملراقبة.
ويؤازره في ممارسة مهامه الكاتب العام املساعد الذي ينوب عنه
إذا تغيب أو عاقه عائق.
املادة 16
يعهد إلى أمين املال بما يلي :
 تدبير شؤون ممتلكات املؤسسة ومواردها  ،ويقوم بهذه الصفةبتحصيل مداخيل املؤسسة وتصفية النفقات امللتزم بها من قبل
املديرومسك محاسبتها ؛
 -إعداد مشروع ميزانية املؤسسة تحت سلطة املدير؛

 القيام بجميع التصرفات أو العمليات املتعلقة بغرض املؤسسةأو يأذن بها ؛

 توقيع الشيكات وأوامر التحويل األخرى الصادرة باسم املؤسسةمع املديرأو املديراملساعد عند االقتضاء ؛

 تمثيل املؤسسة إزاء الدولة وجميع اإلدارات العمومية أو الخاصةوكل األغياروالقيام بجميع األعمال التحفظية ؛

 -إعداد التقريراملالي وتقديمه إلى مجلس التوجيه واملراقبة.

 القيام بتشغيل مستخدمي املؤسسة وفق النظام األسا�سيالخاص بهم املنصوص عليه في املادة  8أعاله ؛
 تمثيل املؤسسة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائيةبهدف الدفاع عن مصالح املؤسسة ،غير أنه يجب عليه أن يخبر
بذلك فورا رئيس مجلس التوجيه واملراقبة.
املدير هو اآلمر بصرف ميزانية املؤسسة .ويقوم ،بهذه الصفة،
بااللتزام بالعمليات املنصوص عليها في ميزانية املؤسسة وتصفيتها
واألمر بصرفها والعمل على مسك محاسبة النفقات امللتزم بها.
يمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس التوجيه واملراقبة قصد اقتناء
أو تفويت عناصر من املمتلكات العقارية للمؤسسة.
كما يجوز له أن يفوض بعضا من سلطه إلى املدير املساعد الذي
يؤازره في ممارسة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
املادة 15
تناط بالكاتب العام مهمة التسيير اإلداري للمؤسسة ،وخاصة
في ما يتعلق باملراسالت ومسك الربائد.

ويؤازره في ممارسة مهامه أمين املال املساعد الذي ينوب عنه إذا
تغيب أو عاقه عائق.

الفرع الثالث
اللجان الجهوية للتتبع
املادة 17
تحدث اللجان الجهوية للتتبع في كل جهة من جهات اململكة.
ويعهد إليها بتتبع تنفيذ أنشطة املؤسسة على مستوى نفوذها
الترابي.
ويعهد إليها أيضا بدراسة كل مشروع أو برنامج يحال إليها من
طرف مجلس التوجيه واملراقبة وباقتراح جميع التدابير الكفيلة
بتنمية جودة الخدمات املقدمة من طرف املؤسسة.
املادة 18
تتألف كل لجنة جهوية للتتبع من رئيس يعين من قبل مجلس
التوجيه واملراقبة وثالثة أعضاء يمثلون اإلدارة وثالثة أعضاء يمثلون
املوظفين يعينون كذلك من طرف مجلس التوجيه و املراقبة باقتراح
من املسؤول الجهوي للوقاية املدنية املعني.
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الباب الثالث

املادة 22

التنظيم املالي واملراقبة

تخضع املؤسسة ومواردها للنظام الجبائي املطبق على الجمعيات
املعترف لها بصفة املنفعة العامة.

املادة 19
تشتمل ميزانية املؤسسة على ما يلي :

في املوارد :
 اإلعانات املالية السنوية التي تمنحها الدولة واملدرجة في قانوناملالية ؛
 -واجبات االنخراط واالشتراكات لألعضاء املنخرطين ؛

ويجوز للمؤسسة التماس اإلحسان العمومي شريطة التصريح
بذلك سلفا لدى األمانة العامة للحكومة.

الباب الرابع
أحكام مختلفة وختامية
املادة 23

 حصيلة املساهمات املالية للمنخرطين في تمويل بعض الخدماتاملقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم ؛

خالفا لألحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،يجوز
لإلدارة أن تضع رهن إشارة املؤسسة موظفين بطلب منهم ،يستمرون
في تقا�ضي أجورهم من إدارتهم األصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في
الترقية والتقاعد.

 االقتراضات التي يجب أن يصادق عليها طبقا للشروط املنصوصعليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما لم
تكن مبرمة مع الدولة أو غيرها من األشخاص العموميين ؛

ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق األحكام التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل.

 اإلعانات املمنوحة من قبل جميع األشخاص اآلخرين الخاضعينللقانون العام أو الخاص ؛

 الهبات والوصايا ؛ -املداخيل املتفرقة.

في النفقات :
 نفقات التسييرواالستثمار: النفقات الالزمة إلعداد وإنجازبرامج ومشاريع املؤسسة ؛ املساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها املؤسسةملنخرطيها ؛
 جميع النفقات األخرى املرتبطة بنشاط املؤسسة.املادة 20
تخضع حسابات املؤسسة لتدقيق سنوي ،يجرى إلزاميا تحت
مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة ،يقومون بتقييم
نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات املالية
ملمتلكات املؤسسة ووضعيتها املالية ونتائجها .ويرفع هؤالء تقرير
التدقيق إلى مجلس التوجيه واملراقبة داخل أجل ال يتعدى  6أشهر
بعد اختتام السنة املالية.
املادة 21
تخضع املؤسسة ملراقبة املفتشية العامة لإلدارة الترابية وملراقبة
املفتشية العامة للمالية كما تخضع ألحكام القانون رقم  62.99املتعلق
بمدونة املحاكم املالية وال سيما املادتين  86و 154منه.

املادة 24
يجوز للدولة والجماعات الترابية واألشخاص اآلخرين الخاضعين
للقانون العام ،أن يضعوا مجانا رهن تصرف املؤسسة العقارات
واملنقوالت التي تحتاج إليها للقيام بمهامها ،وذلك وفقا للمقتضيات
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات واملنقوالت الالزمة لنفس
الغرض.
املادة 25
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة املشار إليه في املادة  8أعاله في
هذا القانون كيفيات تنظيم وتسيير املؤسسة وأجهزتها واختصاصات
اللجان الجهوية للتتبع وكذا شروط وكيفيات استفادة املنخرطين من
كل خدمة من الخدمات التي تقدمها املؤسسة.
وفي انتظار املصادقة على النظام الداخلي يتم إعداد نظام مؤقت
من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف السلطة الحكومية املكلفة
بالداخلية وتعقد على أساسه االجتماعات األولى ألجهزة املؤسسة.
املادة 26
توضع تلقائيا تحت تصرف املؤسسة ابتداء من تاريخ دخول هذا
القانون حيز التنفيذ عقارات ومنقوالت الدولة املوضوعة رهن إشارة
جمعية األعمال االجتماعية لرجال املطافئ وكذا مختلف الوثائق
والعقود واألرشيف املتعلقة بها.

4360

الجريدة الرسمية

كما تنقل ،بدون مقابل ،وبكامل امللكية إلى املؤسسة ،ابتداء من
نفس التاريخ ،العقارات واملنقوالت واألصول التي تمتلكها جمعية
األعمال االجتماعية لرجال املطافئ .
املادة 27
تحل املؤسسة محل جمعية األعمال االجتماعية لرجال املطافئ في
حقوقها والتزاماتها املتعلقة على الخصوص بجميع صفقات األشغال
والتوريدات والخدمات وجميع العقود واالتفاقيات املبرمة من لدن
الجمعية املذكورة ،قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
املادة 28
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
ظهير شريف رقم  1.20.77صادر في  18من ذي الحجة  1441
( 8أغسطس   )2020بتنفيذ القانون رقم  72.18املتعلق
بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي
وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت.
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قانون رقم 72.18
يتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين
من برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة
الوطنية للسجالت

الباب األول
أحكام عامة
املادة األولى
يهدف هذا القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل األسر
واألفراد الراغبين في االستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي
تشرف عليها اإلدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات
العمومية ،من خالل إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني
للسكان ،يكون الغرض منهما تحديد الفئات املستهدفة ،من أجل
تمكينها من االستفادة من البرامج املذكورة ،وكذا إحداث وكالة وطنية
لتدبير السجالت املتعلقة بهذه املنظومة.
املادة 2

ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  72.18املتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج
الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت ،كما وافق
عليه مجلس املستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في  18من ذي الحجة  8( 1441أغسطس .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*

*

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :
 التحقق من صدقية املعطيات  :كل عملية تهدف إلى التأكد منصحة املعلومات واملعطيات املصرح بها ،مقارنة مع تلك املقيدة
بالسجل الوطني للسكان ،من خالل الرد آنيا وعلى الخط على
طلبات التحقق ،إما بالتصريح بصحتها أو عدم صحتها أو بتقديم
معطيات تكميلية طبقا ألحكام هذا القانون ؛
 الهيئة الوسيطة لتقديم خدمات التحقق من صدقية املعطيات :كل هيئة معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسجالت املحدثة
بموجب هذا القانون ،تتولى تقديم خدمات الوساطة بين الوكالة
املذكورة ،وبين اإلدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات
العمومية والخاصة ،املرخص لها بتقديم طلب التحقق من
صدقية املعطيات ،أو الحصول على بعض املعطيات التكميلية،
ويشارإليها في هذا القانون باسم الهيئة الوسيطة ؛
 تنقيط األسر  :منح قيمة عددية لكل أسرة مقيدة في السجلاالجتماعي املوحد ،تحتسب بناء على املعطيات املرتبطة بظروفها
االجتماعية واالقتصادية ،ويدخل في حكم األسرة الشخص الذي
يقطن وحده ؛
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 برامج الدعم االجتماعي  :كل برنامج اجتماعي تعتمده اإلداراتالعمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية بهدف تقديم
خدمات أو دعم أو مساعدة اجتماعية ،لفائدة األسر املقيدة
بالسجل االجتماعي املوحد واملستوفية لشروط االستفادة من
هذه البرامج؛
 املعطيات البيومترية  :املعطيات املضمنة في السجل الوطنيللسكان ،املتعلقة بالصورة البيومترية لوجه الشخص املعني
وبصورة قزحية عينيه وبالنقط املميزة لبصمات أصابعه.
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 تقديم خدمات التحقق من صدقية املعطيات املدلى بها منقبل األشخاص املذكورين أو توفير بعض املعطيات التكميلية،
لفائدة اإلدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية
والخاصة ،وذلك طبقا للشروط والكيفيات املحددة بموجب
هذا القانون ؛
 اإلسهام في تبسيط اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالخدمات املقدمةللمرتفقين.

املادة 3

املادة 6

يتعين معالجة املعطيات ذات الطابع الشخ�صي واستغاللها في
مختلف تطبيقات املنظومة الوطنية لتسجيل األسر واألفراد املشار
إليها في املادة األولى أعاله ،في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08
املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع
الشخ�صي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.09.15بتاريخ
 22من صفر  18( 1430فبراير  )2009والنصوص املتخذة لتطبيقه
وكذا أحكام هذا القانون.

يتضمن السجل الوطني للسكان ،بالنسبة لكل شخص املعطيات
التالية :

الباب الثاني
السجل الوطني للسكان
املادة 4
يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم «السجل الوطني للسكان»،
يتم في إطاره معالجة املعطيات ذات الطابع الشخ�صي املتعلقة
باألشخاص الذاتيين املغاربة واألجانب املقيمين بالتراب املغربي
بطريقة إلكترونية ،من خالل تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها،
وتغييرها عند االقتضاء.
املادة 5
يهدف السجل الوطني للسكان إلى ما يلي :
 توفير املعطيات ذات الطابع الشخ�صي املتعلقة باألشخاصالذاتيين املغاربة واألجانب املقيمين بالتراب املغربي املشار إليها في
املادة  4أعاله ،الالزمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها
اإلدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية
والخاصة ؛
 منح املعرف الرقمي املحدث بموجب املادة  8من هذا القانون ؛ إتاحة إمكانية التعرف على األشخاص الراغبين في التقييد فيالسجل االجتماعي املوحد من أجل االستفادة من برامج الدعم
االجتماعي التي تشرف عليها اإلدارات العمومية والجماعات
الترابية والهيئات العمومية ،بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت
من صدقية املعلومات واملعطيات املتعلقة بهم ؛

 اإلسم الشخ�صي والعائلي ؛ تاريخ ومكان والدة املعني باألمروجنسه وعنوان سكنه ؛ جنسية املعني باألمر؛ املعرف املدني واالجتماعي الرقمي ؛ الصورة البيومترية لوجه الشخص املعني وفق املواصفات التقنيةاملطلوبة؛
 النقط املميزة لبصمات األصابع بالنسبة لحاملي البطاقة الوطنيةللتعريف اإللكترونية ؛
 صورة لقزحية العينين ،بالنسبة لألشخاص البالغين  5سنواتعلى األقل ؛
 رقم الهاتف النقال للمعني باألمر وعنوان بريده اإللكتروني عندتوفرهما.
ويمكن ،كلما اقتضت الضرورة ذلك ،وعندما يتعلق األمر  
بمعطيات  ذات الصلة بالوثائق الثبوتية املصاحبة  لطلب تقييد  أي
شخص في السجل الوطني للسكان ،تتميم الئحة هذه املعطيات بنص
تنظيمي.
املادة 7
يمكن للمغاربة واألجانب املقيمين بالتراب املغربي طلب قيدهم في
السجل الوطني للسكان وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.
يتم تقييد األشخاص ناق�صي أو عديمي األهلية بالسجل املذكور
بطلب من النائب الشرعي أو بطلب من القا�ضي املكلف بشؤون
القاصرين أو من وكيل امللك ،حسب الحالة.
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الباب الثالث

املادة 12

املعرف املدني واالجتماعي الرقمي

عالوة على الشروط املطلوبة لالستفادة من برامج الدعم
االجتماعي ،يتعين على اإلدارات العمومية والجماعات الترابية
والهيئات العمومية املشرفة على هذه البرامج ،أن تلزم األسر التي
يرغب أفرادها في االستفادة منها بالتقييد املسبق في السجل االجتماعي
املوحد.

املادة 8
يحدث معرف رقمي ،يمنح لفائدة كل شخص مقيد بالسجل الوطني
للسكان من قبل الوكالة ،يحمل اسم «املعرف املدني واالجتماعي
الرقمي».
ال يمنح لكل شخص إال معرف رقمي واحد ،وال يمكن إعادة منحه
ألي شخص آخر.
تحدد بنص تنظيمي خصائص املعرف الرقمي وكيفيات منحه.
املادة 9
يستعمل املعرف املدني واالجتماعي الرقمي في جميع السجالت
والوثائق التي تمسكها أو تمنحها اإلدارات العمومية أو الجماعات
الترابية أو الهيئات العمومية التي تشرف على برامج الدعم االجتماعي.
كما يستعمل املعرف كرابط بيني في قواعد معطياتها.

