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4تسومأ6قم)2.21.157)صيد6أفي)7ت)4نأبعشي8))88ت) ت3)4ي6س)ت)ف)) 

حتطشيقأاملتسومأحقينو8أ6قم)2.20.605)حتي6اخ)6))4نأ4حتم))88ت 

 15)سبتمبر)ف)ف)()بسنأرداحيرأاستثنيئيةألفيئدةأبعضأاملشغلي8)

والعي4لي8) االجتميعيأ للضمي8أ الوطنيأ حيلصندوقأ املنختطي8أ

لديهمأاملصتحأبهمأوبعضألئيتأالعميلأاملستقلي8أواألشخيص)

املتضت6انأ4نأرداعييت) املؤ4ني8ألدىأالصندوق،) غيرأاألجتاء)

رف�شيأجيئحةأليروسأكو6وني)»كوليد-9ت«،)ليميأيتعلقأحقطيع)

السييحة.

رئيس الحكومة)،

من) (26 في) الصادر  (2.20.605 رقم) بقانون  املرسوم  على   بناء)

محرم)1442 )15)سبتمبر)2020()بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض)

املشغلين املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والعاملين)

لديهم املصرح بهم وبعض فئات العمال املستقلين واألشخاص غير)

تف�شي) تداعيات  من  املتضررين  الصندوق،) لدى  املؤمنين  األجراء)

جائحة فيروس كورونا)»كوفيد)-)19«)املصادق عليه بموجب القانون)

بتاريخ) (1.21.26 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (64.20( رقم)

10)رجب)1442 )22)فبراير)2021()ال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي) (05.12 وعلى القانون رقم)

من) (16 بتاريخ) (1.12.34 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

شوال)1433 ) 4)سبتمبر)2012)()كما وقع تغييره؛)

من) (11 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة  وبعد 

شعبان)1442 )25)مارس)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة األولى من املرسوم بقانون املشار إليه أعاله)

رقم)2.20.605،)يصرف التعويض املنصوص عليه في املادة املذكورة)

مراعاة) مع  ماي2021،) (31 إلى) يناير  فاتح  من  املمتدة  الفترة  خالل 

مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة بعده،)لألجراء)واملتدربين قصد)

التكوين من أجف اإلدماج املصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان)

2020)بمن فيهم من) االجتماعي من قبف املشغلين برسم شهر فبراير)

كان خالل هذا الشهر في حالة مرض أو والدة أو حادثة شغف،)الذين)

يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية التالية بقطاع السياحة):

- مؤسسات اإليواء السياحي املصنفة ؛

- وكاالت األسفار املرخص لها من قبف السلطة الحكومية املكلفة 
بالسياحة ؛

- النقف السياحي بالنسبة لألشخاص املرخص لهم من قبف السلطة 
الحكومية املكلفة بالنقف ؛

- مقاوالت املناولة املتوفرة على عقد مع املشغلين في القطاعات 
الفرعية املتعلقة بقطاع السياحة املذكورة أعاله.

ويصرف التعويض املشار إليه في الفقرة السابقة لألجراء)واملتدربين)
قصد التكوين من أجف اإلدماج العاملين بمقاوالت املناولة املذكورة أعاله،)

خالل الفترة املمتدة من فاتح أكتوبر)2020)إلى غاية)31)ماي)2021.

كما يصرف هذا التعويض،)خالل الفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى)
واملتدربين قصد التكوين من أجف) 2020،)لألجراء) 31)ديسمبر) غاية)
اإلدماج الذين كانوا في حالة مرض أو والدة أو حادثة شغف خالل شهر)
 2.20.664 ولم يستفيدوا منه بموجب املرسوم رقم) (2020 فبراير)

الصادر في)28)من محرم)1442 )17)سبتمبر)2020(. 

