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لا ا 1ن) مجم1عة) عتتم4م) بتغ4ير) ( (. 8 رقم) لا ا 1ن) بتنف4ذ)

للجنائي)علا ا 1ن)رقم)13.15)لملتولق)بمكافحة)غسل)لألم1لل.

 وحده،
ّ

الحمد لل

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 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريد   وينشر  ينفذ 

القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون 

مجلس  عليه  وافق  كما  األموال،  بمكافحة غسل  املتعلق  رقم 43.05 

النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بفاس في 27 من شوال1442 )8 يونيو 2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*

*  *
قا 1ن)رقم)8 .) 

بتغ4ير)عتتم4م)مجم1عة)لا ا 1ن)للجنائي)

علا ا 1ن)رقم)13.15)لملتولق)بمكافحة)غسل)لألم1لل

املاد  األولى

و574-1   218-4-2 الفصول  أحكام  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 

و2-574 و3-574 و5-574 من مجموعة القانون الجنائي املصادق عليها 

بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى اآلخر  1382 

)26 نوفمبر 1962( كما وقع تغييره وتتميمه :

 ............................................ تطبيق  أجل  من   -.218-4-2 »الفصل 

»يراد بما يلي :

....................................................................................................... - «

» - املمتلكات : أي نوع من األموال واألمالك أو املوارد االقتصادية، 

ملحقاتها  وكل  املشاعة  أو   ........................ املادية  غير  أو  »املادية 

فيها  يدمج  أو  إليها  يضم  وما  منتجات  أو  ثمار  من  تدره  »وما 

ملكية  تثبت  التي  القانونية  الوثائق  أو  العقود  وكذا  »بااللتصاق 

بها املرتبطة  الحقوق  أو  تملكها  أصل  كان  أيا  املمتلكات   »هذه 

»وأيا كانت دعامتها ............................ أو الرقمية.«

»الفصل 1-574 . -  تكون األفعال ................................... وعن علم :

لفائد   عائداتها  أو  ممتلكات  استعمال  أو  حياز   أو  اكتساب   -  «

 »الفاعل أو لفائد  الغير، مع العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم

»املنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده ؛

» - استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها .............................. 

»في الفصل 2-574 بعده؛

» - إخفاء أو تمويه.....................الحقوق املتعلقة بها لفائد  الفاعل 

 »أو لفائد  الغير، مع العلم بأنها عائدات متحصلة ......................

»في الفصل 2-574 بعده؛

» - مساعد  أي شخص متورط في ارتكاب ........................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 2-574. - يسري التعريف .......................... خارج املغرب :

» - االتجار غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية؛

» - ............................................................................................ ؛

» - ........................................................................................... ؛

» - .......................................................................................... ؛

» - املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات ؛

وآفاق  املالية  األدوات  حول  مضللة  أو  كاذبة  معلومات  نشر   -  «

»تطورها ؛

في  التأثير  قصد  املالية  األدوات  سوق  في  التحايل  ممارسة   -  «

»األسعار ؛

» - البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة.«

 ص1ص)عامة
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»الفصل 3-574. - دون اإلخالل ............................. غسل األموال :

» - فيما يخص األشخاص .......................... وبغرامة من 50.000 إلى 

»500.000 درهم؛

» - فيما يخص األشخاص ........................................... في الجرائم.«

»الفصل 5-574 . - يجب دائما ........................... أو كانت ستستعمل 

»في ارتكاب جريمة غسل األموال أو إحدى الجرائم املنصوص عليها في 

»الفصل 2-574 أعاله والعائدات املتحصلة منها أو القيمة ...............

)الباقي ال تغيير فيه.(

املاد  الثانية

وعنوان  و11  و9   7 املواد  أحكام  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 

القسم الفرعي الثالث من الفرع الثاني من الباب الثاني واملواد 13 و17 

و18 و19 و21 و22 و28 و38 من القانون رقم 43.05 املتعلق بمكافحة 

1.07.79 بتاريخ  غسل األموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

28 من ربيع األول 1428)17 أبريل 2007( كما وقع تغييره وتتميمه :

»املاد  7. - دون اإلخالل باألحكام .................................... بالعمليات 

عالقات  وأطراف  والعرضيين  املعتادين  الزبناء  قبل  من  »املنجز  

»األعمال طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها.

»تحفظ كذلك، طيلة عشر سنوات، الوثائق املتعلقة بهوية الزبناء 

تاريخ  من  ابتداء  األعمال  عالقات  وأطراف  والعرضيين  »املعتادين 

وباملستفيدين أعاله   4 املاد   في   ............................. حساباتهم   »إغالق 

تشكيل  إعاد   من  تمكن  التي  الوثائق  كل  عامة،  وبصفة  »الفعليين. 

العمليات  تستهدف  التي  التحليالت  بنتائج  املتعلقة  وتلك  »العمليات 

»املنجز .

غسل  مكافحة  مجال  في  قانونا  املؤهلة  السلطات  موافا   »يتعين 

التي  اآلجال  في  تطلبها  التي  باملعلومات  اإلرهاب  وتمويل  »األموال 

»تحددها.«

»املاد  9. - دون اإلخالل بأحكام املاد  42 من القانون رقم 22.01 

تقديم  الخاضعين  الجنائية، يجب على األشخاص  باملسطر   »املتعلق 

»التصريح باالشتباه، فورا، إلى الوحد  بشأن ما يلي :

» - جميع املبالغ أو العمليات أو محاوالت تنفيذ هذه العمليات املشتبه 

إليها في الفصول  »في ارتباطها بواحد  أو أكثر من الجرائم املشار 

»من 1-218 إلى 4-218 وفي الفصلين 1-574 و2-574 من مجموعة 

»القانون الجنائي؛

» - كل عملية تكون ...................................................... مشكوكا فيها.

»تحدد من طرف الهيئة املنصوص عليها ........... التصريح باالشتباه. 

»يجب على األشخاص الخاضعين موافا  الوحد  بهوية املسيرين 

»واملستخدمين املؤهلين لربط االتصال بالهيئة ولتقديم التصريحات 

»باالشتباه إليها.

بوصف  الوحد   موافا   الخاضعين  األشخاص  على  يتعين  »كما 

التقيد  ضمان  بهدف  يعتمدونها  التي  لليقظة  الداخلية  »للمنظومة 

»بأحكام هذا القانون.« 

»املاد  11. - يقدم التصريح باالشتباه ........................... بعد تنفيذ 

»العملية أن املبالغ املعنية مرتبطة بواحد  أو أكثر من الجرائم املشار 

»إليها في الفصول من 1-218 إلى 4-218 وفي الفصلين 1-574 و574-2 

»من مجموعة القانون الجنائي.«

»القسم الفرعي الثالث

لقبة)لاذلخل4ة)عباا4 ظة »لالاتزلم)باملر

13. - يجب على األشخاص الخاضعين أن يطلعوا الوحد   »املاد  

»وسلطات اإلشراف واملراقبة ......................................... هذا القانون.

أمام  املنهي  بالسر  االحتجاج  الخاضعين  لألشخاص  يمكن  »ال 

»الوحد  أو أمام سلطات اإلشراف واملراقبة.«

أي  تنفيذ  على  باعتراض  تتقدم  أن  للوحد   يجوز   -  .  17 »املاد  

»عملية تشكل موضوع تصريح باالشتباه. ويترتب على هذا االعتراض 

»إرجاء تنفيذ  العملية ملد  ال تتعدى أربعة أيام عمل وذلك ابتداء من 

»تاريخ توصل الوحد  بالتصريح املذكور. 

بعد تنفيذها  يتم  لم  بعملية  باالشتباه  التصريح  يتعلق   »عندما 

»وتهم غسل األموال أو تمويل اإلرهاب، يجوز للرئيس األول ملحكمة 

املحكمة  ولرئيس  اإلرهاب  تمويل  يخص  فيما  بالرباط  »االستئناف 

طلب على  بناء  األموال،  غسل  يخص  فيما  املختصة   »االبتدائية 

 »من الوحد ، وبعد تقديم النيابة العامة لدى املحكمة املعنية ملستنتجاتها،

»أن يمدد األجل املنصوص عليه في الفقر  األولى من هذه املاد  ملر  

»واحد ، ملد  ال تتجاوز  .......................................... للتنفيذ على األصل.

»يمكن للشخص الخاضع ................................ في حالة االعتراض.«

»املاد  18. - بمجرد أن تتوصل الوحد  بمعلومات تبرز وجود أفعال 

»من شأنها أن تكون جريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب، تحيل األمر 

»على النيابة العامة باملحكمة االبتدائية املختصة أو محكمة االستئناف 

الوحد ، املناسب وتبين فيه  القانوني  اتخاذ اإلجراء   »بالرباط قصد 

»عند االقتضاء، اإلدارات واملؤسسات العمومية ............ في املوضوع.

» تبلغ النيابة العامة ................... من هذه املاد .«
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املختصة االبتدائية  باملحكمة  العامة  للنيابة  يجوز   -  .19  »املاد  
»أو بمحكمة االستئناف بالرباط أن تأمر خالل مرحلة البحث ............ 

»مر  واحد  بما يلي :

»1 - تجميد املمتلكات ؛

»2 - أو تعيين مؤسسة ........................................ مراقبة املمتلكات.

االبتدائية  باملحكمة  العامة  للنيابة  استثنائية،  بصفة  »يجوز، 
االستعجال  حالة  وفي  بالرباط  االستئناف  بمحكمة  أو  »املختصة 
األولى  الفقر   في  إليه  املشار  األجل  بتمديد  كتابة  تأمر  أن  »القصوى 
»أعاله ملد  ال يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا، متى كانت ضرور  البحث 
 من اندثار وسائل اإلثبات أو التصرف في املمتلكات.

ً
»تقت�ضي ذلك خوفا

 رئيس املحكمة 
ً
»يجب على النيابة العامة املختصة أن تشعر فورا

»االبتدائية املختصة أو الرئيس األول ملحكمة االستئناف بالرباط بهذا 
»األمر الصادر عنها.

األول  الرئيس  أو  املختصة   االبتدائية  املحكمة  رئيس  »يصدر 
»ملحكمة االستئناف بالرباط حسب الحالة خالل أجل أربع وعشرين 
الوكيل  أو  امللك  وكيل  قرار  إلغاء  أو  تعديل  أو  بتأييد   

ً
مقررا »ساعة 
»العام للملك.

»يمكن لقا�ضي التحقيق ................................... مراقبة املمتلكات. 

»يمكن كذلك لوكيل امللك باملحكمة االبتدائية املختصة أو للوكيل 
»العام بمحكمة االستئناف بالرباط أو لقا�ضي التحقيق أن يأمر بحجز 
»ممتلكات ......................... بجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب حتى 

»في حالة عدم ارتكابها داخل تراب اململكة.«

»املاد  21. - ال يجوز استعمال ................................. في هذا الباب. 
إطالع  الوحد   تتولى  أعاله،  الفقر   أحكام  من  واستثناء  أنه،  »غير 
»النيابة العامة املختصة أو قا�ضي التحقيق بناء ................... التصريح 

»باالشتباه.«

القانونية  املقتضيات  جميع  عن  النظر  بصرف   -.22 »املاد  
واألشخاص  العمومية  واملؤسسات  اإلدارات  على  يجب  »املخالفة، 

»االعتباريين اآلخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص:

» - إطالع الوحد  تلقائيا أو بناء على طلب منها ............... بمهامها ؛

» - إشعار الهيئة باملخالفات .................................................مهامهم ؛

» - موافا  الوحد  بجميع املعلومات الالزمة لتزويد قاعد  املعطيات 
 »املشار إليها في املاد  15 أعاله وتحيينها وفقا  للكيفيات التي تحددها

»الوحد ؛

» - إخبار  الوحد  بأي مستجد يطرأ على املعلومات التي سبق وأن 
»تلقتها منها.« 

»املاد  28. - دون اإلخالل ..................... املنصوص عليها في املواد 3 

»و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 13 و 13.1 و 16 أعاله، بعقوبة مالية 

»تتراوح بين 20.000 و1.000.000 درهم، تصدرها سلطات اإلشراف 

»واملراقبة املنصوص عليها في املاد  13.1 أعاله.