الباب الرابع
السجل االجتماعي املوحد
املادة 10
يحدث سجل رقمي يحمل اسم «السجل االجتماعي املوحد» ،يتم
في إطاره تسجيل األسر قصد االستفادة من برامج الدعم االجتماعي
التي تشرف عليها اإلدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات
العمومية ،وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص املصرح باسم األسرة.
املادة 11
يهدف السجل االجتماعي املوحد إلى ما يلي  :
 معالجة املعطيات االجتماعية واالقتصادية املتعلقة باألسربطريقة إلكترونية ،من خالل تجميعها وتسجيلها وحفظها
وتحيينها ،وتغييرها عند االقتضاء؛

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقييد األسر في السجل االجتماعي
املوحد وتحيين املعطيات املتعلقة بها.
املادة 13
يشترط للتقييد في السجل االجتماعي املوحد أن يكون كل فرد
منتم لألسرة قد سبق له التقييد بالسجل الوطني للسكان املحدث
بموجب املادة  4من هذا القانون.
املادة 14
عالوة على املعطيات االجتماعية واالقتصادية لألسر املحددة
الئحتها بموجب نص تنظيمي ،يتضمن السجل االجتماعي املوحد
بالنسبة لكل فرد من أفراد األسرة املعطيات التالية :
 املعرف املدني واالجتماعي الرقمي ؛ اإلسم الشخ�صي والعائلي ؛ تاريخ ومكان والدة املعني باألمروعنوان سكنه.كما يتضمن السجل االجتماعي املوحد الئحة برامج الدعم
االجتماعي التي تستفيد منها األسرة.
املادة 15
يمكن للوكالة ،إضافة إلى املعطيات املصرح بها من لدن األسر خالل
عملية التقييد في السجل االجتماعي املوحد ،أن تستغل من أجل التأكد
من صحة هذه املعطيات والقيام بعملية تنقيط األسر ،جميع املعطيات
التي يمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر كيفما كانت طبيعته
لدى اإلدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية
أو الخاصة ،وذلك في إطار التقيد باملقتضيات التشريعية والتنظيمية
املتعلقة بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات
الطابع الشخ�صي.

 تنقيط األسر بناء على املعطيات املرتبطة بظروفها االجتماعيةواالقتصادية وفق صيغة حسابية تحدد بنص تنظيمي؛

املادة 16

 إعداد القوائم اإلسمية لألسرمتضمنة نتائج التنقيط الخاصة بكلأسرة واملعرف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها وكذا املعطيات
املتعلقة بها ،من أجل االستفادة من برامج الدعم االجتماعي ،على
أساس العتبة املحددة لكل برنامج.

يمكن لكل أسرة مقيدة في السجل االجتماعي املوحد أن تطلب
مراجعة التنقيط املمنوح لها من طرف الوكالة ،داخل أجل ال يتعدى
( )60ستين يوما من تاريخ إشعار املصرح بهذا التنقيط بجميع الوسائل
املتاحة.
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تبت الوكالة في طلب املراجعة داخل أجل ال يتعدى ( )30ثالثين
يوما من تاريخ التوصل به ،وإذا ثبت أن هناك تغيير في املعطيات
االجتماعية واالقتصادية لألسرة ،تعيد النظر في التنقيط املمنوح لها
وتشعر املصرح باألسرة بذلك.
تخبر الوكالة ،اإلدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات
العمومية التي تشرف على برامج الدعم االجتماعي ،بالتنقيط املمنوح
لألسرة املعنية املترتب عن املراجعة.
يتعين على اإلدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات
العمومية املذكورة ،ترتيب األثر عن قرار مراجعة التنقيط ،واتخاذ
اإلجراءات الكفيلة باستفادة األسرة املعنية باألمر من البرنامج ابتداء
من تاريخ استحقاقها لالستفادة من الدعم املمنوح في إطار البرنامج
املذكور.
املادة 17
يمكن لكل فرد من أفراد األسرة املقيدة  في السجل االجتماعي
املوحد أن يطلب تشطيب تقييده بهذا السجل في أي وقت ،طبقا
للكيفيات املحددة بنص تنظيمي.
ال يترتب عن التشطيب من السجل االجتماعي املوحد التشطيب
من السجل الوطني للسكان.
املادة 18
دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد يعاقب كل من قام
بتصريح كاذب بسوء نية عند التقييد بالسجل االجتماعي املوحد ،من
أجل االستفادة من برامج الدعم االجتماعي املقدم من طرف اإلدارات
العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية ،بغرامة يتراوح
مبلغها من  2000إلى  5000درهم ،وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة
العمومية أو الجماعة الترابية أو الهيئة العمومية املعنية باسترجاع
الدعم املحصل عليه بدون وجه حق.
وفي حالة العود ،تضاعف العقوبة املذكورة أعاله .ويعتبر املخالف
في حالة العود إذا ارتكب نفس الفعل خالل السنتين املواليتين للتاريخ
الذي أصبح فيه الحكم األول باإلدانة حائزا لقوة ال�شيء املق�ضي به.
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املادة 20
يتمتع جميع األشخاص املقيدين في السجل الوطني للسكان
والسجل االجتماعي املوحد بالحقوق املنصوص عليها في القانون
رقم  09.08املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات
ذات الطابع الشخ�صي.
املادة 21
طبقا ألحكام املادة  3من القانون السالف الذكر رقم ،09.08
يجب أن تسهر الوكالة على معالجة املعطيات ذات الطابع الشخ�صي
املضمنة بسجالتها بطريقة نزيهة ومشروعة ،وأن تقوم بتجميعها
ألجل تحقيق األهداف املنصوص عليها في هذا القانون ،كما يجب
أال تتنافى عمليات معالجتها مع هذه األهداف.
املادة 22
يحق لكل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان أو بالسجل
االجتماعي املوحد أن يطلب االطالع على الئحة اإلدارات العمومية
والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة التي اطلعت على
معطياته أو أرسلت إليها  ،خالل الستة ( )6أشهر السابقة لطلبه،
باستثناء السلطات املكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي
والخارجي والوقاية من الجريمة أو زجرها.

الباب السادس
الوكالة الوطنية للسجالت
املادة 23
تحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية للسجالت» مؤسسة عمومية
تتمتع بالشخصية االعتبارية وباالستقالل املالي ،يشار إليها في هذا
القانون بالوكالة.
يحدد مقر الوكالة بالرباط.

الباب الخامس

املادة 24

حقوق األشخاص املقيدين بالسجالت

تخضع الوكالة لوصاية الدولة ،التي يكون الغرض منها العمل على
احترام األجهزة املختصة بالوكالة ألحكام هذا القانون ،وال سيما
ما يتعلق منها باملهام املسندة إليها وبصفة عامة السهر على تطبيق
النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملؤسسات العمومية.

املادة 19
يمنع على الوكالة إرسال املعطيات البيومترية املنصوص عليها في
املادة  2من هذا القانون إلى أي جهة أخرى ،إال إذا تعلق األمر بأغراض
الدفاع الوطني واألمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من
الجريمة أو زجرها.

كما تخضع الوكالة للمراقبة املالية للدولة املطبقة على املؤسسات
العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
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املادة 25

تناط بالوكالة املهام التالية :
 - 1مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي
املوحد ،والعمل على تحيينهما ،والسهر على ضمان حماية املعطيات
الرقمية املضمنة فيهما ،ال سيما من خالل تدبير سالمة النظم
املعلوماتية املتعلقة بهما طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل املتعلقة بأمن نظم املعلومات ؛
 - 2منح املعرف املدني واالجتماعي الرقمي املنصوص عليه في
املادة  8من هذا القانون ؛
 - 3التحقق من صحة املعطيات املصرح بها واملضمنة في السجل
الوطني للسكان والسجل االجتماعي املوحد ؛
 - 4وضع قائمة األسر املؤهلة لالستفادة من برامج الدعم
االجتماعي رهن إشارة اإلدارات العمومية والجماعات الترابية
والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم هذه البرامج ؛
 - 5وضع املعطيات الالزمة لتبسيط املساطر اإلدارية وتبادل
املعلومات بين اإلدارات وتحقيق التعاضد في الوسائل بينها ،وتيسير
الولوج إلى الخدمات التي تقدمها اإلدارات العمومية والجماعات
الترابية والهيئات العمومية ،والهيئات املهنية املنظمة رهن إشارة
هذه األخيرة .وال يمكن أن تهم هذه املعطيات إال تلك املضمنة بالسجل
الوطني للسكان باستثناء تلك املتعلقة باملعطيات البيومترية ؛
 - 6تقديم خدمات التحقق من صدقية املعطيات املضمنة بالسجل
الوطني للسكان والسجل االجتماعي املوحد ،ومنح االعتماد للهيئات
الوسيطة في هذا املجال ،والعمل على مراقبتها ؛
 - 7طلب إنجاز أي بحث من طرف السلطات العمومية املعنية ،كلما
دعت الضرورة لذلك ،من أجل التأكد من صحة املعطيات املصرح بها
واملضمنة في السجل االجتماعي املوحد ؛
 - 8إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليها من قبل الحكومة أو أحد
مجل�سي البرملان ،ذات  الصلة ببرامج الدعم االجتماعي ؛
 - 9اإلسهام في القيام لحساب الدولة ،وبتنسيق مع السلطات
والهيئات املعنية ،بإنجاز كل دراسة تقييمية حول مختلف برامج
الدعم االجتماعي املقدم من قبل اإلدارات العمومية والجماعات
الترابية والهيئات العمومية ؛
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 - 10تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة ،من أجل ضمان
التنسيق وااللتقائية في برامج الدعم االجتماعي ،وتحقيق األهداف
املتوخاة منها قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.
عالوة على ذلك   ،يمكن للدولة والجماعات الترابية وكل هيئة
أخرى خاضعة للقانون العام أن تكلف الوكالة بموجب تشريع خاص
أو بموجب اتفاقيات ،بتدبير أي سجل إلكتروني آخر له عالقة بمجال
تدخلها.
املادة 26
عالوة على املهام املنصوص عليها في املادة  25أعاله ،يمكن للوكالة أن
تقدم املعطيات اإلحصائية املتحصل عليها من السجل الوطني للسكان
ومن السجل االجتماعي املوحد إلى اإلدارات العمومية والجماعات
الترابية والهيئات العمومية والخاصة ،بناء على طلب يوضح الغايات
واألهداف ،شريطة أال تمكن هذه املعطيات اإلحصائية من التحديد
املباشر أو غير املباشر لهوية األشخاص املقيدين بهذه السجالت.
املادة 27
تتم معالجة املعطيات املدنية واالجتماعية الرقمية التي يتم
تدبيرها من قبل الوكالة ،وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض.
يجب التقيد في إعداد دفتر املساطر املذكور وتحديد مضامينه
بأحكام القانون  السالف الذكر رقم .09.08
املادة 28
يتم ،وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي ،توفير خدمات التحقق
من صدقية املعطيات املصرح بها لدى اإلدارات العمومية والجماعات
الترابية والهيئات العمومية والخاصة ،من قبل الوكالة بناء على طلب
تقدمه هيئة وسيطة معتمدة لذلك.
املادة 29
يتعين على الوكالة ،من أجل إرسال املعطيات الشخصية
التكميلية الخاصة باألشخاص املعنيين إلى أي جهة أخرى ،الحصول
على موافقتهم املسبقة ،وذلك بمناسبة إجراء كل عملية من عمليات
التحقق من صدقية املعطيات الشخصية املتعلقة بهم.
يتم الحصول على املوافقة املسبقة املذكورة إما مباشرة من قبل
الوكالة أو عن طريق الجهة طالبة املعطيات الشخصية التكميلية.
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املادة 30
يتعين على كل فرد من أفراد األسرة مقيد بالسجل الوطني للسكان
وبالسجل االجتماعي املوحد ،حسب الحالة ،أن يصرح لدى الوكالة
بكل تغيير يطرأ على املعطيات التي سبق التصريح بها أثناء التقييد،
داخل أجل ثالثين ( )30يوما ،ابتداء من تاريخ حصول التغيير املذكور،
وذلك وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.
ويترتب على عدم التصريح بكل تغيير في وضعية املعني باألمر أدى
إلى استفادته من برامج الدعم االجتماعي بدون وجه حق ،توقيف
استفادته من هذا الدعم ،وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة العمومية
أو الجماعة الترابية أو الهيئة العمومية املعنية باسترجاع الدعم
املذكور.
املادة 31
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يمكن لرئيس املجلس أن يدعو لحضور اجتماعات املجلس ،بصفة
استشارية ،كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.
املادة 35
يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط والصالحيات الالزمة لتسيير
الوكالة ،ولهذا الغرض ،يمارس على الخصوص االختصاصات التالية :
 يصادق على برنامج العمل السنوي للوكالة ؛ يحصر امليزانية السنوية والبيانات التوقعية املتعددة السنوات،وكذا كيفية تمويل برامج أنشطتها؛
 يوافق على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة املبرمة من لدنالوكالة في إطاراختصاصاتها ؛
 -يصادق على دفتر املساطر املتعلق بمعالجة املعطيات املدنية

يتعين على اإلدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات
العمومية املشرفة على برامج الدعم االجتماعي ،أن تبعث إلى الوكالة
بقائمة هذه البرامج ،وكذا الشروط املطلوبة لالستفادة منها وقائمة
املستفيدين.

املتعلقة بتبادل املعطيات واملعلومات املشار إليها في املادة  32من
هذا القانون ؛

املادة 32

 -يحصرالحسابات السنوية للوكالة ويصادق عليها ويبت في تخصيص

يتعين على جميع اإلدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات
العمومية والخاصة تزويد الوكالة ،بناء على طلب منها ،باملعطيات
واملعلومات التي من شأنها أن تيسر قيامها بمهامها ،وذلك وفق
اتفاقيات تبرمها الوكالة مع الجهات املعنية.
كما يتعين عليها اتخاذ التدابير الالزمة لتحيين هذه املعطيات
واملعلومات بكيفية منتظمة ،سواء بناء على التغييرات املدلى بها من
قبل األشخاص املعنيين باألمر أو بناء على مصادر املعلومات التي
تتوافر لديها ،والعمل على تبادلها مع الوكالة ،طبقا للكيفيات املحددة
في االتفاقيات املذكورة.
املادة 33
يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
املادة 34
يتألف مجلس إدارة الوكالة من األعضاء التالي بيانهم:

واالجتماعية الرقمية التي تقوم الوكالة بتدبيرها ،وكذا االتفاقيات

النتائج ؛
 يصادق على التقريرالسنوي حول حصيلة أنشطة الوكالة املرفوعإليه من لدن املديرالعام ؛
 يحصرالنظام الهيكلي الذي يحدد بنيات الوكالة واختصاصاتها ؛ يحصر النظام األسا�سي الخاص باملوارد البشرية للوكالةالذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف ونظام األجور
والتعويضات واملساراملنهي ؛
 يحصر النظام الذي تحدد بموجبه شروط وأشكال إبرامالصفقات ؛
 يتخذ قراراقتناء األمالك العقارية أو تفويتها أو كرائها ؛ -يعد النظام الداخلي للوكالة ؛

 -ممثلو اإلدارة؛

 -يحدد أجور الخدمات املقدمة لألغيار؛

  4شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة في املجاالت املرتبطةبمهام الوكالة.