 2021 ماي) (31 إلى) يناير  فاتح  من  املذكور  التعويض  ويصرف 
أحكام) وفق  املهنية  البطاقة  على  املتوفرين  السياحيين  للمرشدين 
وعلى) السياحي،) املرشد  مهنة  بتنظيم  املتعلق  (05.12 رقم) القانون 
املؤمنين) الذاتي،) املقاول  أو يكونوا مسجلين في سجف  الرسم املنهي 

بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

خالل) بصفة استثنائية،) كما يصرف التعويض السالف الذكر،)
بالنسبة) ماي2021) (31 إلى غاية) (2020 الفترة املمتدة من فاتح يوليو)
املخول) التعويض  من  يستفيدوا  لم  الذين  السياحيين  للمرشدين 
تتم) أن  شريطة  (،2.20.664 رقم) الذكر  السالف  املرسوم  بموجب 

تسوية وضعيتهم قبف)15)أبريف)2021.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة الثانية من املرسوم بقانون السالف الذكر)
رقم)2.20.605،)يعتبر في وضعية صعبة جراء)تأثر نشاطه بفعف تف�شي)
جائحة فيروس كورونا)»كوفيد-19«،)كف مشغف من املشغلين املشار)
يكون) ما عدا مشغلي مقاوالت املناولة،) إليهم في املادة األولى أعاله،)
برسم) (%50 رقم أعماله املصرح به قد انخفض بنسبة ال تقف عن)
(،2021 كف شهر من أشهر الفترة املمتدة من شهر يناير إلى شهر ماي)
(،2020 مقارنة برقم األعمال املصرح به خالل نفس الفترة من سنة)
على أال يتعدى مجموع عدد األجراء)واملتدربين قصد التكوين من أجف)
اإلدماج املصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم)

شهر فبراير،)خمسمائة))500()فرد.

نصوصأعي4ة
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أو إذا انخفض) فرد،) ()500( وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة)

رقم األعمال املصرح به بنسبة تتراوح بين)25)%)و)50)%،)فإن طلب)

املشغف املعني يعرض على اللجنة املنصوص عليها في املادة السادسة)

أدناه،)من قبف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،)قصد دراسته)

والبت فيه.

املادة الثالثة

بالنسبة للمشغف الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خالل) تتم،)

(،2020 ديسمبر) (31 إلى غاية) (2020 فبراير) املمتدة من شهر  الفترة 

الفترة) أشهر  من  كف شهر  برسم  به  املصرح  األعمال  رقم  مقارنة 

2021،)باملتوسط الشهري لرقم) املمتدة من شهر يناير إلى شهر ماي)

األعمال املصرح به خالل فترة النشاط السابقة لشهر يناير)2021.

املادة الرابعة

هذا) من  األولى  املادة  في  عليهم  املنصوص  املشغلين  على  يتعين 

املرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات املادتين)

من عدد) (%80 أن يحتفظوا بما ال يقف عن) الثانية والثالثة أعاله،)

بهم) املصرح  اإلدماج  أجف  من  التكوين  قصد  واملتدربين  األجراء)

برسم شهر االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  قبلهم   من 

فبراير)2020)مع األخذ بعين االعتبار في احتساب هذه النسبة األجراء)

 واملتدربين قصد التكوين من أجف اإلدماج املصرح بهم الذين توفوا

أو أحيلوا على التقاعد،)أو كانوا في حالة مرض أو والدة أو حادثة شغف.

املادة الخامسة

واألجر) للتعويض  الشهري  املبلغ  مجموع  يتعدى  أن  يمكن  ال 

املؤدى لكف أجير أو متدرب برسم نفس الشهر،)مبلغ أجره املصرح به)

للصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم شهر فبراير)2020.

املادة السادسة)

تحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية املكلفة)

الوطني) والصندوق  والشغف  والسياحة  والنقف  واملالية  باالقتصاد 

للضمان االجتماعي.

ويتولى) باملالية،) املكلفة  الحكومية  السلطة  ممثف  اللجنة  يترأس 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مهام كتابتها.