»يمكن الطعن في القرارات الصادر  بتطبيق الفقر  األولى من هذه 

»املاد  أمام املحكمة اإلدارية املختصة.«

في عليها  املنصوص  االختصاص  قواعد  من  بالرغم   -.38  »املاد  

»قانون املسطر  الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محاكم الرباط 

نفوذها  دوائر  واملعينة  املحدد   ومراكش،  وفاس  البيضاء  »والدار 

»بنص تنظيمي، فيما يتعلق باملتابعات والتحقيق والبت في األفعال التي 

»تكون جرائم غسل األموال.

وبصفة  العام  باألمن  تتعلق  ألسباب  املذكور ،  للمحاكم  »يمكن 

»استثنائية، أن تعقد جلساتها في مقرات محاكم أخرى. «

املاد  الثالثة

تتمم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 43.05 

باملواد 9.1 و 13.3 و 28.1 :

بغض  الخاضعين،  األشخاص  من  الوحد   تتلقى   -  .9.1 »املاد  

تلقائية  9، إشعارات  باملاد   »النظر عن توفر عنصر االشتباه الوارد 

»بعمليات مالية، وفق شروط وترتيبات تحددها هذه الوحد  بتشاور 

»مع سلطات اإلشراف واملراقبة.«

»املاد  13.3. - يحدث لدى السلطة الحكومية املكلفة باملالية سجل 

املنشئين  االعتباريين  األشخاص  من  الفعليين  للمستفيدين  »عمومي 

»باململكة املغربية والترتيبات القانونية.

»ويمكن لها أن تعهد بتدبير هذا السجل لهيئة أو مؤسسة عمومية 

»بموجب اتفاق مشترك.

 »تحدد بنص تنظيمي كيفية مسك هذا السجل والبيانات املضمنة به

املعلومات  إلى  الولوج  وشروط  املصرحين  األشخاص  »والتزامات 

»املمركز . «

في  الوارد   األشد  التأديبية  العقوبات  مراعا   مع   -  .  28.1 »املاد  

»النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ببعض سلطات اإلشراف 

التأديبية  العقوبات  واملراقبة  اإلشراف  سلطات  تصدر  »واملراقبة، 

الذين  وأعوانهم  ومسيريهم  الخاضعين  األشخاص  حق  في  »التالية 

»يخالفون هذا القانون والنصوص املتخذ  لتطبيقه:
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هذا  بأحكام  محدد،  أجل  داخل  التقيد،  ألجل  إنذار  توجيه   -  «

»القانون والنصوص املتخذ  لتطبيقه ؛

ويجوز  املسجلة.  املالحظات  أو  اإلخالالت  لتدارك  أمر  توجيه   -  «

موافاتها  تطلب  أن  الحالة،  هذه  في  واملراقبة،  اإلشراف  »لسلطة 

»بمخطط تقويم يحدد بوجه خاص اإلجراءات املتخذ  والتدابير 

»املزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها ؛

» - التوقيف املؤقت لواحد أو أكثر من املسيرين أو األعوان ؛

بعض  تقديم  أو  األنشطة  ببعض  القيام  من  الحد  أو  املنع   -  «

»الخدمات ؛

» - سحب االعتماد أو الترخيص.

»يجب على سلطات اإلشراف واملراقبة قبل اتخاذ إحدى العقوبات 

»الوارد  أعاله، توجيه إشعار إلى املسيرين وإعذارهم إلبداء إيضاحات 

»حول ما لوحظ من مآخذ، داخل أجل معقول تحدده هذه السلطات.

في  الوارد   للعقوبات  املوجبة  األفعال  أحد  ارتكاب  عند  »تطبق، 

»هذه املاد  من طرف املنتسبين إلى إحدى املهن املنظمة الخاضعة لهذا 

»القانون، املقتضيات املماثلة املتعلقة بالتوقيف أو العزل أو الشطب 

»من الجدول، حسب الحالة، الوارد  في النصوص التشريعية املنظمة 

إليها  املوكل  اللجان  أو  الهيئات  إلى  اتخادها،  أمر  ويسند  املهن  »لهذه 

العقوبات  توقيع  اختصاص  التشريعية  النصوص  هذه  »بموجب 

»التأديبية، بناء على امللفات املحالة إليها من طرف سلطات اإلشراف 

»واملراقبة.«

املاد  الرابعة

و5  و4  و3  و2   1 املواد  أحكام  التالي  النحو  على  وتعوض  تنسخ 

أعاله إليه  املشار  القانون  من  و32  و24  و15  و14  و13.2  و13.1   و6 

رقم 43.05 :

»املاد  1. - من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي :

غير  أو  مباشر   بطريقة  املتحصلة  املمتلكات  جميع   : العائدات   -«

 »مباشر  من ارتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها في الفصل 574-2

»من مجموعة القانون الجنائي ؛

» - املمتلكات : أي نوع من األموال أو األمالك أو املوارد االقتصادية، 

»املادية أو غير املادية، املنقولة أو العقارية، اململوكة لشخص واحد 

 »أو املشاعة وكل ملحقاتها وما تدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها

 »أو يدمج فيها بااللتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت

 »ملكية هذه املمتلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق املرتبطة بها،

»وأيا كانت دعامتها، بما فيها اإللكترونية أو الرقمية ؛

الشخص  بين  تجارية  أو  مهنية  عالقة  كل   : األعمال  عالقة   -  «
»الخاضع والزبون، يمكن أن تبرم بواسطة عقد يضفي عليها طابع 
املتعاقدين بين  متتالية  عمليات  إنجاز  عنه  ويترتب   »االستمرارية 

»أو ين�ضئ بينهما التزامات مستمر .

العقد، غياب  عند  العالقة،  هذه  تنشأ  أن  أيضا   »ويمكن 
من  منتظمة  بصفة  يستفيد  الذي  والزبون  الخاضع  الشخص  »بين 
»خدمات الشخص الخاضع إلنجاز عد  عمليات أو عملية واحد  ذات 

»طابع مستمر أو تنفيذ مهام ذات طبيعة قانونية ؛

تحويلها  أو  تبديلها  أو  املمتلكات  لنقل  املؤقت  املنع   : التجميد   -  «
»أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة ؛

يسيطر  أو  يمتلك  الذي  الذاتي  الشخص   : الفعلي  املستفيد   -  «
العمليات  تتم  الذي  الذاتي  الشخص  أو  الزبون  على  النهاية  »في 

»لفائدته.

يمارس  الذي  الذاتي  الشخص  على  أيضا  التعريف  هذا  »يسري 
»على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني سيطر  فعلية مباشر  أو غير 

»مباشر  أو عبر سلسلة من السيطر  أو امللكية ؛

النصوص  بموجب  منظم  غير  كيان  كل   : القانوني  الترتيب   -  «
التجارية  االتحادات  ذلك  في  بما  العمل،  بها  الجاري  »التشريعية 
»)Trust(، ينشأ خارج التراب الوطني بموجب عقد أو اتفاق يضع 
 »بموجبه شخص، ملد  محدد ، ممتلكات تحت تصرف شخص آخر
»أو مراقبته قصد إدارتها ملصلحة مستفيد معين أو لغرض محدد، 
»بحيث ال تعتبر املمتلكات املنقولة جزءا من ممتلكات الشخص 

»الذي وضعت تحت تصرفه ومراقبته.

فـــي  عليهــــا  املنصــــوص  بالوكالــــة  املتعلقــــة  األحكــــام  تســــــري  ال   «
 1331 رمضان   9 في  الصادر  الشريف  الظهير  من  السادس  »القسم 
هذا  على  والعقود  االلتزامات  قانون  بمثابة  »)12 أغسطس 1913( 

»التعريف.«

الذاتيين  األشخاص  على  الباب  هذا  أحكام  تطبق   -.2 »املاد  
باألشخاص  مواده  في  إليهم  ويشار  بيانهم  التالي  »واالعتباريين 

»الخاضعين: 

» 1 - بنك املغرب ؛

» 2 - بريد املغرب ؛

» 3 - مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبر  في حكمها ؛

» 4 - الشركات القابضة الحر  ؛

» 5 - التجمعات املالية ؛

» 6 - شركات صرف العمالت ؛
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» 7 - مقاوالت التأمين وإعاد  التأمين والوكالء وسماسر  التأمين 
»وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين واملؤسسات التي تدبر نظام 
والحر  االستثنائي  األداء  إمكانية  يعطي  اختياري  أو  إجباري  »تقاعد 
التأمينات  برسم  والتأمين  للتقاعد  الوطني  والصندوق  »للمساهمات 

»املخولة ؛

املنقولة  للقيم  الجماعي  التوظيف  هيئات  تدبير  شركات   -  8«
ومؤسسات  للرأسمال  الجماعي  التوظيف  هيئات  تدبير  »وشركات 
هيئات  تدبير  وشركات  للتسنيد  الجماعي  التوظيف  صناديق  »تدبير 

»التوظيف الجماعي العقاري ؛

»9 - شركات البورصة واملرشدون في االستثمار املالي ؛

»10 - ماسكو حسابات السندات ؛

»11 - الخبراء املحاسبون واملحاسبون املعتمدون ؛

»12 - املحامون واملوثقون والعدول ؛

»13 - الكازينوهات بما فيها تلك املحدثة على األنترنت أو على متن 
»السفن ومؤسسات ألعاب الحظ ؛

»14 - الوكالء العقاريون ؛

»15 - تجار األحجار الكريمة أو املعادن النفيسة ؛

»16 - تجار العاديات أو األعمال الفنية ؛

إحداثها  في  يتدخلون  الذين  للشركات  الخدمات  مقدمو   -  17«
»وتنظيمها وتوطينها.«

سيـــاســــات  وضــــع  الخــــاضعين  األشخــــاص  علــــى  يتعيــن   -  .3 »املاد  
ومساطر  والكشف  لليقظة  وتدابير  الداخلية  للمراقبة  »وضوابط 
على  القائم  النهج  وفق  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  »ملكافحة 
»املخاطر، تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم واملخاطر املتعلقة بها، 

»تمكن من :

» - التدبير املستمر للمخاطر عن طريق تحديدها وفهمها وتقييمها 
»واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بخفضها ؛

» - اتخاذ إجراءات معزز  لتدبير وخفض املخاطر املرتفعة التي تم 
»تحديدها ؛

منخفضة  ملخاطر  تحديدهم  عند  مبسطة  إجراءات  اتخاذ   -  «
»باستثناء الحاالت التي تستدعي تقديم التصريح باالشتباه ؛

» - تتبع تطبيق ضوابط املراقبة الداخلية وتعزيزها، عند االقتضاء ؛

» - تقييم املخاطر الداخلية لغسل األموال وتمويل اإلرهاب وتوثيقه 
اإلشراف  سلطات  إشار   رهن  ووضعه  دوري  بشكل  »وتحيينه 

»واملراقبة املشار إليها في املاد  13.1 بعده.