 يوافق على قبول الهبات والوصايا التي ال يكون من شأنها املساسباستقاللية الوكالة في أداء مهامها.
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يمكن ملجلس اإلدارة أن يتخذ كل إجراء للقيام بعمليات تدقيق
وتقييم دورية .ويحدث لهذا الغرض ،لجنة للتدقيق يحدد تأليفها
واختصاصاتها وكيفيات سيرها.
يمكن ملجلس اإلدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية
قضايا محددة.
املادة 36

عدد 23 - 6908جحلا وذ 23ذ (1( 23سغأ ((13 (13

 يقوم بجميع التصرفات والعمليات املتعلقة بمهام الوكالة أو يأذنبها ؛
 يعد تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطة الوكالة ؛ يمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة وإزاءالغير؛

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه ،كلما دعت الضرورة إلى
ذلك ،وعلى األقل مرتين في السنة.

 يقوم بجميع األعمال التحفظية لفائدة الوكالة ،ويمثلها أمامالقضاء ،وله بهذه الصفة أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن
مصالحها ،وفي هذه الحالة يخبررئيس مجلس إدارة الوكالة بذلك.

املادة 37

يحضر املدير العام اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة استشارية.

يشترط لصحة مداوالت مجلس اإلدارة أن يحضرها أو يشارك
فيها على األقل نصف عدد أعضائه.

ويجوز له أن يفوض ،تحت مسؤوليته ،جزءا من سلطه واختصاصاته
إلى العاملين بإدارة الوكالة.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب خالل االجتماع األول ،توجه الدعوة
لعقد اجتماع ثان خالل خمسة عشر ( )15يوما املوالية .وفي هذه
الحالة يتداول املجلس مهما كان عدد األعضاء الحاضرين.

املادة 40

يتخذ املجلس قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ،وفي
حالة تعادلها يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
املادة 38
عالوة على لجنة التدقيق املنصوص عليها في املادة  35أعاله،
يمكن ملجلس اإلدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها
وصالحياتها وكيفيات سيرها ،والتي يعهد إليها بدراسة قضايا محددة.
املادة 39
يعين املدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل.
يتمتع املدير العام بجميع السلط والصالحيات الالزمة لتسيير
الوكالة ويتصرف باسمها ،ولهذا الغرض يمارس االختصاصات
التالية :

تشمل ميزانية الوكالة ما يلي :

 - 1في باب املداخيل :
 اإلعانات املالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئةخاضعة للقانون العام أو الخاص ؛
 املداخيل املتأتية من أنشطتها ؛ مساهمات الهيئات الوطنية واألجنبية املمنوحة في إطار اتفاقياتالشراكة والتعاون ؛
 العائدات الناتجة عن أمالكها املنقولة والعقارية ؛ الهبات والوصايا ؛ جميع املداخيل األخرى التي يمكن أن تخصص لها الحقا وفقاللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 - 2في باب النفقات :
 -نفقات التسيير؛

 ينفذ قرارات مجلس اإلدارة ،وعند االقتضاء قرارات اللجنةأو اللجان التي يحدثها هذا األخير؛

 -نفقات االستثمار؛

 -يعد مشروع ميزانية الوكالة؛

 -جميع النفقات األخرى املرتبطة بنشاط الوكالة.

 يقوم بتدبيرالبنيات اإلدارية للوكالة وينسق أنشطتها؛ يقوم بتدبيراملوارد البشرية للوكالة طبقا للنظام األسا�سي الخاصبها ؛

املادة 41
يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل املتعلق
بتحصيل الديون العمومية.
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املادة 42
تتألف املوارد البشرية للوكالة من :
 أطر وأعوان ومتعاقدين يتم توظيفهم طبقا للنظام األسا�سيالخاص بمواردها البشرية ؛
 موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيميةالجاري بها العمل.
ويمكن إلدارات الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية
أن تضع رهن إشارة الوكالة موظفين أو مستخدمين ،حسب الحالة،
بالرغم من جميع األحكام التشريعية والتنظيمية املخالفة.
يمكن للوكالة كذلك ،أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم
بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة وملدة معينة.

الباب السابع
أحكام انتقالية ونهائية
املادة 43
في انتظار تنصيب أجهزة الوكالة ،وبصفة انتقالية ،تتولى اإلدارة
ممارسة املهام املنصوص عليها في البنود من  1إلى  7من املادة  25من
هذا القانون.
ومن أجل ذلك ،تؤهل اإلدارة التخاذ جميع التدابير التي تراها
مناسبة ملمارسة هذه املهام في إطار التقيد بأحكام هذا القانون
والنصوص املتخذة لتطبيقه ،وكذا أحكام القانون رقم 09.08
املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع
الشخ�صي.
املادة 44
تضع اإلدارة رهن إشارة الوكالة جميع الوسائل التقنية والبشرية
والتنظيمية الالزمة قصد القيام باملهام املوكولة إليها.
املادة 45
تدخل أحكام هذا القانون املتعلقة بإحداث الوكالة الوطنية
للسجالت حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التنظيمية املتعلقة بها
بالجريدة الرسمية ،في أجل ال يتجاوز سنة من تاريخ نشر القانون
بالجريدة الرسمية.
وتدخل أحكام هذا القانون املتعلقة بالسجل الوطني للسكان
والسجل االجتماعي املوحد حيز التنفيذ فور نشر   النصوص
التنظيمية املتعلقة بهما بالجريدة الرسمية.
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ظهير شريف رقم  1.20.79صادر في  18من ذي الحجة  1441
( 8أغسطس  )2020بتنفيذ القانون رقم  38.18بإعادة تنظيم
مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية  لفائدة رجال
السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
ّ
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف  -بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  38.18بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لألعمال
االجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية ،كما وافق
عليه مجلس املستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في  18من ذي الحجة  8( 1441أغسطس .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*

*

قانون رقم 38.18

بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية
لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية

الباب األول
أحكام عامة
املادة األولى
يعاد ،وفق أحكام هذا القانون ،تنظيم «مؤسسة الحسن
الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة
الداخلية» ،املحدثة باملرسوم بقانون رقم  2.80.520الصادر في
 28من ذي القعدة  8( 1400أكتوبر  )1980املصادق عليه بموجب
القانون رقم  34.80الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.443
بتاريخ  17من صفر  25( 1401ديسمبر  .)1980وتحمل تسمية
«مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة
واملوظفين التابعين لوزارة الداخلية» .ويشار إليها بعده باسم
«املؤسسة» .وينخرط فيها لزوما املوظفون املشار إليهم في املادة  4من
هذا القانون.
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املادة 2
ال تهدف املؤسسة إلى تحقيق الربح ،وتتمتع بالشخصية املعنوية

املادة 5
يمكن للموظفين املوجودين في وضعية إلحاق أو رهن اإلشارة لدى
وزارة الداخلية ،طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها

واالستقالل املالي.
يكون مقر املؤسسة بالرباط.
يتم إحداث فروع جهوية لها ،حسب الشروط والكيفيات املحددة
في نظامها الداخلي.

العمل ،أن يستفيدوا ،بطلب منهم ،من خدمات املؤسسة طيلة مدة
إلحاقهم أو وضعهم رهن اإلشارة .ويمكن للمتعاقدين لدى وزارة
الداخلية ،بطلب منهم ،أن يستفيدوا من خدمات املؤسسة طيلة مدة
سريان تعاقدهم.

الباب الثاني
األهداف واالنخراط واملهام
املادة 3
تهدف املؤسسة إلى تقديم وتنمية الخدمات االجتماعية لفائدة
املنخرطين املشار إليهم في املادة  4بعده وأزواجهم وأبنائهم ،وكذا
إلى إحداث وتدبير وتنمية املشاريع واملنشآت واملرافق االجتماعية
لفائدتهم.

يحدد النظام الداخلي للمؤسسة شروط استفادة املوظفين
واملتعاقدين املشار إليهم في الفقرة أعاله من خدمات املؤسسة.
كما يمكن أن يستفيد من خدمات املؤسسة مستخدمو املؤسسات
العمومية املوضوعة تحت وصاية وزارة الداخلية وكذا أزواجهم
وأبناؤهم ،في حالة ما إذا انضمت إلى املؤسسة جمعيات األعمال
االجتماعية التابعة لهذه املؤسسات .ويتم ذلك بطلب من هذه
الجمعيات ووفق اتفاقيات خاصة تبرم بين هذه الجمعيات واملؤسسة.
املادة 6

املادة 4
ينخرط في املؤسسة :
 - 1رجال السلطة الخاضعون ألحكام الظهير الشريف
رقم  1.08.67الصادر في  27من رجب  31( 1429يوليو  )2008في شأن
هيئة رجال السلطة ؛
 - 2موظفو وزارة الداخلية الخاضعون ألحكام الظهير الشريف
رقم  1.63.038الصادر في  5شوال ( 1382فاتح مارس  )1963بشأن
النظام األسا�سي الخصو�صي للمتصرفين بوزارة الداخلية ،كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
 - 3املوظفون من األطر املماثلة املصنفة ضمن نفس درجات الفئة
املشار إليها في البند  2أعاله ،وكذا باقي املوظفين واألعوان العاملين
باملصالح املركزية و الالممركزة للوزارة ،الذين يتقاضون أجورهم
من امليزانية العامة.
كما يستمر في االستفادة من خدمات املؤسسة املتقاعدون،
املنتمون للفئات الثالث املذكورة ،وأزواجهم وأبناؤهم ،وذلك وفق
الشروط املحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.

تعمل املؤسسة على تحقيق األهداف املشار إليها في املادة  3أعاله.
وتضطلع لهذه الغاية على وجه الخصوص ،وفق شروط وضوابط
يحددها نظامها الداخلي ،باملهام التالية :
 - 1توفير خدمات ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز لالصطياف
والتخييم وتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة املنخرطين
وأزواجهم وأبنائهم ؛
 - 2اتخاذ التدابير الالزمة ،بشراكة مع الهيئات واملؤسسات
املتخصصة ،لتقديم خدمات في مجال التغطية الصحية والتأمين على
الحياة لفائدة املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم ؛
 - 3تشجيع مشاريع سكنية أو العمل على إنجازها لفائدة املنخرطين ؛
 - 4العمل على تمكين املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من االستفادة
بشروط تفضيلية من الخدمات التي تقدمها املؤسسات العمومية
والخاصة عبر الشراكة معها ؛
 - 5تقديم أو تيسير الولوج إلى خدمات اجتماعية أخرى لفائدة
املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.
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املادة 7
يمكن للمؤسسة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل أن تحدث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها شريطة أن
يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف املؤسسة وتطوير
مهامها في املجاالت االجتماعية والصحية والتربوية والثقافية.
يمنع إحداث وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة املنخرطين
وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات املخصصة
للمصالح التابعة للوزارة ،إال من قبل املؤسسة وبترخيص مسبق من
اإلدارة.
يمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه املرافق للخواص وفق
الشروط والضوابط املحددة في نظامها الداخلي ،وكذا في دفتر
تحمالت تتم املصادقة عليه من طرف مجلس التوجيه والتتبع بعد
استطالع رأي وزير الداخلية.

الباب الثالث
التنظيم والتسيير
املادة 8
تتكون أجهزة املؤسسة من :
 مجلس التوجيه والتتبع ؛ -رئيس املؤسسة.

4369

إذا فقد أحد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع الصفة التي عين
بموجبها ،ألي سبب من األسباب ،وجب تعويضه ،وفق نفس الكيفيات
املحددة في الفقرة الثالثة أعاله خالل أجل شهرين من تاريخ فقدان
العضوية ،وذلك للفترة املتبقية من مدة انتداب العضو الذي وقع
تعويضه.
يمكن لرئيس مجلس التوجيه والتتبع أن يدعو لحضور اجتماعات
املجلس ،بصفة استشارية ،كل شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة
في حضوره.
املادة 10
يتداول مجلس التوجيه والتتبع في كل القضايا التي تهم املؤسسة،
ويتخذ كافة التدابير الالزمة لتحقيق أهدافها .ويتولى ،لهذه الغاية،
القيام ،على الخصوص ،باملهام التالية :
 - 1تحديد استراتيجية عمل املؤسسة السنوية واملتعددة السنوات
وتقييمها بصفة دورية ؛
 - 2حصر برامج املؤسسة السنوية واملتعددة السنوات وتقييمها
بصفة دورية؛
 - 3املصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد كيفيات
تنظيم وسير املؤسسة ،وكذا ضوابط وشروط االستفادة من كل
خدمة من الخدمات التي تقدمها املؤسسة ؛
 - 4املصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة ؛

املادة 9
ينعقد مجلس التوجيه والتتبع برئاسة وزير الداخلية أو من
يفوض له في ذلك.
يتألف مجلس التوجيه والتتبع ،عالوة على رئيس املؤسسة ،من
األعضاء التالي بيانهم :
• أربعة ( )4أعضاء يمثلون املصالح املركزية لوزارة الداخلية ،من
بينهم نائب للرئيس ؛
• ستة ( )6أعضاء يمثلون واليات الجهات والعماالت واألقاليم.
يعين األعضاء املشار إليهم أعاله من قبل وزير الداخلية ملدة ثالث
( )3سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .ويحضر الكاتب العام للوزارة
ويشارك ،بصوت تقريري ،في أشغال ومداوالت مجلس التوجيه والتتبع.

 - 5املصادقة على النظام األسا�سي الخاص بمستخدمي املؤسسة ؛
 - 6املصادقة على امليزانية السنوية للمؤسسة ؛
 - 7السهر على حسن تدبير املؤسسة ؛
 - 8تحديد مبالغ واجبات االنخراط واشتراكات املنخرطين في
املؤسسة التي يتم تحصيلها عن طريق االقتطاع من املنبع من قبل الهيئات
املكلفة بأداء األجور أو املعاشات بالنسبة للموظفين واملتقاعدين أو
عن طريق التحويل البنكي إلى حسابات املؤسسة بالنسبة للمستخدمين
في املؤسسات العمومية املشار إليها في املادة  5أعاله ؛
 - 9تحديد شروط وطرق إبرام صفقات األشغال والتوريدات
والخدمات املرتبطة بمهام املؤسسة مع مراعاة النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل في هذا املجال ؛
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 - 10املصادقة على االتفاقيات املبرمة مع املؤسسات والهيئات
املشار إليها في املادة  6أعاله ؛

املادة 13
يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن مجلس التوجيه والتتبع،

 - 11املصادقة على التقرير السنوي املتعلق بأنشطة املؤسسة ؛

يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.

 - 12قبول الهبات والوصايا ؛
 - 13اقتراح التدابير التي يراها مفيدة لتنمية األعمال االجتماعية
للمؤسسة.

املادة 14
يعين رئيس املؤسسة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل.