املادة السابعة)

يتعين على املشغف وكذا على املرشد السياحي املعنيين تقديم التصريح)

عبر املنصة املخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة اإللكترونية)

للصندوق الوطني للضمان االجتماعي إلى غاية)3)ماي)2021.)غير أن هذا)

التصريح يتم بالنسبة لشهر ماي2021))من)16)منه إلى)3)يونيو.)

يقدم املشغف املعني التصريح املذكور على النحو التالي):

- بالنسبة ألشهر يناير وفبراير ومارس وأبريف وماي 2021 بالنسبة 

للمشغلين املشار إليهم في املادة األولى من هذا املرسوم املعنيين 

بهذه الفترة ؛

وفبراير  ويناير   ،2020 وديسمبر  ونوفمبر  أكتوبر  ألشهر  بالنسبة   -

ومارس وأبريف وماي 2021، بالنسبة للمشغلين الذين يمارسون 

نشاطهم بمقاوالت املناولة ؛ 

ونوفمبر وأكتوبر  وسبتمبر  وأغسطس  يوليو  ألشهر  بالنسبة   - 

وديسمبر 2020، من قبف املشغلين املشار إليهم في الفقرة الثالثة 

من املادة األولى أعاله.

يتضمن التصريح املذكور،)على الخصوص،)البيانات التالية):

- القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه املشغف والنشاط الذي يزاوله؛

- العاملون املتوقفون مؤقتا عن العمف انطالقا من الئحة العاملين 

املصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛

- نسبة انخفاض رقم األعمال للشهر املعني من سنة 2021 مقارنة 

برقم األعمال املنصوص عليه في املادتين الثانية والثالثة أعاله، 

حسب الحالة ؛

- تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم األعمال ناتج عن تف�شي 

املعني  املشغف  فيه  ويلتزم  »كوفيد-19«  كورونا  فيروس  جائحة 

بالتقيد بالشرط املنصوص عليه في املادة الرابعة أعاله.

ويقدم املرشد السياحي املعني التصريح املشار إليه في الفقرة األولى)

أعاله على النحو التالي):

2021،بالنسبة  وأبريف وماي  فبراير ومارس  و  يناير  أشهر  برسم   -

للمرشدين السياحيين املشار إليهم في الفقرة الرابعة من املادة 

األولى أعاله ؛
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- برسم أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 

بالنسبة   ،  2021 وماي  وأبريف  ومارس  فبراير  و  ويناير   2020

للمرشدين السياحيين املشار إليهم في الفقرة الخامسة من املادة 

األولى أعاله.

القطاع الفرعي الذي) على الخصوص،) ويتضمن هذا التصريح،)

ينتمي إليه وتصريحا بالشرف يفيد بأن نشاطه تضرر بفعف التدابير)

املتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا)»كوفيد-19«.

تمديد األجف املشار إليه في الفقرة األولى) يمكن عند االقتضاء،)

أعاله بقرار مشترك للسلطات الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية)

والنقف والسياحة والشغف.

املادة الثامنة

الرسمية،) بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  تنفيذ  يسند 

والنقف) التجهيز  اإلدارة ووزير  واملالية وإصالح  إلى وزير االقتصاد 

التقليدية والنقف) السياحة والصناعة  ووزيرة  واللوجيستيك واملاء)

الجوي واالقتصاد االجتماعي ووزير الشغف واإلدماج املنهي،)كف واحد)

منهم فيما يخصه.)

وحرر بالرباط في)17)من شعبان)1442 )31)مارس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير التجهيز والنقف واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

والنقف الجوي واالقتصاد االجتماعي،

اإلمضاء : نادية فتاح.

وزير الشغف واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.