»يجب على األشخاص املؤهلين لتقديم التصريح باالشتباه املشار إليه 

»في الفقر  األولى من املاد  9 أدناه إخبار مسيريهم كتابة وبصفة منتظمة 

»حول العمليات املنجز  من لدن الزبناء أو عالقات األعمال الذين يشكلون 

»درجة مرتفعة من املخاطر أو لفائدتهم.«

إجــــراءات  تطبيــــق  الخـــاضعيــــن  األشخــــاص  علـــى  يجب   -  .4 »املاد  

»اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمر ، كل حسب طبيعة أنشطته 

»واملخاطر املتعرض لها :

وأطراف  عرضيين  أو  كانوا  معتادين  الزبناء  هوية  تحديد   -  «

»عالقات األعمال واآلمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا 

توكيل  بموجب  زبنائهم  باسم  يتصرفون  الذين  »منها واألشخاص 

الصالحيات  من  موثوقة،  وبيانات  وثائق  بواسطة  »والتحقق، 

 »املخولة لهم من طرف الزبناء، سواء كان هؤالء أشخاصا ذاتيين

»أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية ؛

» - اتخاذ اإلجراءات والتدابير املناسبة لتحديد هوية املستفيد الفعلي 

 »والتحقق منها بما يضمن املعرفة التامة به، بما يشمل فهم بنية

»امللكية لألشخاص االعتباريين والسيطر  عليهم ؛

» - فهــــم طبيعـــــة عـــــالقـــــة األعمــــال والغـــــرض منهـــــا والحصــــول، عند 

»االقتضاء، على معلومات إضافية تتعلق بها ؛

األعمال  الزبناء وعالقات  ينجزها  التي  العمليات  أن  التأكد من   -  «

»مطابقة ملا يعرفونه عنهم وعن أنشطتهم وكذا عن املخاطر التي 

»يمثلونها ؛

» - التحقق من أن الوثائق واملعطيات واملعلومات التي تم الحصول 

»عليها في إطار تنفيذ واجب اليقظة محينة والسهر على التحديث 

»املنتظم مللفات الزبناء وأطراف عالقات األعمال ؛

» - التأكد من مصدر األموال ووجهتها ؛

» - االمتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية 

»وعن إقامة عالقات مراسلة بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية 

»أو االستمرار فيها عند اكتشافها والتأكد من أن مراسليهم بالخارج 

»يخضعون لنفس االلتزام ؛
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على  املخاطر  درجة  مع  تتناسب  معزز   يقظة  إجراءات  تطبيق   -  «

»الزبناء وأطراف عالقات األعمال والعمليات التي تتم مع األشخاص 

»الذاتيين املغاربة أو األجانب الذين مارسوا أو يمارسون وظائف 

 »عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية هامة باملغرب أو خارجه

»أو بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم إلى حدود 

الذاتيين أو االعتباريين  أو أزواجهم أو األشخاص  »الدرجة األولى 

»املرتبطين بهم بشكل وثيق ؛

عالقات  وأطراف  الزبناء  على  املعزز   اليقظة  إجراءات  تطبيق   -  «

إلى  بالنظر  املخاطر  من  مرتفعة  درجة  يمثلون  الذين  »األعمال 

»طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها والدول ذات 

»الصلة، واتخاذ تدابير متناسبة مع هذه املخاطر ؛

القانون من قبل  في هذا  التأكد من تطبيق االلتزامات املحدد    -  «

 »فروعهم أو املؤسسات التابعة لهم التي يوجد مقرها بالخارج، ما عدا

 »إذا كان تشريع البلد املضيف يحول دون ذلك. وفي هذه الحالة يقوم

إجراءات  باتخاذ  املجموعة،  مستوى  على  الخاضع،  »الشخص 

اإلشراف  سلطة  وإخطار  املخاطر  لتدبير  مناسبة  »إضافية 

في هذا  الوارد   االلتزامات  بين  في حالة وجود اختالف  »واملراقبة. 

»القانون وتلك الواجبة التطبيق في البلد املضيف، يتعين تطبيق 

»القواعد األكثر صرامة ؛

» - تحديد وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تنتج 

 »عن تطوير منتجات أو ممارسات تجارية جديد ، بما في ذلك وسائل

التطوير،  قيد  أو  جديد   تقنيات  استخدام  أو  للتوزيع  »جديد  

التطوير  قيد  أو  موجود   أو  جديد   بمنتجات  تعلقت  »سواء 

»واتخاذ تدابير كفيلة بخفض هذه املخاطر.

الزبناء هوية  تحديد  الخاضعين  األشخاص  على  يتعذر   »عندما 

 »أو املستفيدين الفعليين والتحقق منها أو الحصول على معلومات تتعلق

»بطبيعة عالقات األعمال والغرض منها أو تطبيق إجراءات اليقظة، 

للزبناء  بالنسبة  فيها  االستمرار  أو  العالقة  تلك  إقامة  عليهم  »يمنع 

وفقا  باالشتباه  التصريح  تقديم  مع  الحاليين،  األعمال  »وعالقات 

»ملقتضيات املواد 9 و10 و11 أدناه كلما اقت�ضى األمر ذلك.

األعمال  وعالقات  الزبناء  على  املاد   هذه  أحكام  أيضا  »تطبق 

»الحاليين.«

التدابير  بيانهم  التالي  الخاضعون  األشخاص  يطبق   -.  5 »املاد  

»املنصوص عليها في املادتين 3 و4 أعاله وفق الشروط التالية :

» 1 - بالنسبـــة للمحـــامين واملوثقيـــن والعـــدول والخبــراء املحاسبين 

بإعداد يقومون  عندما  يخصه،  فيما  كل  املعتمدين،   »واملحاسبين 

»أو إنجاز عمليات لفائد  زبنائهم، تتعلق باألنشطة التالية :

» - شراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها ؛

الودائع أو  البنكية  الحسابات  أو  السندات  أو  األموال  تدبير   -  « 

»أو غيرها من األصول األخرى التي يملكها الزبون ؛

شركات  رأسمال  لتكوين  الالزمة  الحصص  وتقييم  تنظيم   -  «

»أو تسييرها أو استغاللها؛

» - تأسيس أشخاص اعتباريين أو تسييرهم أو استغاللهم ؛

» - بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية.

2 - بالنسبة ملقدمي الخدمات للشركات عندما يقومون بإعداد   «

»أو إنجاز عمليات لفائد  زبنائهم، تتعلق باألنشطة التالية :

» - العمل كوكيل في تأسيس الشركات ؛

» - إدار  أو تسيير الشركات أو امتالك حصة مساهمة فيها، بصفة 

»مباشر  أو غير مباشر  ؛

» - توطين الشركات.

إنجاز  أو  بإعداد  يقومون  عندما  العقاريين  للوكالء  بالنسبة   -  3  «

»عمليات لفائد  زبنائهم، تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو املشاركة فيها ؛

» 4 - بالنسبـــة للكازينوهـــات أو مؤسســـات ألعـــاب الحـــظ عند قيام 

»الزبناء بعمليات مالية بمبلغ يساوي أو يفوق 30.000 درهم ؛

النفيسة املعادن  أو  الكريمة  األحجار  لتجار  بالنسبة   -  5  « 

» عند إنجاز عملية نقدا يساوي مبلغها أو يفوق 150.000درهم.

إليها املشار  األنشطة  بأحد  الزبناء  لفائد   القيام  عند   »يراعى، 

»في الفقر  األولى أعاله، تنفيذ مقتضيات املواد 7 و9 و10 و11 بعده 

»بالنسبة للمحامين واملوثقين والعدول والخبراء املحاسبين واملحاسبين 

الكريمة األحجار  وتجار  للشركات  الخدمات  ومقدمي   »املعتمدين 

»أو املعادن النفيسة.«

املاد  2  في  إليهم  املشار  الخاضعين  لألشخاص  يمكن   -  .  6 »املاد  

املاد   في  عليها  املنصوص  األخرى  األطراف  على  االعتماد  »أعاله، 

هوية  بتحديد  املتعلقة  اليقظة  إجراءات  تنفيذ  أجل  من  »نفسها، 

وطلب  األعمال  عالقة  طبيعة  وبفهم  الفعلي  واملستفيد  »الزبون 

»املعلومات في شأنها أو من أجل التدخل كوسيط أعمال. 

الذين  الخاضعون  األشخاص  هؤالء  يتحمل  الحالة،  هذه  »في 

هذه  تنفيذ  عن  املسؤولية  النهاية  في  أخرى  أطراف  على  »يعتمدون 

»اإلجراءات.«
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فيما  كل  بيانها،  التالي  والهيئات  السلطات  تباشر   -  .13.1 »املاد  

»يخصها، مهام اإلشراف واملراقبة الوارد  في هذا القانون:

» - السلطة الحكومية املكلفة بالعدل بالنسبة للمحامين واملوثقين 

»والعدول ؛

القابضة  للشركات  بالنسبة  باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة   -  «

»الحر  والخبراء املحاسبين واملحاسبين املعتمدين ؛

» - السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية املكلفة 

»باملالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ ؛

» - السلطة الحكومية املكلفة بالسكنى بالنسبة للوكالء العقاريين ؛

املعتبر  والهيئات  االئتمان  ملؤسسات  بالنسبة  املغرب  بنك   -  « 

»في حكمها والتجمعات املالية الخاضعة إلشرافها ؛

» - مكتب الصرف بالنسبة لشركات صرف العمالت ؛

» - الهيئة املغربية لسوق الرساميل بالنسبة لشركات تدبير هيئات 

التوظيف  تدبير  وشركات  املنقولة  للقيم  الجماعي  »التوظيف 

التوظيف  صناديق  تدبير  ومؤسسات  للرأسمال  »الجماعي 

الجماعي  التوظيف  هيئات  تدبير  وشركات  للتسنيد  »الجماعي 

»العقاري وشركات البورصة واملرشدين في االستثمار املالي وماسكي 

»حسابات السندات وكذا التجمعات املالية الخاضعة إلشرافها ؛

» - إدار  الجمارك والضرائب غير املباشر  بالنسبة لتجار األحجار 

»الكريمة أو املعادن النفيسة أو العاديات أو األعمال الفنية ؛

بالنسبة ملقاوالت  التأمينات واالحتياط االجتماعي  » - هيئة مراقبة 

 »التأمين وإعاد  التأمين والوكالء وسماسر  التأمين وكل جهة مخولة

»لعرض عمليات التأمين واملؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري 

للمساهمات  والحر  االستثنائي  األداء  إمكانية  يعطي  »أو اختياري 

املخولة  التأمينات  برسم  والتأمين  للتقاعد  الوطني  »والصندوق 

»والتجمعات املالية الخاضعة إلشرافها ؛

لألشخاص  بالنسبة  أدناه   14 املاد   في  إليها  املشار  الوحد    -  «

»الخاضعين الذين ال يتوفرون على هيئة إشراف ومراقبة محدد  

»بموجب قانون.

القانون،  بموجب  إليها  املعهود   باالختصاصات  اإلخالل  »دون 

»تتولى سلطات اإلشراف واملراقبة اتجاه األشخاص الخاضعين الذين 

»يعملون في ميادين اختصاصها املهام التالية :

التطبيق  بهدف  الخاضعين  األشخاص  وتأطير  ودعم  مواكبة   -  «

»األمثل ملقتضيات هذا القانون ونصوصه التنظيمية ؛

القانون  هذا  ألحكام  الخاضعين  األشخاص  احترام  على  السهر   -  «

السلطات  هذه  تؤهل  الغاية،  ولهذه  لتطبيقه.  املتخذ   »والنصوص 

»إلجراء مراقبة في عين املكان ومراقبة وثائق األشخاص الخاضعين ؛

» - تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات املواد من 3 إلى 8 أعاله. ولهذه 

قواعد  تحدد  أن  واملراقبة  اإلشراف  لسلطات  يجوز  »الغاية، 

اعتبارا  ملراقبتها  الخاضعين  األشخاص  من  صنف  لكل  »خاصة 

»لطبيعة أنشطتها وللمخاطر التي تتعرض لها.«

على  املشرفة  الحكومية  السلطات  على  يجب   -  .13.2 »املاد  

أنها من  تتأكد  أن  الربح  تحقيق  إلى  الهادفة  غير  والهيئات   »املنظمات 

»ال تستعمل ألغراض غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.