تحدد كيفيات تنظيم وتسيير مجلس التوجيه والتتبع في النظام
الداخلي للمؤسسة.

املادة 15
يتمتع رئيس املؤسسة بجميع السلط والصالحيات الضرورية

املادة 11
تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والتتبع مجانية ،غير أنه يمكن
أن تمنح لهم تعويضات عن التنقالت املنجزة لفائدة املؤسسة طبقا
لنظامها الداخلي.

لتسيير املؤسسة .ويضطلع على الخصوص باملهام التالية :
 - 1تمثيل املؤسسة إزاء الدولة وجميع اإلدارات العمومية وشبه
العمومية والخاصة وإزاء األغيار ؛
 - 2تمثيل املؤسسة أمام القضاء .ويمكنه أن يرفع أي دعوى

املادة 12
يجتمع مجلس التوجيه والتتبع ،بدعوة من رئيسه ،إما بمبادرة
منه أو بطلب مما ال يقل عن نصف أعضائه ،كلما دعت الضرورة إلى
ذلك ،وعلى األقل مرتين في السنة ،وذلك :
 - 1قبل متم شهر يونيو للبت في نتائج السنة املالية السابقة،
واملصادقة عليها ؛
 - 2قبل متم شهر ديسمبر لدراسة وحصر امليزانية والبرنامج
التوقعي للمؤسسة للسنة املوالية واملصادقة عليهما.
تكون مداوالت مجلس التوجيه والتتبع صحيحة بحضور األغلبية
املطلقة ألعضائه على األقل .وإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع
األول ،تتم الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل ال يتعدى  8أيام من تاريخ
االجتماع األول ،وتكون مداوالت املجلس في هذه الحالة صحيحة
كيفما كان عدد األعضاء الحاضرين.

قضائية أو القيام بأي إجراء تحفظي يهدف إلى الدفاع عن مصالح
املؤسسة ،غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك مجلس التوجيه والتتبع في
أول اجتماع موال له ؛
 - 3تنفيذ مقررات مجلس التوجيه والتتبع ؛
 - 4اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع ؛
 - 5إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة  و عرضه على مجلس
التوجيه و التتبع للمصادقة ؛
 - 6السهر على التسيير اإلداري واملالي للمؤسسة ؛
 - 7تدبير مصالح املؤسسة وتنسيق أنشطتها ؛
 - 8السهر على إعداد مشروع ميزانية املؤسسة ؛
 - 9األمر بقبض املوارد وصرف النفقات املحددة بميزانية
املؤسسة ؛

يتخذ املجلس قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين .وفي

 - 10إبرام جميع العقود واالتفاقيات املتعلقة بنشاط املؤسسة ؛

حالة تعادل عدد األصوات ،يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس

 - 11إعداد التقرير السنوي لنشاط املؤسسة وتدبيرها املالي،

مجلس التوجيه والتتبع.

وعرضه على مجلس التوجيه والتتبع ؛
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 - 12تدبير ممتلكات وعقارات ومرافق املؤسسة ومواردها ؛

 - 5حصيلة املوارد املتأتية من ممتلكات املؤسسة ؛

 - 13تدبير شؤون مستخدمي املؤسسة ؛

 - 6مداخيل االقتراضات املصادق عليها من قبل مجلس التوجيه

 - 14السهر على مسك وثائق املؤسسة وحفظها.
املادة 16
يباشر نائب الرئيس املهام املوكولة لرئيس املؤسسة في حالة غيابه
أو إذا عاقه عائق.
املادة 17
يساعد رئيس املؤسسة في االضطالع بمهامه مدير ،يعينه وزير

والتتبع ؛
 - 7مداخيل الشركات والهيئات واملرافق املحدثة وفق أحكام
املادة  7من هذا القانون ؛
 - 8الهبات والوصايا ؛
 - 9موارد أخرى مختلفة.

في باب النفقات :
 - 1نفقات التسيير واالستثمار ؛

الداخلية.
املادة 18
يكلف املدير ،تحت سلطة رئيس املؤسسة ،بتنسيق أنشطة مصالح
املؤسسة وإدارة شؤون املستخدمين.
لهذا الغرض ،يمكن لرئيس املؤسسة أن يفوض إليه بعض
اختصاصاته في مجال التدبير اإلداري واملالي.
يحضر املدير اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع بصفة استشارية،
ويتولى مهام كتابة املجلس.

 - 2النفقات الالزمة إلعداد وإنجاز برامج ومشاريع املؤسسة ؛
 - 3املساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها املؤسسة
للمنخرطين ؛
 - 4جميع النفقات األخرى املرتبطة بنشاط املؤسسة ؛
 - 5النفقات املنجزة في إطار تعاقدي واملتعلقة بخدمات اجتماعية.
املادة 20
يرفع رئيس املؤسسة كل سنة إلى وزير الداخلية ووزير االقتصاد

الباب الرابع
التنظيم املالي واملراقبة املالية
املادة 19
تشتمل ميزانية املؤسسة على ما يلي :

في باب املوارد :
 - 1واجبات االنخراط واالشتراكات السنوية للمنخرطين ؛
 - 2مساهمة الدولة ؛
 - 3اإلعانات التي يمنحها كل شخص اعتباري من أشخاص القانون
العام أو الخاص ؛
 - 4حصيلة املوارد املتأتية من الخدمات التي تقدمها املؤسسة
لفائدة املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم ؛

واملالية تقريرا يتضمن املوارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه
استعمالها ،مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة
الخبراء املحاسبين ،يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.
املادة 21
تعفى املؤسسة ،طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل ،فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول
التي يحتمل أن ترتبط بها ،من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي
آخر يكون له طابع وطني أو محلي يفرض حاال أو استقباال .كما تعفى
من الضريبة على القيمة املضافة التي تفرض على الخدمات التي تقدمها
في نطاق املهام املسندة إليها بموجب هذا القانون.
يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية املمنوحة للمؤسسة
من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين بمثابة تكاليف قابلة للخصم
وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
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املادة 22

الباب السابع

تستخلص الديون املستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع املتعلق
بتحصيل الديون العمومية.

أحكام مختلفة وانتقالية

املادة 23
تخضع املؤسسة ملراقبة املفتشية العامة للمالية ،كما تخضع
ألحكام القانون رقم  62.99املتعلق بمدونة املحاكم املالية.
يمكن للمفتشية العامة لإلدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق
العمليات املالية أو املحاسبية للمؤسسة وكذا الفتحاص تدبيرها.
املادة 24
تخضع حسابات املؤسسة لتدقيق سنوي ،يجرى إلزاميا تحت
مسؤولية مكتب للخبرة لتقييم نظام املراقبة الداخلية للمؤسسة
والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية لوضعيتها وممتلكاتها
ونتائجها .ويرفع مكتب الخبرة تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه
والتتبع داخل أجل ال يتعدى ستة ( )6أشهر بعد اختتام السنة املالية.

الباب الخامس
املوارد البشرية للمؤسسة
املادة 25
من أجل القيام باملهام املنوطة بها بموجب هذا القانون ،يمكن
للمؤسسة تشغيل مستخدمين وفق النظام األسا�سي الخاص
بمستخدميها .ويمكنها أيضا ،للغرض نفسه وخالفا لألحكام التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل ،إلحاق موظفين لديها أو وضعهم رهن
إشارتها.
يمكن للمؤسسة تشغيل أطر أو أعوان بموجب عقود ملساعدتها
إلنجاز مهامها طبقا للنظام األسا�سي الخاص بمستخدميها .كما يجوز
لها إبرام اتفاقيات مع خبراء لالضطالع بمهام محددة.

الباب السادس
اللجان الجهوية للتتبع
املادة 26
تحدث في كل جهة لجنة جهوية للتتبع يترأسها والي الجهة.
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة تأليف اللجان الجهوية للتتبع
وكيفيات سيرها ومهامها.

املادة 27
تتمتع املؤسسة بصفة املنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز للمؤسسة التماس اإلحسان العمومي طبقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
املادة 28
يجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات واملنقوالت الالزمة للقيام
بمهامها.
يجوز للدولة والجماعات الترابية واألشخاص اآلخرين الخاضعين
للقانون العام أن يضعوا ،بدون مقابل ،رهن تصرف املؤسسة
العقارات واملنقوالت التي تحتاج إليها للقيام بمهامها ،وذلك وفقا
للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
املادة 29
يستمر موظفو الجماعات الترابية املنخرطون ،في تاريخ صدور
هذا القانون ،في مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة
رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية في االستفادة من الخدمات
التي تقدمها وفق أحكام هذا القانون ،وذلك إلى حين دخول التشريع
املتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية
ومجموعاتها وهيئاتها حيز التنفيذ.
تحدد بقرار لوزير الداخلية كيفيات وأجل وشروط نقل انخراط
موظفي الجماعات الترابية املشار إليهم في الفقرة األولى أعاله والحقوق
املترتبة عليه إلى مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات
الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
بالنسبة للموظفين املنخرطين ،في تاريخ صدور هذا القانون ،في
مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لرجال السلطة التابعين
لوزارة الداخلية غير املنتمين إلى إحدى الفئات املنصوص عليها في
املادة  4من هذا القانون ،يتم نقل انخراطهم إلى مؤسسة األعمال
االجتماعية الخاصة بالقطاع أو اإلدارة التابعين لها .وتحدد بقرار
لوزير الداخلية كيفيات وأجل وشروط نقل انخراطهم والحقوق
املترتبة عليه.
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رسم ما يلي :
املادة األولى

تستمر اللجنة اإلدارية للمؤسسة القائمة في تاريخ صدور هذا
القانون في ممارسة مهامها إلى حين تعيين رئيس املؤسسة وفق
التشريع الجاري به العمل.

يوافق على مقرر مجلس بنك املغرب املتعلق بترويج قطعة نقدية
من الذهب من فئة  1000درهم ،تخليدا للذكرى السابعة والخمسين

املادة 31

مليالد جاللة امللك محمد السادس.

ينسخ املرسوم بقانون رقم  2.80.520الصادر في  28من
ذي القعدة  8( 1400أكتوبر  )1980بإحداث مؤسسة الحسن الثاني
لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية،
املصادق عليه بموجب القانون رقم  34.80الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.80.443بتاريخ  17من صفر  25( 1401ديسمبر .)1980
املادة 32
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية
تتداول القطعة النقدية التذكارية بصفة قانونية وتتوفر على
املواصفات التالية :
 املزيج  :الذهب  916,7في األلف ؛ الوزن  39,94 :غراما ؛ قطرالقطعة  38,61 :مليمترا ؛ -جانب القطعة  :محزز ؛

مرسوم رقم  2.20.488صادر في  15من ذي الحجة  1441
( 5أغسطس  )2020باملوافقة على مقرر بنك املغرب املتعلق
بترويج قطعة نقدية من الذهب من فئة  1000درهم تخليدا 
للذكرى السابعة والخمسين مليالد جاللة امللك محمد
السادس.
رئيس الحكومة،
بناء على املواد  5و 25و 54و 55و 57و 58من القانون رقم 40.17

 أسلوب السك  :تجريبي. الوجه :* في الوسط  :صورة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس
محفوفة بالتقييدين التاليين :
«محمد السادس  -اململكة املغربية»
* في األسفل  :سنة اإلصداربالتقويمين الهجري وامليالدي :
.2020-1442

املتعلق بالقانون األسا�سي لبنك املغرب ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.19.82بتاريخ  17من شوال  21( 1440يونيو  )2019؛
وعلى املادة األولى من املرسوم رقم  2.19.1095الصادر في
 3شوال  26( 1441ماي  )2020لتطبيق القانون رقم  40.17املتعلق
بالقانون األسا�سي لبنك املغرب ؛
وعلى مداوالت مجلس بنك املغرب بتاريخ  22من رجب 1441

 الظهر:* في األعلى  :التقييد التالي « :الذكرى السابعة والخمسون مليالد
صاحب الجاللة محمد السادس».
* في الوسط :

( 17مارس  )2020واملقرر على إثرها إصدار قطعة نقدية من الذهب

• رمز اململكة ؛

من فئة  1000درهم ،تخليدا للذكرى السابعة والخمسين مليالد جاللة

• إشعاع دائري علىى شكل خطوط يعلوها رمز اململكة

امللك محمد السادس ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

ويكشف العدد  57رمزا إلى الذكرى السابعة والخمسين
مليالد جاللة امللك محمد السادس ؛

4374

الجريدة الرسمية
• التقييد التالي « :واحد وعشرون غشت» ؛
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رسم ما يلي :

• القيمة اإلسمية باألرقام والحروف العربية :
  1000ألف درهم.
* في األسفل  :التقييد التالي « 57 ème Anniversaire de S.M. Le :
» .Roi Mohammed VI
املادة الثالثة
يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  15من ذي الحجة  5( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون .

املادة األولى
يوافق على مقرر مجلس بنك املغرب املتعلق بترويج قطعتين
نقديتين من الذهب من فئة  1000درهم ومن الفضة من فئة 250
درهم ،تخليدا للذكرى الواحدة والعشرين لتربع جاللة امللك محمد
السادس على العرش.
املادة الثانية
تتداول القطعتان النقديتان التذكاريتان بصفة قانونية وتتوفران
على املواصفات التالية :
القطعة النقدية التذكارية من الذهب :
 املزيج  :الذهب  916,7في األلف ؛ الوزن  39,94 :غراما ؛ -قطر القطعة  38,61 :مليمترا ؛

مرسوم رقم  2.20.489صادر في  15من ذي الحجة  1441
( 5أغسطس  )2020باملوافقة على مقرر بنك املغرب املتعلق
بترويج قطعتين نقديتين من الذهب من فئة  1000درهم ومن
الفضة من فئة  250درهم تخليدا للذكرى الواحدة والعشرين
لتربع جاللة امللك محمد السادس على العرش.

 جانب القطعة  :محزز ؛ أسلوب السك  :تجريبي. الوجه :* في الوسط  :صورة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس
محفوفة بالتقييدين التاليين :

رئيس الحكومة،
بناء على املواد  5و 25و 54و 55و 57و 58من القانون رقم 40.17
املتعلق بالقانون األسا�سي لبنك املغرب ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.19.82بتاريخ  17من شوال  21( 1440يونيو  )2019؛
وعلى املادة األولى من املرسوم رقم  2.19.1095الصادر في
 3شوال  26( 1441ماي  )2020لتطبيق القانون رقم  40.17املتعلق
بالقانون األسا�سي لبنك املغرب ؛
وعلى مداوالت مجلس بنك املغرب بتاريخ  22من رجب 1441
( 17مارس  )2020واملقرر على إثرها إصدار قطعتين نقديتين من
الذهب من فئة  1000درهم ومن الفضة من فئة  250درهم ،تخليدا
للذكرى الواحدة والعشرين لتربع جاللة امللك محمد السادس على
العرش ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

«محمد السادس  -اململكة املغربية»
* في األسفل  :سنة اإلصداربالتقويمين الهجري وامليالدي :
2020-1441
 الظهر:* في األعلى  :التقييد التالي « :الذكرى الواحدة والعشرون لتربع
جاللة امللك على العرش»
* في الوسط :
• رمز اململكة محاط بتمثيل منمق للعرش ومزين ب  21نجمة
ترمز إلى الذكرى الواحدة والعشرين لتربع جاللة امللك
محمد السادس على العرش ؛
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• القيمة اإلسمية باألرقام والحروف العربية :
 1000ألف درهم.
 في األسفل  :التقييد التالي « 21ème Anniversaire de l’Intronisation :».de S.M. le Roi Mohammed VI 
القطعة النقدية التذكارية من الفضة :
 املزيج  :الفضة  925في األلف ؛ -النحاس  75 :في األلف ؛

املادة الثالثة
يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  15من ذي الحجة  5( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون .

 الوزن  28,28 :غراما ؛ قطر القطعة  38,61 :مليمترا ؛ جانب القطعة  :محزز ؛ أسلوب السك  :تجريبي. الوجه :* في الوسط  :صورة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس
محفوفة بالتقييدين التاليين :
«محمد السادس  -اململكة املغربية»
* في األسفل  :سنة اإلصداربالتقويمين الهجري وامليالدي :
2020-1441
 الظهر:* في األعلى  :التقييد التالي « :الذكرى الواحدة والعشرون لتربع
جاللة امللك على العرش»
* في الوسط :
• رمز اململكة محاط بتمثيل منمق للعرش ومزين ب  21نجمة
ترمز إلى الذكرى الواحدة والعشرين لتربع جاللة امللك
محمد السادس على العرش ؛
• القيمة اإلسمية باألرقام والحروف العربية :
 250مائتان وخمسون درهما.
في األسفل  :التقييد التالي « 21ème Anniversaire de l’Intronisation :
»de S.M. le Roi Mohammed VI

مرسوم رقم  2.20.490صادر في  15من ذي الحجة  1441
( 5أغسطس  )2020باملوافقة على مقرر بنك املغرب املتعلق
بترويج قطعة نقدية من الفضة من فئة  250درهما ،تخليدا 
للذكرى الخامسة واألربعين للمسيرة الخضراء.
رئيس الحكومة،
بناء على املواد  5و 25و 54و 55و 57و 58من القانون رقم 40.17
املتعلق بالقانون األسا�سي لبنك املغرب ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.19.82بتاريخ  17من شوال  21( 1440يونيو  )2019؛
وعلى املادة األولى من املرسوم رقم  2.19.1095الصادر في  3شوال 1441
( 26ماي  )2020لتطبيق القانون رقم  40.17املتعلق بالقانون األسا�سي
لبنك املغرب ؛
وعلى مداوالت مجلس بنك املغرب بتاريخ  22من رجب 1441
( 17مارس  )2020واملقرر على إثرها إصدار قطعة نقدية من الفضة
من فئة  250درهما ،تخليدا للذكرى الخامسة واألربعين للمسيرة
الخضراء ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح االدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على مقرر مجلس بنك املغرب املتعلق بترويج قطعة نقدية
من الفضة من فئة  250درهما ،تخليدا للذكرى الخامسة واألربعين
للمسيرة الخضراء.
املادة الثانية
تتداول القطعة النقدية التذكارية بصفة قانونية وتتوفر على
املواصفات التالية :
 املزيج  :الفضة 925 :  في األلف ؛النحاس  75 :في األلف ؛
 -الوزن  28,28 :غراما ؛
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مرسوم رقم  2.20.521صادر في  22من ذي الحجة  1441
( 12أغسطس   )2020لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20
املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية.

 قطر القطعة  38,61 :مليمترا ؛ جانب القطعة  :محزز ؛ أسلوب السك  :تجريبي. -الوجه :

رئيس الحكومة،

* في الوسط  :صورة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس
محفوفة بالتقييدين التاليين :
« محمد السادس  -اململكة املغربية»
* في األسفل  :سنة اإلصداربالتقويمين الهجري وامليالدي
2020-1442
 الظهر:* في األعلى  :التقييد التالي  « :الذكرى الخامسة واألربعون
للمسيرة الخضراء»
* في الوسط :

بناء على القانون رقم  04.20املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف
اإللكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.80بتاريخ
 18من ذي الحجة  8( 1441أغسطس )2020؛
وبعد املـداولة في مجلــس الحكومة بتاريخ  22من ذي الحجة 1441
( 12أغسطس ،)2020
رسم ما يلي :
املادة األولى
تنجز البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية وفق النموذج املرفق
بأصل هذا املرسوم وتحدد مدة صالحيتها في :

• التقييد  6« :نونبر  »6 Novembre 2020؛

 عشر ( ) 10سنوات لألشخاص الذين تتجاوز سنهم  12سنةشمسية كاملة ؛

•ساحل املحيط األطل�سي.

 سبع ( )7سنوات على األكثر لألشخاص الذين تقل سنهم عن 12سنة شمسية كاملة ،شريطة أال يتجاوز تاريخ انتهاء صالحيتها
اليوم السابق لتاريخ بلوغ القاصر 12سنة شمسية كاملة.

•منظر جوي ملدينة الداخلة ؛
 العلم املغربي الذي عرض في ميدان املنتزه بمدينة الداخلةعام  2010واختارته موسوعة جينيس لألرقام القياسية
كأكبر علم في العالم (  60 409,78متر مربع  20 /طنا) ؛
 العدد  45؛ القيمة اإلسمية باألرقام والحروف العربية :( 250مائتان وخمسون درهما)
 في األسفل  :التقييد التالي « 45ème Anniversaire de La :» Marche verte
املادة الثالثة
   يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في  15من ذي الحجة  5( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون .

املادة 2
تسلم وتجدد البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية من قبل
املدير العام لألمن الوطني مرفقة برمز سري مرتبط بكل بطاقة.
املادة 3
يجب عند أول طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف
اإللكترونية اإلدالء بما يلي:
 نسخة من صفحة الدفتر العائلي للمعني باألمر مع تقديم هذاالدفتر ،أو نسخة كاملة من سجل الحالة املدنية ،أو نسخة
موجزة من رسم الوالدة .ويجب أال تتجاوز مدة صالحية الوثيقتين
األخيرتين ثالثة أشهر؛
 نظيرأو نسخة مصادق عليها من الوثيقة املمنوحة بموجبها الجنسيةاملغربية ،بالنسبة لألجانب الذين اكتسبوا هذه الجنسية ؛
 شهادة الجنسية املنصوص عليها في الفصل  33من الظهيرالشريفرقم  1.58.250الصادر في  21من صفر  6( 1378سبتمبر )1958
بسن قانون الجنسية املغربية ،إذا وقع شك في جنسية طالب
البطاقة ؛
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 شهادة اإلقامة مسلمة ،حسب االختصاص الترابي ،من لدنمصالح األمن الوطني أو الدرك امللكي أو ،في حالة عدم وجودها،
السلطة اإلدارية املحلية ؛
 أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة باأللوان حديثة وأماميةوذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة ،من حجم  3,5سنتمتر
×  4,5سنتمتر ،بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة؛
 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية للنائب الشرعيبالنسبة للقاصرين؛
 واجبات التمبراملحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل.املادة 4
يجب على الشخص الذي يطلب إدراج العبارة االختيارية« :زوجة»
أو «أرملة» أو «أرمل» أن يدلي ،حسب الحالة ،بالوثائق التالية :
 نسخة مطابقة لألصل من عقد الزواج ؛ نسخة من رسم وفاة الزوج أو الزوجة ؛ -نسخة من رسم والدة الزوج ؛
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املادة 6
تقوم املديرية العامة لألمن الوطني بإلغاء شهادات األمان الرقمية
املتعلقة بكل بطاقة وطنية تم التصريح لدى السلطات املختصة
بضياعها أو سرقتها أو تعرضها للتلف ،وكذا تلك املتعلقة باألشخاص
املصرح بوفاتهم  .
املادة 7
يودع طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية
من قبل املعني باألمر شخصيا أو من قبل النائب الشرعي للقاصر ،لدى
املصلحة املكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية التابع لها مقر
إقامته ،مقابل وصل مؤرخ ،مع مراعاة حاالت األشخاص ذوي القدرة
املحدودة على الحركة.
املادة 8
يودع طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية
بالنسبة للمغاربة املقيمين بالخارج باملصالح املختصة لدى البعثات
الدبلوماسية والقنصلية للمملكة املغربية بالخارج أوباملصالح املكلفة
بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية باملغرب ،مقابل وصل مؤرخ.

 شهادة اإلقامة مسلمة ،حسب االختصاص الترابي ،من لدنمصالح األمن الوطني أو الدرك امللكي أو ،في حالة عدم وجودها،
السلطة اإلدارية املحلية ؛

يجب أن يدلي املعنيون باألمر بشهادة التسجيل القنصلي متضمنة
عناوين سكناهم ،وكذا الوثائق املنصوص عليها ،حسب الحالة ،في
املواد  3و 4و 5أعاله ،باستثناء شهادة اإلقامة.

 -البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية التي بحوزته.

املادة 9
يجب سحب البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية من قبل املعني
باألمر شخصيا أو من قبل النائب الشرعي للقاصر ،مقابل اإلدالء
بالوصل املؤرخ املشار إليه في املادتين  7و 8أعاله.

املادة 5
يتم تجديد البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ،في الحاالت
املنصوص عليها في املادة  13من القانون املشار إليه أعاله رقم ،04.20
بطلب من صاحبها أو النائب الشرعي للقاصر ،وذلك مقابل إرجاع
البطاقة التي بحوزته مرفقة بما يلي :
 الوثائق اإلدارية أو القضائية التي تبرر دواعي تجديد البطاقةالوطنية للتعريف اإللكترونية؛
 شهادة اإلقامة مسلمة ،حسب االختصاص الترابي ،من لدنمصالح األمن الوطني أو الدرك امللكي أو ،في حالة عدم وجودها،
السلطة اإلدارية املحلية؛
 أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة باأللوان حديثة وأماميةوذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة ،من حجم  3,5سنتمتر
×  4,5سنتمتر ،بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة؛
 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية للنائب الشرعيبالنسبة للقاصر؛
 -واجبات التمبراملحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل.

املادة 10
يتم أخذ بصمات أصابع اليد للشخص الذي تتجاوز سنه  12سنة
شمسية كاملة في الحاالت التالية :
 طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ألولمرة ؛
 طلب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية بسببضياعها أو سرقتها أو تعرضها للتلف ؛
 تجديد البطاقة عند بلوغ املعني باألمر من العمر  12سنة شمسيةكاملة.
املادة 11
تتم كافة اإلجراءات املتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف
اإللكترونية الخاصة بالقاصر بحضور هذا األخير مرفوقا بنائبه
الشرعي الذي يتوجب عليه أن يدلي ببطاقته الوطنية للتعريف
اإللكترونية وبوثيقة تثبت صفته.
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املادة 12

تطبيقا ألحكام املادة  6من القانون السالف الذكر رقم ،04.20
تغير أو تتمم املعلومات التي يمكن إضافتها بالرقاقة اإللكترونية بقرار
لوزير الداخلية.
املادة 13
ينسخ املرسوم رقم  2.06.478الصادر في  14من ذي الحجة 1428
( 25ديسمبر  )2007بتطبيق القانون رقم  35.06املحدثة بموجبه
البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية.
املادة 14
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى
وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  22من ذي الحجة  12( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
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ونظرا للطابع االستعجالي والضرورة امللحة وغير املتوقعة ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ؛
وبعد إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان ؛
وبعد املـداولة في مجلس الحكـومة املنعقـد بتاريخ  16من ذي
الحجة  6( 1441أغسطس ،)2020
رسم ما يلي :
املادة األولى
 - .Iمن أجل التمكن من ضبط حسابات العمليات املنجزة في
إطار خطة اإلنعاش االقتصادي واملتعلقة بدعم األنشطة اإلنتاجية،
ومواكبة وتمويل املشاريع االستثمارية الكبرى بين القطاعين العام
والخاص ،في مختلف املجاالت ،يحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا
املرسوم بالجريدة الرسمية ،حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل
اسم «صندوق االستثمار االستراتيجي» ويكون الوزير املكلف باملالية
آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.

وقعه بالعطف :

 - .IIيتضمن هذا الحساب :

وزيرالداخلية،

في الجانب الدائن :

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
وزيرالشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة
املقيمين بالخارج،
اإلمضاء  :ناصربوريطة.

م ــرس ــوم رق ــم  2.20.528ص ــادر ف ــي  22م ــن ذي الحج ــة  1441
( 12أغسطس  )2020بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية 
يحمل اسم «صندوق االستثمار االستراتيجي».
رئيس الحكومة،
تنفيذا للتعليمات السامية لجاللة امللك نصره هللا ؛
بناء على القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.62بتاريخ  14من شعبان 1436
( 2يونيو  ،)2015ال سيما املادة  26منه ؛
وعلى املادة  29من قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية ،2020
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.125بتاريخ  16من ربيع
اآلخر  13( 1441ديسمبر  )2019؛
وعلى املادة  25من املرسوم رقم  2.15.426الصادر في  28من
رمضان  15( 1436يوليو  )2015املتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين املالية
كما تم تغييره وتتميمه ؛

 املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة ؛ املبالغ املدفوعة من الجماعات الترابية ؛ املبالغ املدفوعة من املؤسسات واملقاوالت العمومية ؛ املبالغ املدفوعة من القطاع الخاص ؛ املبالغ املدفوعة من طرف كل هيئة عمومية أو خاصة أخرى ؛ املبالغ املدفوعة من املنظمات والهيئات الدولية ؛ املبالغ املرجعة من النفقات املقيدة في الحساب ؛ الهبات والوصايا ؛ -املوارد املختلفة.