825.21)صيد6أفي) قتا6ألوزاتأاالقتصيدأوامليليةأوإصالحأاإلدا6ةأ6قم)

التداحير) حتمديدأ ت)ف)() 4ي6س) )88ت) 9)) بعشي8) 4نأ (15

املؤقتةأاملتخذةأضدأا6رفيعأ سعي6أال7مي4يتأالواقية.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

 )  2020 أبريف) (6  (  1441 من شعبان) (12 الصادر في) (1057.20 رقم)

تم) الواقية كما  الكمامات  ارتفاع أسعار  تدابير مؤقتة ضد  باتخاذ 

تمديدها بقرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم)2445.20 

الصادر في)17)من صفر)1442 ) 5)أكتوبر)2020)()؛

وبعد استشارة مجلس املنافسة)؛

وبعد استطالع رأي لجنة األسعار املشتركة بين الوزارات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكمامات) بأسعار  الصحية  الطوارئ  حالة  طيلة  العمف  يستمر 

الواقية غير املنسوجة املوجهة لالستعماالت غير الطبية التي تستجيب)

ملعايير املواصفة املغربية)»ST NM 200.5.21«)املتخذة بموجب قرار)

في) الصادر  (1057.20 رقم) اإلدارة  واملالية وإصالح  االقتصاد  وزير 

12)من شعبان)1441 )6)أبريف)2020()املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من شعبان)1442 )29)مارس)2021(.

اإلمضاء . محمد بنشعبون.
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*  *  *

اإلسم الجديد للمنتوجالتسمية القديمة

الثمن بالدرهمالنوع

826.21)صيد6أفي  قتا6ألوزاتأاالقتصيدأوامليليةأوإصالحأاإلدا6ةأ6قم)
ورتميم) حتغييرأ ت)ف)() 4ي6س) )88ت) 9)) بعشي8) 4نأ (15
حيلشؤو8) املكلفأ الح7و4ةأ 6ئيسأ لدىأ املنتدبأ الوزاتأ قتا6أ
 العي4ةأوالحكي4ةأ6قم)771.13)حتي6اخ)8ت)4نأ6بيعأاآلخت)838ت
املتعلقأحيملصيدقةأعلىأ سعي6أحيعأالتشغ) 3تف)()  ليربأ4ي6س)

املصنعأللعموم.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على املرسوم رقم)2.03.199)الصادر في)20)من ربيع األول)1424 
)22)ماي)2003()بتطبيق القانون رقم)46.02)املتعلق بنظام التبغ الخام)

والتبغ املصنع،)كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم)2.17.642)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة)؛

الحكومة) رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  قرار  على  االطالع  وبعد 
 املكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم)771.13)الصادر في)18)من ربيع
املتعلق باملصادقة على أسعار بيع) ()2013 )فاتح مارس) (1434 اآلخر)

التبغ املصنع للعموم،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة املكلفة باملصادقة على أسعار بيع التبغ)
املصنع للعموم،

قرر ما يلي :
املادة األولى

ابتداء)من فاتح أبريف)2021 :

- تغير، وفق امللحق رقم 1 املرفق بهذا القرار، تسميات منتوجات التبغ 
املصنع الواردة في الجدول املرفق بالقرار املشار إليه أعاله رقم 771.13 

الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1434 )فاتح مارس 2013( ؛

- تضاف منتوجات التبغ املصنع الواردة في امللحق رقم 2 املرفق بهذا 
القرار إلى قائمة منتوجات التبغ املصنع املصادق على أسعار بيعها 

للعموم امللحقة بالقرار السالف الذكر رقم 771.13 ؛

- يصادق على األسعار الجديدة لبيع منتوجات التبغ املصنع الواردة 
في امللحق رقم 3 املرفق بهذا القرار ؛

- تحذف منتوجات التبغ املصنع املبينة في امللحق رقم 4 املرفق بهذا 
القرار من قائمة منتوجات التبغ املصنع املصادق على أسعار بيعها 

للعموم املشار إليها أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من شعبان)1442 )29)مارس)2021(.
اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*
*  *
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الثمن بالدرهمالنوع
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الثمن بالدرهمالنوع