»مع مراعا  االختصاصات املسند  إليها بموجب النصوص التشريعية 

»والتنظيمية الجاري بها العمل، تتولى هذه السلطات:

إلى  الهادفة  غير  والهيئات  باملنظمات  املتعلقة  البيانات  مركز    -  «

االقتضاء عند  ووضعها  أنشطتها  لطبيعة  وفقا  الربح   »تحقيق 

تنظيمي  املعنية، وتحدد بنص  الحكومية  القطاعات  »رهن إشار  

»شروط وكيفيات تطبيق هذا البند ؛

» - تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب املتعلقة باملنظمات 

»والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وتحيينه بصفة منتظمة ؛

غير  والهيئات  املنظمات  استغالل  من  للوقاية  سياسات  وضع   -  «

»الهادفة إلى تحقيق الربح في غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتتبع 

»تنفيذها وتقييم فعاليتها بشكل دوري ؛

» - مراقبة التماس اإلحسان العمومي وجمع التبرعات من العموم 

»وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية وفقا للنهج القائم على املخاطر، 

»عندما يتعلق األمر، على الخصوص، بالتمويالت األجنبية.«

الوطنية  الهيئة  الحكومة  رئاسة  لدى  تحدث   -  .  14 »املاد  

»للمعلومات املالية.

»تتكون أجهز  الهيئة من رئيس ومجلس ومصالح إدارية.

الهيئة ومجلسها وطرق سيره وعدد  »تحدد كيفيات تعيين رئيس 

بالهيئة والنظام األسا�ضي  »أعضائه والتنظيم اإلداري واملالي الخاص 

»الخاص بموظفيها بنص تنظيمي.«
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»املاد  15. - يعهد إلى الوحد ، على الخصوص، باملهام التالية :

» - تلقي التصاريح باالشتباه واملعلومات األخرى ذات الصلة بواحد  

 »أو أكثر من الجرائم املشار إليها في الفصول من 1-218 إلى 218-4

الجنائي  القانون  مجموعة  من  و574-2   574-1 الفصلين  »وفي 

»وتحليلها وتعميم نتائج هذا التحليل ؛

» - إحالة املعلومات ونتائج التحليل الذي تقوم به، تلقائيا أو بناء 

»على طلب، إلى السلطات القضائية أو اإلدارية املختصة ؛

األموال  غسل  بعمليات  املتعلقة  للمعطيات  قاعد   تكوين   -  «

»وبتمويل اإلرهاب ؛

 » - التعاون واملشاركة مع املصالح والهيئات األخرى املعنية في دراسة

وتمويل  األموال  غسل  ملكافحة  اتخاذها  يمكن  التي  »التدابير 

»اإلرهاب ؛

الوارد  للمقتضيات  الخاضعين  احترام األشخاص  السهر على   -  « 

»في هذا القانون، مع مراعا  املهام املخولة لكل سلطة من سلطات 

»اإلشراف واملراقبة املنصوص عليها في املاد  13.1 أعاله ؛

» - التنسيق الوطني بين القطاعات الحكومية واإلدارات واملؤسسات 
للقانون  الخاضعين  اآلخرين  االعتباريين  واألشخاص  »العمومية 

»العام أو الخاص في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

»ويمكن لها إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية أن تضم إليها أشخاص 

»القانون العام الذين يهمهم املوضوع ؛

التقييم  تقرير  إلعداد  املعنية  الجهات  بين  الوطني  التنسيق   -  «

»الوطني للمخاطر وتحيينه ؛

الهيئات  أمام  الوطنية  والهيئات  للمصالح  املشترك  التمثيل   -  «

»الدولية املعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ؛

الحكومة  على  إداري  أو  تنظيمي  أو  تشريعي  إصالح  أي  اقتراح   -  «

»يكون ضروريا في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ؛

بتطبيق  املتعلقة  التدابير  مضمون  حول  للحكومة  رأيها  إبداء   -  «

»أحكام هذا الباب.

»تقوم الهيئة بإعداد ونشر تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى 

»رئيس الحكومة.«

»املاد  24 . - يجوز للوحد ، بموجب مذكرات تعاون أو تطبيقا ملبدأ 

بها  الجاري  القانونية  للمقتضيات  تام  احترام  وفي  باملثل،  »املعاملة 

األموال غسل  بعمليات  املرتبطة  املالية  املعلومات  تبادل   »العمل، 

السلطات  مع  اإلرهاب  بتمويل  أو  بها  املرتبطة  األصلية  بالجرائم  »أو 

»األجنبية التي لها اختصاصات مماثلة.«

- تحـــدث لجنـــة تحمــــل إســـم »اللجنــة الوطنيـــة املكلفـــة   .32 »املاد  

التابع  األمن  مجلس  قرارات  في  عليها  املنصوص  العقوبات  »بتطبيق 

وتمويلهما«،  التسلح  وانتشار  باإلرهاب  الصلة  ذات  املتحد   »لألمم 

»ويشار إليها فيما بعد بـ : »اللجنة«.

تنفيذا  املالية  العقوبات  تطبيق  على  بالسهر  اللجنة  إلى  »يعهد 

باإلرهاب  الصلة  ذات  املتحد   لألمم  التابع  األمن  مجلس  »لقرارات 

»وانتشار التسلح وتمويلهما. ولهذه الغاية تقوم بما يلي :

» - التجميد الفوري ودون إنذار مسبق ملمتلكات األشخاص الذاتيين 

 »أو االعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات

»الوارد  أسماؤهم باللوائح امللحقة بالقرارات الصادر  عن مجلس 

»األمن التابع لألمم املتحد  ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح 

»وتمويلهما ؛

الكيانات أو  االعتباريين  أو  الذاتيين  األشخاص  تحديد   -  « 

عليهم  تنطبق  الذين  الجماعات  أو  العصابات  أو  التنظيمات  »أو 

»شروط اإلدراج في اللوائح املشار إليها في البند األول أعاله ؛

»عالو  على اختصاص اللجنة املنصوص عليه في الفقر  2 أعاله، 

 »يجوز للجنة أن تقوم، بقرار معلل، بالتجميد الفوري وحظر إتاحة

اقتصادية موارد  أو  أخرى  أصول  أو  أموال  توفير  أو  ممتلكات   »أي 

نوعها  كان  كيفما  الصلة  ذات  أخرى  خدمات  أو  مالية  خدمات  »أو 

غيرهم  مع  باالشتراك  أو  بالكامل  مباشر،  غير  أو  مباشر  »وبشكل 

أو  التنظيمات  أو  الكيانات  أو  االعتباريين  أو  الذاتيين  »لألشخاص 

السفر  من  واملنع  اللوائح،  بهذه  املدرجين  الجماعات  أو  »العصابات 

»بقرار من اللجنة، وذلك إلى حين الحذف من هذه اللوائح.

»تمتد آثار التجميد وحظر التعامل واملنع من السفر إلى األشخاص 

غير  أو  مباشر   بصور   فيهم  يتحكم  أو  يمتلكهم  الذين  »االعتباريين 

لحسابهم يعملون  الذين  أولئك  وكذا  األشخاص  هؤالء   »مباشر  

»أو يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم.

»في كل األحوال، يتعين مراعا  حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ 

»هذا اإلجراء.

إلى  واستنادا  مسبق  إنذار  دون  محلية،  قائمة  في  اللجنة  »تدرج 

 »أسباب جدية ومعقولة األشخاص الذاتيين أو االعتباريين أو الكيانات

»أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات املشار إليهم في الفقرتين 2 

»و3 أعاله. 
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على  اإلدراج  وقت  لديها  املتوافر   للبيانات  وفقا  اللجنة  »تعمل 

مرفقة  شأنه،  في  املتخذ  باإلجراء  تأخير،  دون  باألمر،  املعني  »إعالم 

املترتبة  واآلثار  اإلدراج  ألسباب  اإليضاحي  املوجز  اإلبالغ،  »برسالة 

»عليه وكذلك حقوقه الوارد  في هذا املجال.

»يسري مفعول مساطر التجميد وحظر التعامل واملنع من السفر 

»طيلة فتر  اإلدراج وينق�ضي بمجرد الحذف من اللوائح.

»يمكن للجنة طلب الوثائق واملعلومات الضرورية ملباشر  مهامها، 

اإلشراف  وسلطات  الخاضعين  األشخاص  من  عليها  »والحصول 

اإلدارات  وكذا  أعاله،  و13.1   2 املادتين  في  إليهم  املشار  »واملراقبة 

التابعين  اآلخرين  املعنويين  واألشخاص  العمومية  »واملؤسسات 

»للقانون العام أو الخاص.

 »تنشر اللجنة قراراتها بالجريد  الرسمية وعلى موقعها اإللكتروني،

باألمن  أو  الوطني  بالدفاع  املساس  حالة  في  ماعدا  موجز ،  صيغة  »في 

 »الداخلي أو الخارجي للمملكة أو بسرية املسطر  التي تجرى أثناء البحث

باملسطر   املتعلق   22.01 رقم  القانون  من   15 املاد   وفق  »والتحقيق 

»الجنائية.

املوقع  على  نشرها  بمجرد  فورية  بصفة  اللجنة  قرارات  »تطبق 

»اإللكتروني للجنة.

العقوبات  بتطبيق  املتعلقة  اللجنة  اختصاصات  على  »عالو  

 »املالية، املنصوص عليها في قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحد 

»ذات الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، تقترح اللجنة على 

الدول  اتجاه  مشدد   إجراءات  بتطبيق  املتعلقة  التدابير  »الحكومة 

املالي العمل  مجموعة  من  طلب  على  بناء  وذلك  املخاطر،   »مرتفعة 

»أو من أي هيئة دولية أخرى مختصة.

الالئحة  في  باإلدراج  املتعلقة  اللجنة  قرارات  في  الطعن  »يمكن 

»املحلية واآلثار املترتبة عن ذلك أمام املحكمة اإلدارية بالرباط.

»دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد وبالعقوبات املنصوص 

ومسيرهم  الخاضعين  األشخاص  على  املطبقة  التشريعات  في  »عليها 

 »وأعوانهم، تطبق اللجنة العقوبات املالية املنصوص عليها في املاد  28

الوارد  بااللتزامات  أخل  معنوي  أو  ذاتي  شخص  كل  على   »أعاله، 

»في هذه املاد .

»يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية اشتغالها بنص تنظيمي.«

املاد  الخامسة

تستمر وحد  معالجة املعلومات املالية، املحدثة بموجب املرسوم 

رقم 2.08.572 الصادر في 25 من ذي الحجة 1429 )24 ديسمبر 2008( 

املتعلق   43.05 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من   14 املاد   بتنفيذ 

بمكافحة غسل األموال، في ممارسة مهامها إلى حين صدور النصوص 

وتنصيب  املالية  للمعلومات  الوطنية  بالهيئة  الخاصة  التنظيمية 

اللجنــة الوطنيـــة املكلفـــة بتطبيق العقوبات املنصوص عليها في قرارات 

وانتشار  باإلرهاب  الصلة  ذات  املتحد   لألمم  التابع  األمن  مجلس 

التسلح وتمويلهما.

تسمية  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  دخول  تاريخ  من  ابتداء  تحل 

معالجة  »وحد   تسمية  محل  املالية«  للمعلومات  الوطنية  »الهيئة 

املعلومات املالية« في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل.

املاد  السادسة

تنسخ املادتين 12 و30 وعنوان الباب الثالث واملواد 33 و34 و35 

43.05 املتعلق بمكافحة  و36 و37 من القانون املشار إليه أعاله رقم 

غسل األموال.

الرسمية، بالجريد   نشره  بعد  التنفيذ  حيز  القانون  هذا   يدخل 

غير أن مقتضيات الفقر  األولى من املاد  38 منه ال تدخل حيز التنفيذ 

إال بعد صدور النص التنظيمي املشار إليه في نفس املاد .