في الجانب املدين :
 املبالغ املدفوعة برسم الحصص املقدمة لحساب الدولة فيرأسمال املقاوالت ؛
 املبالغ املدفوعة برسم مشاريع االستثمار في إطار الشراكة بينالقطاعين العام والخاص ؛
 املبالغ املدفوعة ،في إطاراتفاقي ،لفائدة مقاوالت القطاع الخاص ؛ املبالغ املدفوعة ،في إطار اتفاقي ،لفائدة املؤسسات واملقاوالتالعمومية ؛
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 املبالغ املدفوعة ،في إطار اتفاقي ،لفائدة كل هيئة عموميةأو خاصة أخرى ؛
 املبالغ املدفوعة لفائدة الجماعات الترابية ؛ املبالغ املدفوعة لفائدة امليزانية العامة ؛ املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بغيرحق ؛ النفقات املختلفة.املادة الثانية
يعرض هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسميـة على البرملان
للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.
وحرر بالرباط في  22من ذي الحجة  12( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

م ــرس ــوم رق ــم  2.20.572ص ــادر ف ــي  22م ــن ذي الحجـ ــة  1441
( 12أغسطس  )2020لتطبيق أحكام املادة الرابعة املكررة من
املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28من رجب 1441
( 23مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
رئيس الحكومة،
بناء على املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28من
رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،املصادق عليه بالقانون
رقم  23.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.60بتاريخ
 5شوال  28( 1441ماي  ،)2020كما وقع تتميمه باملرسوم بقانون
رقم  2.20.503بتاريخ  17من ذي الحجة  7( 1441أغسطس ،)2020
ال سيما املادة الرابعة املكررة منه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ  22من ذي الحجة 1441
( 12أغسطس ،)2020

4379

رسم ما يلي :
املادة األولى
لتطبيق امل ــادة الرابع ــة املك ــررة م ــن امل ــرس ــوم بق ــان ــون املشار إليه
أعاله رقم  2.20.292الصادر في  28من رجب  23( 1441مارس ،)2020
يتم األداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية إلى الضابط أو العون
محرر املحضر نقدا.
إذا لم يتأت للمخالف أداء الغرامة بمكان معاينة املخالفة أمكن
للضابط أو العون محرر املحضر منحه مهلة لألداء داخل أجل
ال يتعدى  24ساعة من تاريخ معاينة املخالفة.
ولهذه الغاية يسلم الضابط أو العون إلى املخالف نظيرا من
املحضر ويعين له املصلحة األمنية أو مركز الدرك امللكي الذي تم
في دائرته معاينة املخالفة حسب الحالة ،والذي يجب عليه أداء
الغرامة به.
يتعين على املخالف اإلدالء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.
املادة الثانية
تحدد في املالحق بهذا املرسوم ،نماذج محضر معاينة املخالفات
ألحكام الفقرة األولى من املادة الرابعة من املرسوم بقانون
رقم  2.20.292السالف الذكر.
يمكن تغيير أو تتميم هذه النماذج بقرار مشترك للسلطات
الحكومية املكلفة بالداخلية والعدل واملالية.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير
الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،كل
واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  22من ذي الحجة  12( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
وزيرالعدل،
اإلمضاء  :محمد بنعبد القادر.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية و  إصالح
اإلدارة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات رقم  1486.20صادر في  12من شوال 1441
( 4يونيو  )2020بتحديد شروط شراء القمح اللين املوجه
لصنع الدقيق املدعوم وكذا شروط صنع الدقيق املذكور
وتوضيبه وعرضه للبيع.
وزيرالداخلية،
ووزيراالقتصاد واملالية و إصالح اإلدارة،
ووزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على القانون رقم  12.94املتعلق باملكتب الوطني املنهي للحبوب
والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.95.8بتاريخ  22من رمضان  22( 1415فبراير )1995
كما تم تتميمه وال سيما املادتين  22و  23منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.96.305الصادر في  13من صفر 1417
( 30يونيو  )1996لتطبيق القانون رقم  12.94املتعلق باملكتب الوطني
املنهي للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني وال سيما
املادة  12منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرروا ما يلي :
املادة األولى
تحدد في املواد أدناه ،شروط شراء القمح اللين املوجه لصنع
الدقيق املدعوم وكذا شروط صنع الدقيق املذكور وتوضيبه وعرضه
للبيع برسم موسم التسويق .2021-2020

الباب األول
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املادة 3
يحدد ثمن البيع لدى املطحنة الصناعية للقمح اللين املوجه
لصنع الدقيق املدعوم في  258,80درهما للقنطار على أساس الجودة
النموذجية كما هي محددة في امللحق  Iبهذا القرار املشترك .يضاف
إلى الثمن املذكور إن اقت�ضى الحال زيادات أو تطرح منه تخفيضات،
وفق املقاييس املحددة في امللحق  IIبهذا القرار املشترك .ويمكن رفض
البضاعة التي تتجاوز الهوامش املقبولة املحددة في امللحق  IIIبهذا
القرار املشترك.
يتم اقتناء القمح اللين املنتج محليا أو املستورد ،املعروض في إطار
طلبات العروض ،بناء على الجودة النموذجية املشار إليها أعاله.
املادة 4
يقوم املكتب الوطني املنهي للحبوب والقطاني باقتطاع أو إرجاع
فرق الثمن املتفق عليه خالل طلبات العروض ،من أصحاب طلبات
العروض املذكورة أو لفائدتهم .ويمكن أن يشمل فرق الثمن مصاريف
الخزن والهامش الخاص باملتدخل ومصاريف النقل إلى املطحنة
الصناعية ومصاريف التسليم املرتبطة بذلك.
إذا كانت مصاريف النقل ومصاريف التسليم مدرجة في فرق
الثمن املقدم خالل طلبات العروض ،فإن املكتب الوطني املنهي للحبوب
والقطاني يسترجع املصاريف األولية املشار إليها في املادة  6أدناه في
حدود درهم واحد ( )1,00عن كل قنطار لدى املطاحن الصناعية
املستفيدة من القمح اللين املوجه لصنع الدقيق املدعوم.

الباب الثاني
شروط صناعة الدقيق املدعوم
املادة 5

شروط شراء القمح اللين املوجه لصناعة 
الدقيق املدعوم

يوجد نوعين من الدقيق املدعوم :

املادة 2

• الدقيق الوطني للقمح اللين واملشارإليه أدناه بـ «الدقيق الوطني» ؛

يتم اقتناء القمح اللين املوجه لصنع الدقيق املدعوم عن طريق
طلبات عروض ينظمها املكتب الوطني املنهي للحبوب والقطاني وتهم
طلبات العروض املذكورة هيئات التخزين (تجار الحبوب والتعاونيات
الفالحية املغربية واتحادها كما هي محددة في املادة  11من القانون
رقم  12.94املشار إليها أعاله).

• الدقيق الخاص املوجه لألقاليم الجنوبية واملشار إليه أدناه
بـ «الدقيق الخاص».
تحدد معايير جودة نوعي الدقيق املشار إليهما أعاله طبقا للمعايير
الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
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املادة 6
تحدد شروط صناعة الدقيق املدعوم بنوعيه املشار إليهما في
املادة  5أعاله على أساس نسبة االستخراج لكل من النوعين من
الدقيق املدعوم :
•  % 81فيما يخص الدقيق الوطني ؛
•  % 74فيما يخص الدقيق الخاص.
وعلى أساس العناصر التي تدرج في حساب تكلفة الدقيق املدعوم
وهي كالتالي :
• مصاريف أولية  :درهمان ( )2,00عن كل قنطارمسحوق ؛
• هامش الطحن :
*  31,25درهما عن كل قنطار مسحوق بالنسبة للدقيق الوطني
من القمح اللين ؛
*  31,61درهما عن كل قنطارمسحوق بالنسبة للدقيق الخاص.
• الثمن النموذجي للنخالة  150 .................. :درهما للقنطار.
تحدد تكلفة نوعي الدقيق املدعوم على النحو التالي :
• فيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين  325,375 :درهما للقنطار؛
• فيما يخص الدقيق الخاص  342,432 :درهما للقنطار.

4385

ويحدد مبلغ املقاصة على أساس الفرق بين ثمن تكلفة الدقيق
املشار اليه في املادة  6أعاله وثمن البضاعة املسلمة في املطحنة حسب
الوجهة املخصصة للدقيق على النحو التالي :
 الدقيق الوطني للقمح اللين خارج األقاليم الجنوبية 143,375 ....درهما للقنطار؛
 الدقيق الوطني للقمح اللين املوجه لألقاليم الجنوبية 238,375 ...درهما للقنطار؛
 الدقيق الخاص املوجه لألقاليم الجنوبية 255,432 ...............درهما للقنطار.
يؤدى مبلغ املقاصة للوحدة املشار إليه أعاله عن بيع كل قنطار
لفائدة املطاحن الصناعية على أساس جداول إجمالية شهرية مصادق
عليها من طرف   املطاحن وفق الكيفيات املحددة من طرف املكتب
الوطني املنهي للحبوب والقطاني.
ويتم ضمان توحيد ثمن البيع للعموم للدقيق املدعوم املشار إليه
أعاله ،على امتداد التراب الوطني عن طريق :
• تحمل الدولة مصاريف نقل الدقيق املدعوم بواسطة املكتب
الوطني املنهي للحبوب والقطاني ،من املطاحن الصناعية الى مراكز

الباب الثالث

املستفيدين من الدقيق .وفي هذه الحالة يسترجع املكتب املذكور

شروط بيع الدقيق املدعوم

مبلغا جزافيا عن مصاريف النقل املحلي قدره  0,50درهما للقنطار

املادة 7

لدى املطاحن الصناعية .وال يطبق هذا االسترجاع على الدقيق

تحدد على النحو التالي األثمان القصوى لبيع الدقيق املدعوم :

املدعوم املطلوب من طرف مكتب التسويق والتصديروغيراملوجه

• فيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين :
* ثمن البضاعة معبأة مسلمة في املطحنة 182 :درهما للقنطار؛
* الثمن لدى الباعة بالجملة 188 :درهما للقنطار؛
* ثمن البيع للعموم  200 :درهم للقنطار.
• فيما يخص الدقيق املدعوم املوجه لألقاليم الجنوبية :

إلى فيالق القوات املسلحة امللكية باملنطقة الجنوبية ؛
• تحمل الدولة بواسطة املكتب الوطني املنهي للحبوب والقطاني
األداء ملكتب التسويق والتصدير املصاريف املتعلقة بمناولة
الدقيق املدعوم املوجه لألقاليم الجنوبية ،و كذا مصاريف
إيصال الدقيق املدعوم من مخازن مكتب التسويق والتصدير إلى
املراكزاملستفيدة .ويسدد املكتب الوطني املنهي للحبوب والقطاني

* ثمن البضاعة غيرمعبأة مسلمة في املطحنة 87 :درهما للقنطار؛

هذه املصاريف بناء على بيانات التصفية التي يعدها و يوقع عليها

* ثمن البيع للعموم  100 :درهما للقنطار.

مكتب التسويق والتصدير.
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ويجب أن توضع أختام خاصة باملطحنة على أكياس الدقيق
املدعوم وأن تحمل هذه األكياس رقما تسلسليا مطبوعا مباشرة عليها
أو على البطائق التعريفية املرفقة بها .كما يجب أن تسجل هذه األرقام
التسلسلية على وصوالت التسليم املصاحبة لها.

شروط توضيب الدقيق املدعوم
املادة 8

ال يطرأ أي تغييرعلى ثمن البيع للعموم املنصوص عليه في املادة 7
عند شراء املستهلك للدقيق بالتقسيط (أقل من  50كيلوغرام).

يجب أن يتم توضيب الدقيق املدعوم داخل أكياس تزن 50
كيلوغراما صافية ،تتحمل تكلفتها املطاحن الصناعية ماعدا األقاليم

املادة 9

الجنوبية.

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

وحرر بالرباط في  12من شوال  4( 1441يونيو .)2020

املتعلقة بالعنونة ،يجب أن تحمل هذه األكياس شريطا أخضرا واضح

وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

على واجتهي الكيس عرضه  10سنتيمترات يوضع بوسط الواجهتين.

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

كما يجب أن يحمل كيس الدقيق الوطني املدعوم ،غير املوجه لألقاليم
الجنوبية ،بشكل واضح على واجهتيه ثمن البيع للعموم.
*
*

*
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ملحق * III
* ال *

بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية و إصالح اإلدارة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية والمياه والغابات رقم  1486.20صادر في  12من شوال  4( 1441يونيو  )2020بتحديد شروط شراء القمح
الملحق III
صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع.
شروط
ملحق III
اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم وكذا ال
بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية و إصالح اإلدارة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية والمياه والغابات رقم  1486.20الصادر
 4( 1441يونيو  )2020بتحديد شروط شراء القمح
صادر في  12من شوال 5
اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع.
5
الحدود المسموح بها في القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعوم
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قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية  رقم  1701.20صادر في
 4ذي القعدة  26( 1441يونيو  )2020بتحديد عدد املقاعد
املتبارى في شأنها لولوج سلك العاملية العليا بجامع القرويين.
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.16.158الصادر في  12من
ذي الحجة  14( 1437سبتمبر  )2016بإعادة تنظيم جامع القرويين،
وال سيما املادة  22منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يحدد عدد املقاعد املتبارى في شأنها لولوج سلك العاملية العليا
بجامع القرويين برسم السنة الجامعية  2021-2020في ثالثين ()30
مقعدا.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4ذي القعدة  26( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.
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قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية  رقم  1702.20صادر في
 4ذي القعدة  26( 1441يونيو  )2020بتحديد عدد املقاعد
املتبارى في شأنها لولوج سلك العاملية العليا بمدرسة العلوم
اإلسالمية.
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.16.159الصادر في  12من
ذي الحجة  14( 1437سبتمبر  )2016بإعادة تنظيم املدرسة القرآنية
التابعة ملسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء ،وال سيما املادة  22منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يحدد عدد املقاعد املتبارى في شأنها لولوج سلك العاملية العليا
بمدرسة العلوم اإلسالمية برسم السنة الجامعية  2021-2020في
ثالثين ( )30مقعدا.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4ذي القعدة  26( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

مقرر لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  1700.20صادر في
 4ذي القعدة  26( 1441يونيو  )2020بتحديد عدد املقاعد
املتبارى في شأنها لولوج مسلك التكوين في فن الخط بجامع
القرويين.
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،
بناء على قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 3315.16
الصادر في  28من ربيع األول  28( 1438ديسمبر  )2016في شأن تحديد
تنظيم مسلك التكوين في فن الخط بجامع القرويين ومدته وشروط
ولوجه ،وال سيما املادة  12منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يحدد عدد املقاعد املتبارى في شأنها لولوج مسلك التكوين في
فن الخط بجامع القرويين برسم السنة الجامعية  2021-2020في
خمسة عشر ( )15مقعدا.
املادة الثانية
ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4ذي القعدة  26( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

ق ــرار  لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  1738.20صادر في
 15من ذي القعدة  7( 1441يوليو  )2020بسن أحكام خاصة 
تتعلق بتنظيم االمتحانات بالتعليم املدر�سي برسم السنة 
الدراسية .2020 - 2019
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بن ــاء على امل ــرس ــوم بق ــان ــون رق ــم  2.20.292الص ــادر ف ــي  28م ــن
رجب    23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،املصادق عليه بالقانون
رقم  23.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.60بتاريخ
 5شوال  28( 1441ماي  ،)2020كما وقع تغييره؛
وعلى املرسوم رقم  2.20.293الصادر في  29من رجب 1441
( 24مارس  )2020بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب
الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا-كوفيد 19؛
   وعلى املرسوم رقم  2.20.371الصادر في  25من رمضان 1441
( 19ماي  )2020بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية
بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا-كوفيد  19؛
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وعلى املرسوم رقم  2.20.406الصادر في  17من شوال 1441
( 9يونيو  )2020بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية
بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا -كوفيد19
و بسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود املتعلقة بها ؛
وعلى املرسوم رقم  2.02.376الصادر في  6جمادى األولى 1423
( 17يوليو  )2002بمثابة النظام األسا�سي الخاص بمؤسسات التربية
والتعليم العمومي ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.65الصادر في  8جمادى األولى 1439
( 26يناير  )2018املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،كما وقع تتميمه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية رقم  2071.01الصادر في
 7رمضان  23( 1422نوفمبر  )2001بشأن النظام املدر�سي في التعليم
األولي واالبتدائي والثانوي ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2383.06الصادر في  23من رمضان  16( 1427أكتوبر )2006
في شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية ،كما وقع
تتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2384.06الصادر في  23من رمضان 1427
( 16أكتوبر  )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك اإلعدادي،
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر
والبحث العلمي رقم  2385.06الصادر في 23من رمضان 1427
( 16أكتوبر )2006بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا ،كما
وقع تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :

الباب األول
أحكام عامة 
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املادة 3
يتم االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية من السلك الثانوي
اإلعدادي ،باالعتماد على معدل نقط املراقبة املستمرة املنجزة إلى
غاية  14مارس  ،2020ويتم حساب املعدل السنوي للتلميذ ،من خالل
معدل نقط املراقبة املستمرة لجميع املواد املدرسة واملنجزة مرجحة
بمعامالتها.
املادة 4
يتم االنتقال من الجذع املشترك إلى السنة األولى من سلك
البكالوريا ،باالعتماد على معدل نقط املراقبة املستمرة املنجزة إلى
غاية  14مارس  ،2020ويتم حساب املعدل السنوي للتلميذ من خالل
معدل نقط املراقبة املستمرة املنجزة لجميع املواد املدرسة مرجحة
بمعامالتها.
الباب الثاني

تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية
املادة 5
يتم بالنسبة للمترشحين الرسميين ،االعتماد فقط على معدل
نقط املراقبة املستمرة املنجزة إلى غاية  14مارس  ،2020وكذا
نقط االمتحان الكتابي املوحد على صعيد املدرسة االبتدائية
في حساب املعدل السنوي ،مع األخذ بعين االعتبار الصالحيات
البيداغوجية املمنوحة ملجالس األقسام في اتخاذ القرارات التربوية
الالزمة ،طبقا ملقتضيات املرسوم رقم  2.02.376الصادر في
 6جمادى األولى  17(1423يوليو  )2002املشار إليه أعاله.
املادة 6
تجرى االختبارات الكتابية املوحدة المتحانات نيل شهادة
الدروس االبتدائية الخاصة باملترشحين األحرار من فئتي الصغار
والكبار ،بصفة استثنائية ،برسم السنة الدراسية 2020 - 2019
يومي  25و 26سبتمبر  ،2020وفق ما هي محددة في الجدولين
رقم  2ورقم  3امللحقين بهذا القرار.

تنظم االمتحانات املدرسية ،برسم السنة الدراسية ،2020 - 2019
بصفة استثنائية ،طبق املقتضيات املنصوص عليها في هذا القرار.

ويتم حساب املعدل السنوي بالنسبة للمترشحين الرسميين
باالعتماد على معدل نقط االمتحان الكتابي املوحد على صعيد
املدرسة االبتدائية ومعدل نقط املراقبة املستمرة املنجزة إلى غاية
 14مارس  ،2020وذلك وفق الجدول رقم  1امللحق بهذا القرار.

املادة 2

املادة 7

املادة األولى

   يتم االنتقال والتدرج عبر السنوات الخمس األولى من التعليم
االبتدائي ،باالعتماد على معدل نقط املراقبة املستمرة املنجزة إلى
غاية  14مارس  ،2020ويتم حساب املعدل السنوي للتلميذ ،من خالل
معدل نقط املراقبة املستمرة لجميع املواد املدرسة واملنجزة مرجحة
بمعامالتها.

ً
يعد ناجحا في شهادة الدروس االبتدائية برسم السنة الدراسية
 ،2020-2019كل مترشح رسمي حصل في مجموع نقط اختبارات
االمتحان الكتابي املوحد على صعيد املدرسة االبتدائية وفي مجموع
نقط املراقبة املستمرة املنجزة إلى غاية  14مارس  ،2020على معدل
يساوي  5من  10على األقل.

4390
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ولحساب هذا املعدل يخصص ،بصفة استثنائية ،برسم السنة
الدراسية  ،2020-2019املعامل ( )3/1أي بنسبة  %33ملعدل االمتحان
الكتابي املوحد على صعيد املدرسة االبتدائية ،واملعامل ( )3/2أي
بنسبة  %67ملعدل املراقبة املستمرة املنجزة إلى غاية  14مارس .2020
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املادة 12
يلغى ،بصفة استثنائية ،برسم السنة الدراسية ،2020-2019
إجراء اختبار مادة «التربية البدنية» ،وال يتم احتساب النقطة
املتعلقة بهذه املادة بالنسبة لجميع املترشحات واملترشحين األحرار،
بمن فيهم أولئك الذين اجتازوا هذا االختبار املندرج في إطار اختبارات
االمتحان الوطني املوحد لنيل شهادة البكالوريا دورة .2020

الباب الثالث
تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك اإلعدادي

املادة 13

املادة 8

يعد ناجحا في البكالوريا كل مترشح رسمي حصل في مجموع
اختبارات االمتحان الوطني املوحد واالمتحان الجهوي املوحد
واملراقبة املستمرة املنجزة إلى غاية  14مارس  ،2020على معدل
يساوي  10من  20على األقل.

يتم بالنسبة للمترشحين الرسميين ،االعتماد فقط على نقط املراقبة
املستمرة املنجزة إلى غاية  14مارس  ،2020وكذا نقط االمتحان الكتابي
املوحد على صعيد الثانوية اإلعدادية في حساب املعدل السنوي،
مع األخذ بعين االعتبار الصالحيات البيداغوجية املمنوحة ملجالس
األقسام في اتخاذ القرارات التربوية الالزمة ،طبقا ملقتضيات املرسوم
رقم  2.02.376الصادر في  6جمادى األولى  17(1423يوليو )2002
املشار إليه أعاله.

     ولحساب هذا املعدل يخصص املعامل ( )2أي بنسبة % 50
ملعدل االمتحان الوطني املوحد واملعامل ( )1أي بنسبة  % 25ملعدل
االمتحان الجهوي املوحد واملعامل ( )1أي بنسبة  % 25ملعدل املراقبة
املستمرة املنجزة إلى غاية  14مارس .2020

املادة 9

املادة 14

تجرى اختبارات امتحان نيل شهادة السلك اإلعدادي الخاص
باملترشحين األحرار ،برسم السنة الدراسية  ،2020-2019أيام 25
و 26و 28سبتمبر .2020

تجرى مداوالت نتائج نهاية السنة الخاصة بتالميذ السنة األولى
من سلك البكالوريا خالل نهاية السنة الدراسية .2020-2019
ويتم االعتماد على معدل النقط املحصل عليه في املراقبة
املستمرة املنجزة إلى غاية  14مارس  2020التخاذ القرارات الالزمة.
وتمنح قرارات االنتقال بصفة مؤقتة من طرف مجالس األقسام
مشروطة باجتياز التلميذ لجميع املواد املقرر اجتيازها في االمتحان
الجهوي املوحد للسنة األولى من سلك البكالوريا ،وذلك بكتابة عبارة
«ينتقل شريطة اجتيازه لجميع املواد املعنية باالمتحان الجهوي».

املادة 10
يعد ناجحا في شهادة السلك اإلعدادي ،كل مترشح رسمي حصل في
مجموع نقط اختبارات االمتحان الكتابي املوحد على صعيد الثانوية
اإلعدادية ،ونقط املراقبة املستمرة املنجزة إلى غاية  14مارس ،2020
على معدل يساوي  10من  20على األقل.
ولحساب هذا املعدل يخصص ،بصفة استثنائية ،خالل السنة
الدراسية  ،2020-2019املعامل ( )1أي بنسبة  %50ملعدل االمتحان
الكتابي املوحد على صعيد الثانوية اإلعدادية ،واملعامل ( )1أي
بنسبة  %50ملعدل املراقبة املستمرة املنجزة إلى غاية  14مارس .2020

املادة 15
تنظم دورة استدراكية لالمتحان الوطني املوحد ،ستة أيام على
األقل بعد اإلعالن عن نتائج الدورة العادية المتحانات نيل شهادة
البكالوريا.

الباب الرابع

املادة 16

تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ،ويعمل به برسم السنة
الدراسية .2020-2019

املادة 11
ين ــظم االمت ـ ــحان الجهوي امل ـ ــوحد للسنة األولى من س ــلك البكالوريا
الخاص باملترشحين الرسميين برسم السنة الدراسية ،2020-2019
وبصفة استثنائية ،بداية السنة الدراسية .2021-2020
*

وحرر بالرباط في  15من ذي القعدة  7( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

*
*

الجريدة الرسمية
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امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية
الجدول رقم 1
املترشحون الرسميون برسم السنة الدراسية 2020/2019
املواد

االمتحان املوحد على صعيد املدرسة االبتدائية 
()%33

املراقبة املستمرة
()%67
املعامالت

املواد

املعامالت

املدة

اللغة العربية

1

اللغة العربية

1

1س  30د

اللغة الفرنسية

1

اللغة الفرنسية

1

1س  30د

الرياضيات

1

الرياضيات

1

1س  30د

التربية اإلسالمية

1

التربية اإلسالمية

1

 45د

االجتماعيات

1

االجتماعيات

1

 45د

النشاط العلمي

1

النشاط العلمي

1

 45د

اللغة األمازيغية

1

اللغة األمازيغية

1

 45د

التربية الفنية
التربية البدنية

1
1

* * *
الجدول رقم 2
املترشحون األحرار من فئة الصغار برسم السنة الدراسية 2020/2019
(البالغون من العمر  18سنة فأقل)
اليوم
 25سبتمبر 2020

 26سبتمبر 2020

املواد

املعامالت

املدة

اللغة العربية والتربية اإلسالمية

3

1س  30د

اللغة الفرنسية

2

1س  30د

الرياضيات

2

1س  30د

االجتماعيات

1

 45د

النشاط العلمي

1

 45د

اللغة األمازيغية (اختباراختياري)

1

 45د

* * *
الجدول رقم 3
 املترشحون األحرار من فئة الكبار برسم السنة الدراسية 2020/2019
(البالغون من العمر أكثر من  18سنة)
اليوم
 25سبتمبر 2020

 26سبتمبر 2020

املواد

املعامالت

املدة

اللغة العربية والتربية اإلسالمية

3

1س  30د

اللغة الفرنسية

2

1س  30د

الرياضيات

2

1س  30د

الثقافة والعلوم

2

1س  30د

اللغة األمازيغية (اختباراختياري)

1

 45د
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  1743.20صادر في  16من ذي القعدة 1441
( 8يوليو  )2020بتتميم قرار وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  563.17الصادر في
 25من ذي القعدة  18( 1438أغسطس  )2017بنشر الئحة 
الهيئات بين املهنية للفالحة املعترف بها.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
الق ــروي ــة واملي ــاه والغـ ــاب ـ ــات رق ــم  563.17الصـ ــادر ف ــي  25مـ ــن
ذي القعدة  18( 1438أغسطس  )2017بنشر الئحة الهيئات بين
املهنية للفالحة املعترف بها ،كما وقع تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :
املـادة األولـى
تتمم على النحو اآلتي الئحة الهيئات بين املهنية للفالحة
املعترف بها ،كما تم تغييرها وتتميمها ال سيما بالقرار رقم 3109.19
الصادر في  15من صفر  14( 1441أكتوبر  ،)2019امللحقة بالقرار
املشار إليه أعاله رقم  563.17الصادر في  25من ذي القعدة 1438
( 18أغسطس : )2017
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«ملحق بقرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
«واملياه والغابات رقم  563.17الصادر في  25من ذي القعدة 1438
«( 18أغسطس  )2017بنشر الئحة الهيئات بين املهنية للفالحة
«املعترف بها.
«الئحة الهيئات بين املهنية للفالحة املعترف بها
التسمية 

مراجع قرارات االعتراف

 الفدرالية بين املهنية املغربية للسكر(.)FIMASUCRE....................................................................................
........

رقم  554بتاريخ 2016/09/14

..................................

 الفدرالية بين املهنية املغربية إلنتاج وتصدير الفواكهوالخضر(.)FIFEL
 -الفدرالية بين املهنية لسلسة الحليب (.)MAROC LAIT

رقم  718بتاريخ 2019/04/17
رقم  82بتاريخ 2020/02/26

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  16من ذي القعدة  8( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.20.449صادرفي  28من ذي القعدة  20( 1441يوليو  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد مدينة 
سيدي إفني باملاء الشروب عبرتحلية مياه البحربإقليم تيزنيت وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  18نوفمبر  2015إلى  18يناير  2016بجماعة اثنين أكلو ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتزويد مدينة سيدي إفني باملاء الشروب عبر تحلية مياه البحر.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املوجودة بجماعة اثنين أكلو التابعة إلقليم تيزنيت ،املبينة في الجدول أسفله
واملرسوم بألوان مختلفة في التصميم التجزيئي ذي املقياس  1/1000امللحق بأصل هذا املرسوم :
أرقام القطع

إسم امللك
وأرقام الرسم

إسم املالك أو املستغل

العنوان

املساحة
س

آر

هـ

64

مطلب
31/7173

بلخيرمتوكل بن علي

دواركرام ،جماعة اثنين أكلو ،إقليم تيزنيت

46

41

00

63

غيرمحفظة

غزر علي

دوارسيدي بنوار ،جماعة اثنين أكلو ،إقليم تيزنيت

50

04

00

62

مطلب
31/15554

خديجة اكرام بنت امبارك
محمد اكرام بن محمد

فريكريك ،جماعة اثنين أكلو ،إقليم تيزنيت

22

15

01

2-65

غيرمحفظة

بلقاسم محمد

دوارسيدي بنوار ،جماعة اثنين أكلو ،إقليم تيزنيت

10

27

00

3-65

غيرمحفظة

ورثة احمد احسون

دوارسيدي بنوار ،جماعة اثنين أكلو ،إقليم تيزنيت

34

34

00

63A

غيرمحفظة

غيرمعروف

جماعة اثنين أكلو ،إقليم تيزنيت

10

48

00

مالحظات
التعرض الجزئي املضمن بتاريخ
 2008/11/02كناش  08عدد 535
الصادرعن املديرية اإلقليمية للمياه
والغابات ومحاربة التصحر
 املطلب يشكل تعرض تأكيدي ضدمسطرة التحديد اإلداري للملك
الغابوي قسم تيلو امللف أرسل إلى
املحكمة االبتدائية للبت في التعرض
بتاريخ  2015/05/22تحت عدد 154