والبت والتحقيق  باملتابعات  باالختصاص  الرباط  محاكم   تستمر 

في جرائم غسل األموال إلى حين صدور النص التنظيمي املذكور.
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ظهير)شريف)رقم)19. ). )صادر)في)1 )من)ش1لل))11  )6))ماي) )1)) 

بتنف4ذ)لا ا 1ن)رقم)8 . 7)لملتولق)بشرطة)لمل1لنئ

 وحده،
ّ

الحمد لل

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 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريد   وينشر  ينفذ 

عليه مجلس  وافق  كما  املوانئ،  بشرطة  املتعلق   71.18 رقم  القانون 

النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بفاس  في 14 من شوال 1442 )26 ماي 2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*
*  *

قا 1ن)رقم)8 . 7 

وتولق)بشرطة)لمل1لنئ

الباب األول

أحكام)عامة

املاد  األولى

يراد في مفهوم هذا القانون باملصطلحات والعبارات التالية:

لمل4ناء : مجموع الفضاءات األرضية، والبحرية، والنهرية كما هي 

املادتين  والسيما  العمل  بها  الجاري  واألنظمة  التشريعات  في  معرفة 

وبإحداث  باملوانئ  املتعلق   15.02 رقم  القانون  من  والثانية  األولى 

الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغالل املوانئ ؛

ذلك  في  بما  املوانئ  بتدبير  املكلفة  السلطة   : لمل4نائ4ة  لاسلطة)

ممارسة مهام الشرطة املينائية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

العمل ؛

التجارية  باملالحة  املكلفة  الحكومية  السلطة   : لابحرية  لاسلطة)

حسب  منهما  كل  البحري  بالصيد  املكلفة  الحكومية  أو السلطة 

اختصاصها ؛

قبطا 4ة)لمل4ناء : الهيئة التابعة للسلطة املينائية والتي تتكون من 

األعوان املخول لهم ممارسة الشرطة املينائية ؛

بتجهيز سفينة قصد  يقوم  اعتباري  أو  ذاتي  كل شخص   : لملجهز)

القيام برحلة بحرية، سواء كان مالكا أو غير مالك لها.

سف4نة : كل منشأ  بحرية أو مركب أو باخر  أو قارب أو وحدات 

كل  أو  املوانئ  وصيانة  واإلنقاذ  واإلرشاد  القطر  كوحدات  الخدمة 

تعريفها تم  كما  البحرية،  املالحة  عاد   تمارس  التي  عائمة   أريبة 

في مدونة التجار  البحرية ؛

الخاص  أو  العام  للقانون  اعتباري خاضع  كل شخص   : لملستغل)

يزاول نشاطا داخل امليناء، إما في إطار نظام االمتياز أو نظام الرخصة 

وفق أحكام القانون رقم 15.02 السالف الذكر ؛

بضائع)خطر  : البضائع الخاضعة للتشريع الوطني أو االتفاقيات 

اململكة  طرف  من  عليها  واملصادق  الخطر   البضائع  حول  الدولية 

املغربية واملنشور  قانونا ؛

الوطني، وكذا  الدفاع  إدار   إلى  البضائع املوجهة   : بضائع)خاصة 

املتفجرات والذخائر واألسلحة ذات االستعمال املدني ؛

قواعد  تحدد  التي  األحكام  مجموع  هو   : لمل4ناء  لستغالل)  ظام)

استغالل امليناء ؛

عرض)لابحر : املنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من 

محدد  هي  كما  املينائي،  الرسو  ومنطقة  اإلجباري  اإلرشاد   منطقة 

في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ؛

وكافيا  مؤهال  يكون  للسفينة،   األدنى  الطاقم   : للحرلسة  طاقم)

إلجراء أي مناور  تأمر بها قبطانية امليناء ؛

بحراسة  املكلفون  األشخاص  أو  الشخص   : للحرلسة  خذمة)

املجهز،  طرف  من  واملعينون  البحري  للصيد  سفن  عد   أو  سفينة 

يكونون مؤهلين إلجراء أي مناور  تأمر بها قبطانية امليناء ؛

املنشأ   من  جزءا  أو  كال  تغطي  منطقة   : لمل 4ذ) لاذخ1ل) منط ة)

املينائية أو امليناء، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات أمنية خاصة بالنظر 

إلى حساسيتها ؛

إلى  التي تمتد مباشر   : املنطقة  الم4ناء  لملنط ة)لألمن4ة)لملحادوة)

بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع  املحدد  طبقا  امليناء،  وراء حدود  ما 

العمل والتي من شأن الحوادث التي قد تقع فيها التأثير على أمن امليناء 

ومنشآته.
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املاد  2

املغربية  اململكة  موانئ  جميع  في  القانون  هذا  أحكام  تطبق 

املوانئ  وكذا  امللكية  للبحرية  املخصصة  واألرصفة  باستثناءاملناطق 

العسكرية واملنشآت املينائية املرتبطة بها.

الباب الثاني

لاشرطة)لمل4نائ4ة

املاد  3

تمارس مهام الشرطة املينائية من قبل رائد امليناء وضباط امليناء 

وأعوان القبطانية، غير أنه يمكن أن تماَرس من قبل أعوان صاحب 

االمتياز املكلفين من قبله واملعتمدين من قبل السلطة املينائية وفقا 

للقانون رقم 15.02 السالف الذكر.

للتشريع  طبقا  اليمين،  املوانئ  بشرطة  املكلفون  األعوان  يؤدي 

االبتدائية  املحكمة  أمام  املحاضر،  األعوان محرري  بتحليف  املتعلق 

التي يقع في دائرتها امليناء الذي يزاولون فيه مهامهم.

املحدد   املوانئ االختصاصات  املكلفون بشرطة  األعوان  يمارس 

بامليناء اعتمادهم،  قرار  في  االقتضاء،  عند  أو،  تكليفهم  قرار  في   لهم 

أو باملوانئ املبينة في القرار املذكور.

بالشرطة  املكلفين  األعوان  الئحة  بتعليق  املينائية  السلطة  تقوم 

املينائية في مقر قبطانية امليناء الذي يزاولون فيه مهامهم.

املاد  4

ممارسة  إطار  في  املوانئ،  بشرطة  املكلفون  األعوان  يتمتع 

إلى  بامليناء، وكذا  املتواجد   السفن  إلى  الدخول  بحق  اختصاصاتهم، 

املؤسسات الخاصة املتواجد  داخل امليناء خالل أوقات العمل به. 

مع مراعا  التشريع املتعلق بالحصول على املعلومة، يتمتع ضباط 

يحتاجونها  التي  والوثائق  املعلومات  على  الحصول  في  بالحق  املوانئ 

واملؤسسات  العمومية  واملؤسسات  اإلدارات  من  مهامهم  ملزاولة 

الخاصة.

املاد  5

ممارسة  أثناء  املوانئ،  بشرطة  املكلفين  األعوان  على  يجب 

اختصاصاتهم وفقا لهذا القانون، أن يكونوا مرتدين زيا نظاميا تحدد 

تنظيمي، وحاملين بطاقة مهنية مسلمة  خصائصه ومواصفاته بنص 

لها،  التابعين  واملصلحة  هويتهم  تبين  املينائية  السلطة  قبل  من  إليهم 

للعموم  ومقروء  واضح  بشكل  تتضمن  شار   حمل  عليهم  يجب  كما 

اإلسم الشخ�ضي والعائلي للعون املكلف بشرطة املوانئ ورقمه املنهي 

التسلسلي وصور  له.

املاد  6

يجب على األعوان املكلفين بشرطة املوانئ الحفاظ على السر املنهي 

القيام  بمناسبة  أو  أثناء  عليها  حصلوا  التي  املعلومات  إفشاء  وعدم 

بمهامهم.

املاد  7

أمرا  تصدر  أن  وشيك،  خطر  حالة  في  املينائية،  للسلطة  يمكن 

املينائيين  واملستغلين  والحمالة  والبحار   السفن  وربابنة  للمجهزين 

املناسبة  وسائلهم  أو  خدماتهم  بتقديم  السفن،  ومثبتي  واملرشدين 

ملواجهة الخطر.

يصدر األمر السالف الذكر كتابة أو بواسطة الراديو أو بواسطة 

وسائل التواصل الحديثة، ويحدد الخدمات والوسائل املطلوبة ومد  

تقديمها متى أمكن تحديد هذه املد .

يبلغ األمر املذكور إلى املعنيين باألمر بكل الطرق املتاحة، غير أنه 

مباشر ،  إما  املعنية  السفن  ربابنة  إلى  الكتابية  األوامر  توجيه   يمكن 

وإما عن طريق وكالئها البحريين أو أمنائها أو قناصلة الدول التي تنتمي إليها.

االمتثال  أعاله  األولى  الفقر   في  املذكورين  األشخاص  على  يجب 

لألمر املوجه إليهم وكذا لتعليمات األعوان املكلفين بشرطة املوانئ.

الباب الثالث

تنظ4م)حركات)ععق1ف)لاسفن)في)لمل4ناء

املاد  8

يجب على مجهز سفينة يتوقع وقوفها بامليناء، أو وكيلها، اإلعالم 

طائلة  تحت  املعني،  واملستغل  امليناء  قبطانية  لدى  وصولها  قبل  بها 

عدم إدراجها في الئحة توقعات الوصول. ويتم اإلعالم وفق الشروط 

املعلومات  تبادل  امليناء، وذلك عبر منصة  في نظام استغالل  املحدد  

واملعطيات اإللكترونية الخاصة بامليناء.

إلى  املطلوبة  الوثائق  توجه  املنصة،  في  عطب  حصول  حالة  في 

قبطانية امليناء عبر الوكيل البحري للسفينة.

البحري  الصيد  سفن  على  أعاله  إليها  املشار  األحكام  تسري  ال 

الحاملة للعلم املغربي.
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املاد  9

يجب على مجهز سفينة متجهة إلى ميناء مغربي أو ربانها أو وكيلها 

اإلعالم بساعة وصولها، داخل األجل املحدد في نظام استغالل امليناء.

أن  بامليناء،  التوقف  عدم  اعتزامها  رغم  سفينة،  كل  على  يجب 

تعّرف بهويتها لدى قبطانية امليناء بمجرد دخولها إلى عرض البحر.

ال تسري أحكام هذه املاد  على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم 

املغربي.

املاد  10

جمادى  من   28 في  الصادر  الشريف  الظهير  أحكام  مراعا   مع 

اآلخر  1337 )31 مارس 1919( بمثابة مدونة التجار  البحرية، يجب 

إلى امليناء أن ترفع علم دولتها، والعلم املغربي  على كل سفينة داخلة 

وأعالم اإلشارات النظامية، وذلك تحت طائلة منعها من دخول امليناء.

يجب على كل سفينة أن ترفع علم دولتها عند خروجها من امليناء.

املاد  11 

االتصال  استمرارية  على  يحرص  أن  سفينة  ربان  كل  على  يجب 

 السمعي البصري أو الرقمي أو بكل الطرق املتاحة مع قبطانية امليناء 

التي  املد   طيلة  وذلك  القبطانية،  طرف  من  املحدد   القنوات  عبر 

تستغرقها عمليات الدخول إلى امليناء والخروج منه والقيام بمناورات 

داخله والرسو بعرض البحر.

املاد  12

ال يمكن ألية سفينة دخول امليناء أو الخروج منه أو القيام بمناور  

امليناء،  قبطانية  من  مسبق  ترخيص  دون  داخله  الوقوف  أو  داخله 

وعند االقتضاء، اإلدارات املعنية وفق الشروط والكيفيات املحدد  

في نظام استغالل امليناء.

سفن  وحركات  وقوف  وكيفيات  شروط  تنظيمي  بنص  تحدد 

لقياس  وحدات  ثالث  اإلجمالية  حمولتها  تفوق  التي  البحري  الصيد 

السعة، حسب نوعية السفن ومواصفاتها التقنية.

املاد  13

إحدى  كانت  إذا  امليناء،  مدخل  دخول  سفينة  أي  على  يمنع 

خصائصها التقنية تفوق الحد األق�ضى املرخص به من قبل السلطة 

املينائية، أو إذا كانت تحمل بضائع يمنع دخولها إلى امليناء.

املاد  14

للنصوص  طبقا  اإلرشاد  إلجبارية  خاضعة  سفينة  ألي  يجوز  ال 

التشريعية الجاري بها العمل دخول مدخل امليناء إال بحضور مرشد 

على متنها.

املاد  15

املوانئ دخول السفن وخروجها  املكلفون بشرطة  ينظم األعوان 

وتواجدها بامليناء، ويقومون بإصدار األوامر وتوجيه جميع مناورات 

السفن.

الراديو،  بواسطة  املوانئ  بشرطة  املكلفين  األعوان  أوامر   تصدر 

أو كتابة، أو عبر إشارات أو بكل الوسائل املتاحة. 

يصح توجيه األوامر الكتابية إما مباشر  إلى ربابنة السفن املعنية، 

أو عن طريق وكالئها البحريين أو أمنائها أو قناصلة الدول التي تنتمي إليها.

املاد  16

يمكن لألعوان املكلفين بشرطة املوانئ منع دخول كل سفينة إلى 

 امليناء أو تأخيره، إذا كان من شأنها املس بأمن وسالمة امليناء أو ببيئته 

أو بنظافته، أو إذا كان من شأنها عرقلة االستغالل األمثل للميناء أو 

املس باملحافظة على التجهيزات واملنشآت املينائية.

البحري  الصيد  سفن  على  أعاله  األولى  الفقر   أحكام  تسري  ال 

الحاملة للعلم املغربي.

املاد  17

يمكن  املغربي،  للعلم  الحاملة  البحري  الصيد  سفن  باستثناء 

به  تقوم  لفحص  أعاله،   16 املاد   في  اليها  املشار  السفن  إخضاع 

السلطة البحرية بناء على طلب من السلطة املينائية، قبل الترخيص 

لها بدخول امليناء.

املاد  18

املكلفين  األعوان  لتعليمات  يمتثلوا  أن  السفن  ربابنة  على  يجب 

التي  املناورات  خالل  منهم،  بمبادر   يعملوا  وأن  املوانئ،  بشرطة 

من  للوقاية  والتدابير  االحتياطات  جميع  اتخاذ  على  بها،  يقومون 

الحوادث. 

فتر   طيلة  قيادتها  بمركز  التواجد  السفن  ربابنة  على  يتعين 

املناورات داخل امليناء.
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املاد  19

منه، خارجة  أو  امليناء،  إلى  داخلة  سفينة  كل  ربان  على   يجب 

لدى  الخروج  أو  الدخول  تصريح  وضع  البحر،  بعرض  راسية  أو 

القبطانية طبقا للشروط والكيفيات املحدد  في نظام استغالل املوانئ.

شروط  تنظيمي  بنص  تحدد  البحري،  الصيد  لسفن  بالنسبة 

التي  الصيد  لوحدات  بامليناء  والرسو  والخروج  الدخول  وكيفيات 

السعة  لقياس  إجمالية  وحدات  ثالث  عن  اإلجمالية  حمولتها   تقل 

أو ما يعادلها.

املاد  20

بالنسبة لسفن الصيد أو الترفيه، يعوض تصريح الدخول بإشعار 

استغالل  نظام  في  املحدد   والشروط  الكيفيات  وفق  به  القيام  يتم 

امليناء.

املاد  21

يتم دخول السفن إلى امليناء والخروج منه وفق التشوير البحري 

الجاري به العمل.

املاد  22

بنظام  املحدد  األسبقية  حق  من  تستفيد  التي  السفن  باستثناء 

استغالل امليناء، يتم قبول دخول السفن إلى امليناء ورسوها به حسب 

عليها التعرف  ترتيب  حسب  أو  البحر،  عرض  إلى  وصولها   ترتيب 

إذا كانت أحوال الطقس ال تسمح للسفن بالدخول إلى حدود امليناء.

 غير أنه يمكن للسلطة املينائية، استثناًء، مخالفة قواعد األسبقية 

املينائية السلطة  تتخذه  قرار  وكل  امليناء.  استغالل  بنظام   املحدد  

في هذا الشأن يجب أن يكون معلال.

املاد  23

ال يمكن ربط السفن إال بمرابط أو بنقط الربط املخصصة لهذه 

الغاية.

املاد  24

يجب على كل ربان سفينة أن يقوم بتغيير مربط السفينة بناء على 

التغيير تسهيل حركة  كان من شأن هذا  إذا  امليناء،  أمر من قبطانية 

السفن األخرى أو عملها.

املاد  25

إرخاء  أو  السفن  ربط  يمكن  ال  البحري،  الصيد  سفن  باستثناء 

حبالها أو تحريكها إال من قبل األعوان املكلفين بربط السفن املرخص 

لهم من طرف السلطة املينائية وبأمر صريح من قبطانية امليناء.

املاد  26

كلما دعت  يعزز ربطها  أن  أو مجهزها  ربان كل سفينة  يجب على 

الضرور  إلى ذلك، وأن يتخذ جميع االحتياطات الضرورية التي يأمره 

بها األعوان املكلفون بشرطة املوانئ.

املاد  27

 يجب أن تتوفر كل سفينة مربوطة أو راسية بامليناء على خدمة 

باملناورات  وللقيام  السفينة  سالمة  لتأمين  ومؤهلة  كافية  الحراسة 

امليناء بمنشآت  أو  بها  تلحق  قد  التي  األضرار  لتفادي  بها   املأمور 

أو بالسفن األخرى.

ال تخضع قوارب الصيد التقليدي ملقتضيات الفقر  األولى أعاله 

شريطة توفرها على حارس أو حراس يعينهم مالك أو مستغل القوارب 

املذكور .

ظهر  على  يوجد  ولم  ما  بمناور   القيام  الضروري  من  أصبح  إذا 

نفقة  على  تلجأ،  أن  املينائية  للسلطة  جاز  بها،  للقيام  طاقم  السفينة 

مجهزها وتحت مسؤوليته الكاملة، إلى خدمات هيآت اإلرشاد والقطر 

والربط والجرف وخدمات سفن الصيد والترفيه أو أي هيئة أخرى، 

وذلك لضمان القيام باملناور  املذكور .

املذكور   الخدمات  بأجر   مباشرا  مدينا  السفينة  مجهز  يبقى 

ملقدميها.

املــاد  28

يقوم األعوان املكلفون بشرطة املوانئ، حسب خصائص السفن 

وحمولتها وضرورات االستغالل ومقتضيات نظام استغالل امليناء :

- بتحديد مكان الرسو بعرض البحر ؛

- بوضع الئحة السفن حسب ترتيب وصولها إلى عرض البحر ؛

- بوضع املخطط التوقعي العام لحركات السفن ؛

- بتعيين أمكنة ربط السفن ؛

خالل  الضرورية  البيئة  وحماية  والسالمة  األمن  تدابير  بفرض 

إقامة السفن بامليناء.
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املاد  29

يمكن للسلطة املينائية أن ترفض شحن أو إفراغ كل بضاعة من 

امليناء داخل  الصحة  أو  البيئة  أو  السالمة  أو  باألمن  املساس   شأنها 

أو ال تحترم املقتضيات املنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري 

بهما العمل.

البحري  الصيد  سفن  على  أعاله  إليها  املشار  األحكام  تسري  ال 

الحاملة للعلم املغربي.

املاد  30

دون املساس بأحكام املادتين 88 و91 أدناه، يجب على كل سفينة 

مغادر  امليناء مباشر  بعد االنتهاء الفعلي من العمليات التي استدعت 

رسوها بامليناء.

غير أنه يمكن لقبطانية امليناء، ألسباب تتعلق باألمن أو السالمة، 

تأخير أو تعجيل مغادر  سفينة.

البحري  الصيد  سفن  على  أعاله  إليها  املشار  األحكام  تسري  ال 

الحاملة للعلم املغربي.

املاد  31

الوطني  للدفاع  التابعة  السفن  على  الباب  هذا  أحكام  تطبق  ال 

وسفن اإلنقاذ، غير أن قبول هذه السفن ورسوها وحركاتها تخضع 

قواعد  أخذ  مع  امليناء،  استغالل  نظام  يحددها  خاصة  ملقتضيات 

السالمة واالستغالل الجيد للميناء بعين االعتبار.

الباب الرابع

لابضائع)للخطر )علابضائع)للخاصة

املاد  32

ومسافنتها  ومناولتها  الخاصة  أو  الخطر   البضائع  عبور  يتم 

والتنظيم  التشريع  وفق  امليناء،  حرم  في  ونقلها،  وحراستها  وإيداعها 

الجاري بهما العمل مع مراعا  االتفاقيات الدولية املصادق عليها من 

قبل اململكة املغربية.

املاد  33

خاصة، أو  خطر   بضائع  تحمل  سفينة  كل  ربان  على   يجب 

املينائية  املنشأ   مستغل  وإلى  امليناء  قبطانية  إلى  يقدم  أن  وكيلها  أو 

وذلك  امليناء،  استغالل  نظام  في  عليها  املنصوص  التصاريح  املعنية 

داخل اآلجال املحدد .

املاد  34

الخاصة  أو  الخطر   البضائع  عمليات شحن  في  الشروع  يمكن  ال 

عليها املنصوص  اإلجراءات  استكمال  بعد  إال  ومسافنتها   وإفراغها 

في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وبعد الحصول على ترخيص 

من طرف قبطانية امليناء.

املاد  35

يجب على ربان السفينة أن يمتثل، أثناء معالجة البضائع الخطر  

أو الخاصة، لتعليمات قبطانية امليناء الرامية إلى الحفاظ على سالمة 

سفينته وباقي السفن وسالمة امليناء.

املاد  36

أو مجهزها السفينة  ربان  أن تفرض على  املينائية  للسلطة   يمكن 

أو ممثلها توفير حراسة دائمة ومدعمة للبضائع الخطر  أو الخاصة 

بذلك، املينائية  املنشأ   مستغل  لزم 
ُ
ت أن  أو  ظهرها،  على  توجد   التي 

إذا كانت تلك البضائع توجد بامليناء.

أو مجهزها  السفينة  ربان  أن تفرض على  املينائية  للسلطة  يمكن 

البضائع  بارز  حول  أو عالمات  إشارات محدد   استعمال  ممثلها  أو 

وذلك  لخطورتها،  امليناء  مستعملي  انتباه  إلثار   الخاصة  أو  الخطر  

طبقا لنظام استغالل امليناء املعني.

املاد  37

غير  امليناء.  داخل  الخاصة  والبضائع  الخطر   البضائع  بقاء  يمنع 

أنه يمكن للسلطة املينائية الترخيص بشكل استثنائي، ألجل تحدده، 

بولوج وتخزين البضائع الخطر  والبضائع الخاصة داخل امليناء الذي 

يتوفر على أماكن معد  خصيصا لهذه الغاية.

يجب على مستغل األماكن السالفة الذكر أن يبلغ قبطانية امليناء 

بانتظام عن حالة البضائع الخطر  والبضائع الخاصة في املنطقة التي 

يستغلها.

ويجب على صاحب الترخيص االستثنائي املشار إليه أعاله، إخراج 

الترخيص. هذا  في  املحدد  األجل  انصرام  قبل  امليناء  من   البضاعة 

وفي حالة تقاعسه، تتخذ السلطة املينائية على نفقته وتحت مسؤوليته 

التدابير التي تراها ضرورية.
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املاد  38

في حالة تشتت أو انسكاب أو تسرب املواد الخطر  على األرصفة 

أو اإليداع،  املناولة  أثناء  أو على األرا�ضي املسطحة،  في األحواض  أو 

يجب على املستغل تطويق املنطقة املعنية فورا، واتخاذ جميع التدابير 

الضرورية لتطويق الخطر وإخبار السلطة املينائية بذلك.

كما يجب عليه أيضا، القيام بعمليات اإلزالة واالنتشال والتنظيف 

دون املس بالصحة والسالمة والبيئة على أساس خبر  تقنية وفي آجال 

محدد .

تراها  التي  التدابير  املينائية  السلطة  تتخذ  تقاعسه،  حالة  وفي 

ضرورية، وذلك على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة.