املادة الثالثة - .يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  28من ذي القعدة  20( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.20.451صادر في  28من ذي القعدة 1441
( 20يوليو  )2020بإعالن أن املنفعة العامة  تق�ضي ببناء
وتجهيز محطة للضخ لتقوية منشآت اإلنتاج لتزويد جماعة 
دار العسلوجي باملاء الشروب بإقليم سيدي قاسم وبنزع ملكية 
القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة
وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254
بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب 1403
( 16أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر بمكاتب جماعة
دار العسلوجي من  24فبراير إلى  24أبريل  2016؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد
استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء وتجهيز محطة للضخ لتقوية
منشآت اإلنتاج لتزويد جماعة دار العسلوجي باملاء الشروب.
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املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املبينة في الجدول
أسفله واملعلم عليها باللون األصفر في التصميم التجزيئي ذي املقياس
 1/200امللحق بأصل هذا املرسوم :
رقم
القطعة

رقم الرسم
العقاري

1

رسم عقاري عدد
T5613/30

املساحة

اسم وعنوان املالك أو املفترض أنه املالك
اإلسم

العنوان

س

آر

هـ

جماعة التغازي

جماعة دارالعسلوجي،
إقليم سيدي قاسم

00

06

00

املادة الثالثة
يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب  -قطاع املاء.
املادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية،
إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء واملدير العام للمكتب
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  28من ذي القعدة  20( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

مرسوم رقم  2.20.444صادر في  29من ذي القعدة  21( 1441يوليو  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال
تثنية السكة الحديدية بين سيدي بوعثمان ومراكش بين ن.ك  232.350و ن.ك  236.000بجماعة واحة سيدي ابراهيم
بعمالة مراكش وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  9يوليو إلى  9سبتمبر  2014بمكاتب جماعة واحة سيدي ابراهيم بعمالة
مراكش ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال تثنية السكة الحديدية بين سيدي بوعثمان ومراكش بين ن.ك 232.350
و ن.ك  236.000بجماعة واحة سيدي ابراهيم بعمالة مراكش.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/1000
امللحق بأصل هذا املرسوم :

الجريدة الرسمية
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أرقام القطع
األرضية
بالتصميم

مراجعها
العقارية

4395

أسامء املالكني أو املفروض أنهم كذلك
وعناوينهم

مساحتها
ه
آر
س

مالحظات

واحدة

واحدة

واحدة

واحدة

املادة الثالثة - .يخول حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية .
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء واملدير
العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  29من ذي القعدة  21( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

4396

الجريدة الرسمية
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مرسوم رقم  2.20.455صادر في  29من ذي القعدة  21( 1441يوليو  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي باستغالل
الفوسفاط وإقامة منشآت ألجل ذلك بإقليم اليوسفية وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض لفائدة
املجمع الشريف للفوسفاط ش.م.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى القانون رقم  46.07القا�ضي بتحويل املكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.08.15بتاريخ  18من صفر  26( 1429فبراير  )2008؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.252الصادر في فاتح جمادى اآلخرة  5( 1429يونيو  )2008بتطبيق القانون رقم  46.07املذكور
أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر بمقر جماعة لخوالقة بإقليم اليوسفية من  10يوليو إلى  12سبتمبر  2019؛
وباقتراح من وزير الطاقة واملعادن والبيئة وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي باستغالل الفوسفاط وإقامة منشآت ألجل ذلك بجماعة لخوالقة بإقليم اليوسفية.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض واملبينة في الجدول بعده واملعلم عليها بلون أحمر في
املخطط التجزيئي رقم  539امللحق بأصل هذا املرسوم.
جدول القطعة األرضية
رقم املخطط

رقم البقعة

أسماء املالك أو ذوي حق عيني أو املضنون أنهم كذلك

عناوين املالك

539

1

أرض جماعية مملوكة للجماعة الساللية رياحات
ويستغلها السيد املصطفى النواوي بطاقته الوطنية .HA32380

دوارالحرش ،جماعة لخوالقة،
إقليم اليوسفية

مجموع املساحة

املساحة
س

آر

هـ

64

35

00

64

35

00

مراجعها العقارية
الرسم العقاري
23/95845

املادة الثالثة - .يخول حق نزع امللكية إلى الرئيس املدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م.
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير الطاقة واملعادن والبيئة
والرئيس املدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  29من ذي القعدة  21( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالطافة واملعادن والبيئة،
اإلمضاء  :عزيزرباح.
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.20.491صادر في  15من ذي الحجة  1441
( 5أغسطس  )2020باإلذن للوكالة املغربية للنجاعة الطاقية 
( )AMEEباملساهمة  في رأسمال شركة املساهمة املسماة
«معاهد التكوين في مهن الطاقات املتجددة والنجاعة 
الطاقية» (.)IFMEREE S.A
رئيس الحكومة،
بيان األسباب :
تطلب الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية ( )AMEEاإلذن املنصوص
عليه في املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل
منشآت عامة إلى القطاع الخاص ،كما وقع تغييره وتتميمه ،من أجل
املساهمة بنسبة  %20في رأسمال شركة املساهمة املسماة «معاهد
التكوين في مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية» (.)IFMEREE S.A
يندرجهذااملشروعفيإطاراالستراتيجيةالطاقيةالوطنية،واتفاقية
التدبير املفوض ملعاهد التكوين في مهن الطاقات املتجددة والنجاعة
الطاقية بكل من وجدة وطنجة وورزازات املوقعة بتاريخ  3فبراير 2015
بين الدولة ومهنيي القطاع (الوكالة املغربية للطاقة الشمسية سابقا
واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب والوكالة الوطنية
لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية سابقا وفدرالية
الصناعات الحديدية وامليكانيكية واإللكتروميكانيكية والفدرالية
الوطنية للكهرباء واإللكترونيك والطاقات املتجددة).
وقد رصدت للمعاهد املذكورة استثمارات بقيمة  285مليون
درهم   بهدف وضع آلية للتكوين املنهي والتكوين املستمر تتالءم مع
حاجيات املقاوالت من اليد العاملة والكفاءات املؤهلة في قطاع
الطاقات املتجددة وأخرى ذات الصلة بالنجاعة الطاقية.
هذا ،وستمكن هذه املعاهد التي تم تفويض تدبيرها ملهنيي القطاع
بموجب االتفاقية املذكورة من مصاحبة تفعيل االستراتيجية السالفة
الذكر .كما تتوخى هذه املعاهد مواكبة تطوير مشاريع للطاقات
املتجددة التي تهدف إلى تلبية الحاجات املتنامية للمغرب من الطاقة.
ومن املرتقب أن تكون هذه املعاهد مرجعا إقليميا من حيث
التكوين في هذا القطاع وفضاء تكنولوجيا يمكن من تكوين طلبة
جدد ،عالوة على تأمين تكوين مستمر لفائدة املهنيين ،وذلك من أجل
االستجابة للحاجيات من الكفاءات لفائدة املقاوالت التي تنشط في
القطاع.

4397

وقد تمت املصادقة على مشروع مساهمة الوكالة املغربية للنجاعة
الطاقية ( )AMEEبنسبة  % 20في رأسمال شركة تسيير «معاهد
التكوين  في مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية» (IFMERRE
 )S.Aمن طرف املجلس اإلداري بتاريخ  28ديسمبر .2017
كما تمت املصادقة على مشروع تفويت  % 20من أسهم شركة
تسيير «معاهد التكوين في مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية»
( )IFMERRE S.Aالتي تم إحداثها من طرف الفيدراليتين السالفتي
الذكر لفائدة الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية ( )AMEEمن قبل
الهيئات التداولية لكل من شركة  IFMERRE S.Aومن الفدرالية
الوطنية للكهرباء واإللكترونيك والطاقات املتجددة ()FENELEC
وفدرالية الصناعات الحديدية وامليكانيكية واإللكتروميكانيكية
( )FIMMEبتاريخ  2أغسطس و 5و 6سبتمبر  2018على التوالي.
واعتبارا لألهداف املتوخاة من هذا املشروع واملتمثلة ،على وجه
الخصوص ،في تكوين الكفاءات الضرورية ملواكبة االستراتيجية
الطاقية الوطنية ؛
وبناء على املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل
منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.90.01بتاريخ  15من رمضان  11( 1410أبريل  ،)1990كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يؤذن للوكالة املغربية للنجاعة الطاقية ( )AMEEباملساهمة بنسبة
 % 20في رأسمال شركة املساهمة املسماة «معاهد التكوين في مهن
الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية (.)IFMEREE S.A
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في  15من ذي الحجة  5( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

4398

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة  رقم  1618.20صادر في
 19من شعبان  13( 1441أبريل  )2020بتمديد مدة تعيين
أعضاء لجنة البطاقة الفنية وتعيين مقررها وكاتبها.
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وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وزيرالثقافة والشباب والرياضة،
بناء على املرسوم رقم  2.17.567الصادر في  5صفر 1439
( 25أكتوبر  )2017بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب
البطاقة املهنية للفنان والبطاقة املهنية لتقنيي وإداريي األعمال
الفنية ،والسيما املادة  6منه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير الثقافة واالتصال رقم  3348.18الصادر في
 19من صفر  29( 1440أكتوبر  )2018بتعيين أعضاء لجنة البطاقة
الفنية ومقررها وكاتبها،

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  23يونيو ،2020
قرر ما يلي :

قرر مايلي :

املـادة األولى
املادة األولى

يمدد ،برسم سنة  ،2020مدة تعيين أعضاء لجنة البطاقة الفنية
املحدثة بموجب قرار وزير الثقافة واالتصال رقم  3348.18الصادر
في  19من صفر  29( 1440أكتوبر  )2018املشار إليه أعاله.
املادة الثانية
يعين كل من السيد يوسف التوزري والسيد عمر جمو ،املوظفين
بوزارة الثقافة والشباب والرياضة ،األول مقررا والثاني كاتبا للجنة
البطاقة الفنية برسم سنتي  2020و .2021

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
علوم الحياة :
 الشهادة الوطنية لإلجازة األساسية ،املجال العلوم والتكنولوجيا،املادة  :علوم الحياة ،التخصص املسلك  :بيولوجيا خلوية وجزيئية
وبيوتكنولوجيا املسلمة من كلية العلوم للرياضيات والفيزياء
والطبيعيات بتونس التابعة لجامعة تونس املنار  -الجمهورية
التونسية بتاريخ  21يوليو  ،2016مشفوعة بشهادة الباكلوريا
للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثالثة

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  19من شعبان  13( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :عثمان الفردوس.

وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1823.20صادر في  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1824.20صادر في  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

عدد 23 - 6908جحلا وذ 23ذ (1( 23سغأ ((13 (13

الجريدة الرسمية

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  23يونيو ،2020
قرر ما يلي :

4399

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء

املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Mathématiques
– Diplôme de licence, mention : mathématiques, préparé
 et délivré au siège de l’Université Montpellier 2 - Francele 7 octobre 2014 ,
مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  23يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية ،الشهادة التالية في Art culinaire
: industrialisé
– Diplôme de licence professionnelle industries agroa-

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1825.20صادر في  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

limentaires, alimentation, spécialité : développement,
recherches en art culinaire industrialisé, dans le domaine
sciences, technologies, santé, préparé et délivré au siège
de l’Université Rennes1 - France - le 3 octobre 2013,
assorti du diplôme de baccalauréat de l’enseignement
secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

4400

الجريدة الرسمية
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1826.20صادر في  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1827.20صادر في  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  23يونيو ،2020

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  23يونيو ،2020

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املـادة األولى

املـادة األولى
تقبــل ملعادل ــة امل ــاستر ،الشه ــادة التالي ــة فــي Informatique et
: mathématiques
– Diplôme d’études approfondies mathématiques informatique,
préparé et délivré au siège de l’Université de Versailles Saint
Quentin en Yvelines - France - le 26 août 2003,
مشفوعة بشهادة املتريز في العلوم والتقنيات ( ،)MSTتخصص :
الرياضيات املطبقة لعلوم املهندس املسلمة من كلية العلوم والتقنيات
باملحمدية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في : Informatique
– Diplôme national de docteur en informatique, préparé et
 délivré au siège de l’Ecole normale supérieure de LyonUniversité de Lyon - France - le 6 février 2014, assorti du
titre d’ingénieur diplôme de l’Institut national des sciences
 appliquées de Lyon, spécialité : informatique - Francele 23 septembre 2010 et du diplôme de baccalauréat
de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu
équivalent.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1828.20صادر في  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1829.20صادر في  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  23يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في الصناعة الكيميائية
والصيدالنية :
 شهادة املاستر ،امليدان  :علوم وتكنولوجيا ،الشعبة  :هندسةالطرائق ،التخصص  :صناعة كيميائية وصيدالنية املسلمة من
كلية الكيمياء التابعة لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا محمد
بوضياف  -وهران  -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
بتاريخ  21ماي  ،2019مشفوعة بشهادة ليسانس ميدان  :علوم
وتكنولوجيا ،فرع  :هندسة الطرائق ،تخصص  :صناعة كيميائية
وصيدالنية ،قسم  :الكيمياء العضوية الصناعية املسلمة من
نفس الجامعة بتاريخ  3يوليو  2014وبشهادة الباكلوريا للتعليم
الثانوي أو ما يعادلها.
املادة الثانية

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  23يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
الصناعة الكيميائية والصيدالنية :
 شهادة ليسانس في ميدان  :علوم وتكنولوجيا ،فرع  :هندسةالطرائق ،تخصص  :صناعة كيميائية وصيدالنية ،قسم  :الكيمياء
العضوية الصناعية املسلمة من كلية الكيمياء التابعة لجامعة
وهران للعلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف  -وهران  -الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ  3يوليو  ،2014مشفوعة
بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1830.20صادر في  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1831.20صادر في  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  23يونيو ،2020

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  23يونيو ،2020
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املـادة األولى

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Analyse numérique
– Diplôme d’études approfondies d’analyse numérique,
 préparé et délivré au siège de l’Université Paris VI - Francele 9 novembre 2004,
مشفوعة باإلجازة في العلوم ،العلوم الرياضية ،تخصص :
رياضيات تطبيقية  -التحليل العددي املسلمة من كلية العلوم بوجدة
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Diplôme national de docteur en génie civil, préparé et
 délivré au siège de l’Université Paris-Est - Créteil - Francele 20 août 2018,
مشفوعة بدبلوم مهندس الدولة ،تخصص  :الهندسة املدنية
املسلم من املدرسة الحسنية لألشغال العمومية بالرباط.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1832.20صادر في  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  1833.20صادر في  21من ذي القعدة 1441
( 13يوليو  )2020بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  23يونيو ،2020

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  23يونيو ،2020

قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في Mathématiques et
: applications

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Surveillance
: épidémiologique des maladies humaines et animales

– Diplôme de master de sciences, technologies, santé,
mention : mathématiques et applications, préparé et
délivré au siège de l’Université d’Angers - France - le
1er octobre 2019,
مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،املسلك  :العلوم
الرياضية التطبيقية املسلمة من كلية العلوم بالرباط.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

– Diplôme de master en sciences et technologies du
vivant, mention : santé publique, spécialité (finalité
professionnelle)  : surveillance épidémiologique des
maladies humaines et animales, délivré par l’Ecole
 nationale vétérinaire d'Alfort - ENVA - Maisons - AlfortFrance - le 23 octobre 2014.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  21من ذي القعدة  13( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