املاد  39

الربان  أو املسحوقة، يجب على  السائبة  البضائع  في حالة مناولة 

وعلى املستغل، كل حسب مجال تدخله، اتخاذ جميع التدابير الكفيلة 

من  أي شكل  بمنع  أو  كثيف  غبار  انبعاث  أو  املواد  هذه  انتشار  بمنع 

أشكال التلوث.

كما يجب عليهما إعاد  األماكن إلى الحالة التي كانت عليها، وذلك 

املائي  الحوض  وتنظيف  املواد  إزالة  بعمليات  خصوصا  بالقيام 

واملنشآت التي اتسخت نتيجة عمليات املناولة، وعند االقتضاء، إعاد  

والسالمة بالصحة  املس  دون  األصلية،  حالته  إلى  األحواض   عمق 

أو البيئة على أساس خبر  تقنية وفي آجال محدد . 

تراها  التي  التدابير  املينائية  السلطة  تتخذ  التقاعس،  حالة  وفي 

ضرورية، وذلك على نفقة املعني باألمر وتحت مسؤوليته الكاملة.

الباب الخامس

حماوة)لاتش1ير)لابحري)لمل4نائي

املاد  40

يمنع على كل ربان سفينة :

- أن يباشر الربط بضوء عائم أو بأرمة أو بعوامة أو بأي جسم عائم 

غير معد لهذا الغرض ؛

- أن يقوم برمي املخطاف في دائر  التجنب املوجود فيها ضوء عائم 

أو أرمة أو عوامة.

ال يسري هذا املنع على كل سفينة مهدد  بالضياع أو الجنوح على 

أن يخبر ربانها السلطة املينائية املعنية.

املاد  41

تعطيل  أو  تحويل  أو  إغراق  في  تسبب  ربان سفينة  كل   يجب على 

الضياع خطر  بسبب  ولو  عوامة،  أو  أرمة  أو  عائم  ضوء  إتالف   أو 

أو الجنوح أو نتيجة تصادم أو أي سبب آخر، أن يخبر قبطانية امليناء 

يتوفر  التي  سرعة  األكثر  الوسائل  عبر  بالواقعة  البحرية  والسلطة 

عليها، وأن يودع تصريحا بالواقعة على أبعد تقدير في ظرف 24 ساعة 

املوالية لوصوله إلى أول ميناء بالوسائل املمكنة املثبتة للتوصل.

والسلطة  امليناء  قبطانية  لدى  املغرب  في  التصريح  هذا  يودع 

األقرب  للمغرب  القنصلي  املمثل  لدى  األجنبية  الدول  وفي  البحرية، 

من ميناء الوصول.

املاد  42

اختفاء  أي شخص عاين  أو  أو مرشد  ربان سفينة   يجب على كل 

أضواء  اشتغال  في  خلل  أي  أو  األرمات  أو  العوامات  انحراف  أو 

قبطانية  فورا  يخبر  أن  عليها،  ظاهر  خلل  أي  عام  وبشكل  التشوير، 

امليناء أو السلطة البحرية، عبر الوسائل األكثر سرعة التي يتوفر عليها 

واملثبتة للتوصل.

املاد  43

عائم  أو ضوء  منار   إتالف  أو  تعطيل  أو  تدمير  في  تسبب  من   كل 

على  للمساعد   أو  للتشوير  أخرى  منشأ   أي  أو  أرمة  أو  عوامة  أو 

املالحة، يتحمل تكاليف إصالح األضرار التي تسبب فيها.

اإلخالل  ودون  محدد،  أجل  داخل  ذلك  عن  تقاعسه  حالة  في 

املينائية،  السلطة  تتخذ  القانون،  في هذا  املنصوص عليها  بالعقوبات 

ضرورية  تراها  التي  التدابير  الكاملة،  مسؤوليته  وتحت  نفقته  على 

لإلصالح.

الباب السادس

لألمن)لمل4نائي

املاد  44

للسفن  يقدم خدمات  ميناء  بكل  املينائي  لألمن  توضع مخططات 

التي تقوم برحالت دولية حسب درجة حساسية املناطق التالية :

- املنشآت املينائية ؛

- مناطق الدخول املقيد ؛

والتنظيم  للتشريع  طبقا  املحدد   الحساسة  املينائية  املناطق   -

الجاري بهما العمل ؛

- املنطقة األمنية املحاذية للميناء.
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تلك املشار  املينائي ملوانئ غير  ويمكن أن توضع مخططات لألمن 

إليها أعاله.

املاد  45

املطبقة واإلجراءات  التدابير  املينائي  األمن  مخططات   تحدد 

لكل مستوى من مستويات األمن املحدد  من قبل  بالنسبة  امليناء  في 

اإلدار ، حسب خطور  أي حادث أمن متوقع أو محتمل وقوعه.

املاد  46

فيما  كل  املينائية،  املنشآت  ومستغلو  املينائية  السلطة  تسهر 

وباملنشأ   بامليناء  الخاص  املينائي  األمن  مخطط  إعداد  على  يخصه، 

املينائية. 

األمن  مخططات  إعداد  وكيفيات  شروط  تنظيمي  بنص  تحدد 

املينائي واملصادقة عليها بما فيها الولوج البري أو البحري إلى امليناء.

املاد  47

التي  للسفن  خدمات  تقدم  التي  املوانئ  في  املينائية  السلطة  تعين 

املينائي ومساعديه على صعيد كل  تقوم برحالت دولية، عون األمن 

ميناء.

كل  في  ومساعديه  األمن  عون  املستغل،  من  باقتراح  تعين،  كما 

منشأ  مينائية.

يكلف العونان املذكوران ومساعدوهما، كل فيما يخصه، بتطبيق 

امليناء  أمن  مخطط  في  عليها  املنصوص  األمنية  واإلجراءات  التدابير 

واملنشأ  األمنية حسب مستويات األمن املطبقة.

املاد  48

يتم اإلعالن عن املطابقة األمنية للموانئ واملنشأ  املينائية من قبل 

السلطة الحكومية املكلفة باملوانئ.

املاد  49

يخضع دخول األشخاص واآلالت املتحركة واملركبات والقطارات 

امليناء  مناطق  يحدد  املينائية  للسلطة  مسبق  لترخيص  امليناء،  إلى 

 46 املسموح ولوجها طبقا ملخطط األمن املينائي املشار إليه في املاد  

أعاله.

الباب السابع

حماوة)لملنشآت)علابن4ات)لاتحت4ة)

علابن4ات)لاف1ق4ة)لمل4نائ4ة

املاد  50

السفن  مالكو  يكون  املخالفة،  املقتضيات  كل  من   بالرغم 
أو مجهزوها أو مؤجروها ملزمين بالتعويض، على أساس خبر  تقنية، 
والبنيات  باملنشآت  سفنهم  تلحقها  التي  والخسائر  األضرار  كامل  عن 
تصدر  التي  واألخطاء  التصرفات  جراء  للميناء،  والفوقية  التحتية 
في خدمة  الربان واملالحين واملرشد وعن كل شخص آخر يوجد  عن 

السفينة.

املاد  51

يكون مالكو املركبات والقطارات واآلالت ذات العجالت مسؤولين 
عن األضرار والخسائر التي تلحقها بالبنيات التحتية والبنيات الفوقية 

للميناء وملزمين بالتعويض عنها.

املاد  52

الصادر الشريف  الظهير  من   56 الفصل  بأحكام  املساس   دون 
مدونة  بمثابة   )1919 مارس   31(  1337 اآلخر   جمادى  من   28 في 
تسببت سفينة  ربان  كل  على  يجب  أعاله،  املذكور  البحرية   التجار  
في إلحاق ضرر بمنشأ  أو ببنية تحتية مينائية أو تدميرها، أن يشعر 
كما  للتوصل.  املثبتة  املمكنة  الوسائل  بواسطة  امليناء  قبطانية  فورا 
يجب عليه أن يرفع تقريرا مفصال في شأن الحادث إلى قبطانية امليناء 
السفينة  مغادر   قبل  وذلك  البحرية،  السلطة  إلى  االقتضاء،  وعند 

للميناء.

املاد  53

يجب على كل مالك أو سائق مركبة أو أي آلة متحركة تسببت مركبته 
الفوقية،  أو  التحتية  للبنيات  نوعها،  كان  كيفما  أضرار،  في  آلته   أو 
أو مست ببيئة امليناء، أن يشعر فورا قبطانية امليناء بواسطة أسرع 
الحادث في شأن  تصريحا  يقدم  أن  عليه  يجب  كما  املمكنة.   الوسائل 

إلى قبطانية امليناء، وذلك قبل مغادر  امليناء.

املاد  54

يجب على كل من عاين تدميرا أو أضرارا بمنشأ  مينائية أو ببنية 
تحتية أو فوقية للميناء، أن يبلغ فورا قبطانية امليناء بذلك.

املاد  55

يمكن للسلطة املينائية أن تخضع لترخيص مسبق عمليات شحن 
والفوقية  التحتية  بالبنية  ضرر  إلحاق  شأنها  من  بضائع  تفريغ  أو 

للميناء.
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ال تطبق هذه املاد  على عمليات تفريغ منتوجات الصيد البحري 

التي ال تتطلب تجهيزات خاصة.

املاد  56

على  طبيعتها  كانت  كيفما  معدات  أو  أشياء  أو  بضائع  وضع  يمنع 

األماكن غير املخصصة لذلك.

في حالة تعذر وجود األماكن املخصصة، تدرس السلطة املينائية 

األشياء  أو  البضائع  وضع  إمكانية  الطلب  صاحب  مع  توافقي   بشكل 

أو املعدات في أماكن أخرى.

املاد  57

بعمقها  أو  املياه  بسطح  الضرر  إلحاق  في  تسبب  من  كل   يتحمل 

أو باألرصفة أو بالبنيات التحتية أو الفوقية مصاريف إصالحها دون 

اإلخالل باملتابعات التي قد يكون موضوعا لها.

الباب الثامن

حماوة)لابيئة)عللحفاظ)على)لاصحة

املاد  58

يمنع املساس بالصحة والبيئة داخل امليناء.

النفايات أو املواد،  يمنع خارج األماكن املعد  لذلك، حسب نوع 

القيام على الخصوص بما يلي :

 - إلقاء مياه ملوثة، أو مياه الصرف الصحي في مياه امليناء ومرافقه 

أو فوق األرا�ضي املسطحة ؛

مياه  في  بالبيئة  أو  بالصحة  ضار   أو  خطر   أو  قذر   مواد  إلقاء   -

امليناء ومرافقه أو فوق األرا�ضي املسطحة ؛

- رمي األتربة أو األنقاض أو األزبال أو مواد كيفما كان نوعها في مياه 

امليناء أو في ملحقاته أو على الطرق أو باألرا�ضي املسطحة ؛

بنسب  الكريهة،  الروائح  أو  الكثيفة  األدخنة  أو  الغازات  بعث   -

املحدد   املعايير  حسب  بهما  املسموح  التركيز  أو  القدر  تتجاوز 

بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل ؛

- إلقاء مخلفات تحتوي على مواد مشعة أو سامة.

متاحة،  وسيلة  وبكل  اللصق  طريق  عن  املينائية،  السلطة  تقوم 

بإشهار الئحة األماكن املخصصة الستقبال النفايات الصلبة والسائلة 

والسائبة.

املاد  59

يمنع، دون ترخيص مسبق من قبل قبطانية امليناء، القيام بما يلي :

1 - شحن أو تفريغ أو عبور مواد سائبة ؛

2 - تنقية املراجل وقنوات صرف الدخان أو الغاز.

املاد  60

قبطانية  إخبار  املينائية  بالبيئة  تلوثا  ألحق  يجب على كل شخص 

امليناء بذلك دون أي تأخير.

الحالة  وإعاد   فيه  تسبب  الذي  التلوث  معالجة  عليه  يجب  كما 

محدد .  آجال  وفي  املعتمد   التقنية  املعايير  وفق  عليه،  كانت  ما  إلى 

وتحت  نفقته  على  بذلك  املينائية  السلطة  تقوم  تقاعسه،  حالة  وفي 

مسؤوليته الكاملة.

املاد  61

قبطانية  لدى  التصريح  يمثلهم،  من  أو  السفن  ربابنة  على  يجب 

ظهر  على  املوجود   البضائع  وبقايا  االستغالل  فات 
ّ
بمخل امليناء، 

وذلك  امللوثة،  أو  العادمة  واملياه  املستعملة  الزيوت  خاصة  سفنهم، 

قبل وصولها إلى امليناء. 

يتم التصريح املذكور طبقا ملقتضيات نظام استغالل امليناء.

غير أنه تستثنى من هذا التصريح :

1 - سفن الصيد والسفن التابعة لإلدار  املكلفة بالصيد البحري ؛

2 - سفن الترفيه ؛

توقفات متواتر   نقل منتظمة مع  من عمليات 
َ
ؤ
ُ
ت التي  السفن   -  3

واملتعهدين،  السفن  هذه  بين  عقد  وجود  إثبات  شريطة  ومنتظمة، 

املوجود   البضائع  وبقايا  إيداع مخلفات االستغالل  يكون موضوعه 

على ظهر سفنهم بميناء يوجد في خط سيرها.

املاد  62

يجب على ربابنة السفن املتوقفة في ميناء مغربي أن يودعوا، قبل 

الزيوت  خاصة  االستغالل،  ومخلفات  البضائع  بقايا  امليناء،  مغادر  

سفنهم،  ظهر  على  املوجود   امللوثة،  أو  العادمة  واملياه  املستعملة 

للمتعهدين  تسليمها  أو  الغرض  لهذا  املخصصة  اإليداع  محطات  في 

املينائيين املرخص لهم.

حين  إلى  امليناء  مغادر   من  السفينة  منع  امليناء  لقبطانية  يمكن 

املراقبة  بإجراء  االقتضاء،  عند  تقوم،  كما  اإليداع.  بهذا  القيام 

الضرورية على ظهرها بحضور السلطة البحرية املعنية.
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املاد  63

عليهما املنصوص  والتسليم  اإليداع  إلزامية  من  تعفى  أن   يمكن 

تخزين  قدر   على  توفرها  تثبت  التي  السفن  أعاله،   62 املاد   في 

مخصصة وكافية لتخزين كل بقايا البضائع ومخلفات االستغالل التي 

تراكمت  أو ستتراكم خالل املسار املتوقع إلى حين الوصول إلى ميناء 

اإليداع.

املاد  64

كالزيوت  منها  خليط  أو  الهيدروكاربورية  املواد  تفريغ  يمنع 

املياه  وكذا  الهيدروكاربورية  املواد  خزانات  غسل  ومياه  املستعملة 

العادمة أو امللوثة وبقايا العنابر وكل النفايات الصلبة خارج األماكن 

ومحطات االستقبال أو الخزانات املتنقلة التابعة للمتعهدين املرخص 

لهم املعد  لذلك.

املاد  65

اململكة  طرف  من  عليها  املصادق  الدولية  االتفاقيات  مراعا   مع 

رواسبها  أو  الصابور   مياه  تفريغ  بعمليات  القيام  يمنع  املغربية، 

بامليناء، دون ترخيص مكتوب صادر عن قبطانية امليناء.

يمكن لقبطانية امليناء أن تطلب في أي وقت من ربان السفينة مدها 

بالوثائق التي تشهد أن مياه الصابور  ال تشكل أي خطور  على البيئة 

املينائية.

كما يمكنها أن تمنع أو توقف عمليات تفريغ مياه الصابور  إذا كان 

من شأنها نقل عضويات أو كائنات مائية ضار  أو ُمْمرضة أو اإلضرار 

السفن  بباقي  أو  املعنية  بالسفينة  أو  بمنشآته  أو  امليناء  مياه  بجود  

املتواجد  بامليناء.

 ال يمكن، في أي حال من األحوال، تفريغ رواسب مياه الصابور  

إال في املنشآت املعد  لذلك.

املاد  66

التي  تلك  أو  التحلل  طور  في  أو  املتحللة  البضائع  ترك  يمكن  ال 

تنبعث منها روائح كريهة على األرصفة أو األرا�ضي املسطحة قبل وبعد 

تحت  وذلك  اإلركاب،  أو  اإلنزال  وبعد  قبل  أو  التفريغ،  أو  الشحن 

على  املطبقة  والتنظيمية  التشريعية  للمقتضيات  إخضاعها  طائلة 

البضائع املهملة.

املاد  67

يجب على كل من عاين حادثا نتج عنه تلوث أو من شأنه أن يتسبب 

وبكل  فورا  امليناء  قبطانية  بذلك  يشعر  أن  امليناء  داخل  تلوث  في 

الوسائل املتاحة.

املاد  68

تضع السلطة املينائية بالنسبة لكل ميناء مخططا للطوارئ يسمى 

»مخطط الطوارئ بامليناء ملكافحة التلوث )PUP(«، من أجل مواجهة 

املعنية املصالح  مع جميع  بتنسيق  وذلك  بامليناء،  التلوث  أنواع   كافة 

املخطط  مع  متالئما  املخطط  هذا  يكون  أن  ويجب  املجال.  هذا  في 

الوطني للطوارئ من أجل مكافحة التلوث البحري.  

يسمى  تدخله  منطقة  في  للطوارئ  مخططا  مستغل  كل  يضع 

يكون  أن  ويجب  التلوث.  ملكافحة   »)POI(الداخلي التنظيم  »مخطط 

التلوث  ملكافحة  امليناء  طوارئ  مخطط  مع  متالئما  املخطط  هذا 

ومصادقا عليه من قبل السلطة املينائية بعد استشار  املصالح املعنية 

بهذا املجال.

املاد  69

تحدث في كل ميناء لجنة لحماية البيئة والحفاظ على الصحة يعهد 

بامليناء  البيئة والحفاظ على الصحة  إليها بتحديد استراتيجية حماية 

املعني، وتحدد بنص تنظيمي اختصاصات هذه اللجنة وتأليفها.

املاد  70

يمنع في كل ميناء البيع بالتقسيط ألي مواد أو بضائع في األماكن 

غير املخصصة لذلك.

املوانئ داخل  ومناولتها  البحري  الصيد  منتجات  بيع  كذلك   يمنع 

في أماكن غير تلك املخصصة لذلك.

الباب التاسع

لاسالمة)في)لمل1لنئ

املاد  71

للسفينة بدون ترخيص  أو تخفيف  تثقيل  يمنع إجراء أي عملية 

من السلطة املينائية.

املاد  72

امليناء،  في  السفن  ظهر  على  الشعل  واستعمال  النار  إيقاد   يمنع 

وشريطة  امليناء  قبطانية  طرف  من  مسلم  ترخيص  حالة  في  عدا  ما 

اتخاذ كافة إجراءات السالمة املنصوص عليها في نظام استغالل امليناء. 

املاد  73

يمكن  أنه  غير  بامليناء.  املائية  والرياضة  السباحة  ممارسة  تمنع 

بمناسبة  املمارسة  بهذه  الترخيص بصفة استثنائية  املينائية  للسلطة 

تظاهرات رياضية أو ثقافية أو استكشافية علمية.
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املاد  74

يخضع سير ووقوف املركبات والقطارات وآالت ومعدات وأدوات 

وقواعد  لشروط  امليناء  داخل  ومناولتها  وتفريغها  البضائع  شحن 

مساس  دون  امليناء،  استغالل  نظام  في  عليها  املنصوص  السالمة 

بالتشريع والتنظيم املتعلق بالبضائع الخطر  والبضائع الخاصة.

واملعدات  واآلالت  والقطارات  للمركبات  ممنوع  وقوف  حالة  في 

أماكن  إلى  نقلها  املينائية  للسلطة  يمكن  الذكر،  السالفة  واألدوات 

أخرى، وذلك على نفقة أصحابها أو مستغليها وتحت مسؤوليتهم.

املاد  75

يمكن لرائد امليناء أو من يقوم مقامه، كلما استدعت سالمة امليناء 

لربان  التنفيذ  أجل  تحديد  مع  ومعلال  كتابيا  أمرا  يصدر  أن  ذلك، 

السفينة عبر الوسائل األكثر سرعة التي يتوفر عليها بتغيير مكان رسو 

عرض  أو  آخر  ميناء  إلى  مؤقتا  إخراجها  الحال  اقت�ضى  وإن  سفينته 

البحر مع العمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة السفينة 

وسالمة املالحة والبيئة البحرية بما في ذلك إرساؤها والتشوير بمكان 

تواجدها، وذلك على نفقة مجهز السفينة.

 إذا لم يمتثل ربان السفينة ألوامر رائد امليناء أو من يقوم مقامه 

أو إذا لم يستطع تنفيذها، أمكن لرائد امليناء اتخاذ كافة التدابير التي 

الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  على  العمل  مع  بذلك  للقيام  يراها ضرورية 

ذلك  في  بما  البحرية  والبيئة  املالحة  السفينة وسالمة  لضمان سالمة 

وتحت  املجهز  نفقة  على  وذلك  تواجدها  بمكان  والتشوير  إرساؤها 

مسؤوليته.

املاد  76

يجب على كل مقاولة تزاول نشاطا بامليناء في إطار اتفاقية االمتياز 

إنجاز دراسة حول األخطار.

ويمكن للسلطة املينائية أن تفرض على كل مقاولة تزاول نشاطا 

في إطار رخصة استغالل، إنجاز دراسة حول األخطار حسب طبيعة 

كل نشاط.

املاد  77

تضع السلطة املينائية بالنسبة لكل ميناء مخططا ملواجهة الحريق 

بعد  وذلك  بامليناء«،  الحريق  ملكافحة  الطوارئ  »مخطط  يسمى 

استشار  جميع املصالح املعنية.

يسمى  تدخله  منطقة  في  للطوارئ  مخططا  مستغل  كل  يضع 

يكون  أن  ويجب  الحريق.  ملكافحة   »)POI(الداخلي التنظيم  »مخطط 

بامليناء  الحريق  ملكافحة  الطوارئ  مخطط  مع  متالئما  املخطط  هذا 

ومصادقا عليه من قبل السلطة املينائية.

املاد  78

يجب على كل من عاين وجود حريق أو بداية حريق في منطقة من 

مناطق امليناء أو على ظهر إحدى السفن أن يشعر بذلك، فورا وبكل 

الوسائل املتاحة، قبطانية امليناء أو مصالح الوقاية املدنية أو املستغل.

املاد  79

املينائية،  السلطة  تتخذ  امليناء،  في  اندالع حريق بسفينة  في حالة 

بعد استشار  مصالح الوقاية املدنية، كافة التدابير التي تراها ضرورية 

ومنشآته  امليناء  وسالمة  بالحريق  املعنية  السفينة  سالمة  أجل  من 

باقي السفن املتواجد  به، وذلك على نفقة مجهز  وتجهيزاته وسالمة 

السفينة وتحت كامل مسؤوليته.

املاد  80

تتولى السلطة املينائية تنسيق وتنظيم عمليات مواجهة الحوادث 

التي تقع بامليناء أو املتوقع حدوثها به سواًء كان مصدرها برا أو بحرا. 

ويجوز لها االستعانة، في حالة الخطر الوشيك، باإلدارات العمومية 

واملستغلين واملجهزين والهيئات والشركات العاملة بامليناء، كما يجوز 

لها استعمال مواردهم البشرية ومعداتهم وسفنهم.

املاد  81

يجب أن يتوفر كل ميناء وكل مستغل وكل سفينة متواجد  بامليناء 

وفقا  وقت  أي  في  للتشغيل  جاهز   الحوادث  ملواجهة  وسائل  على 

للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

املاد  82

يمكن لألعوان املكلفين بالشرطة املينائية تقدير التدابير الواجب 

القيام  ذلك  في  بما  انتشارها،  من  الحد  أو  الحوادث  لتفادي  اتخاذها 

إبعاد  أو  املجاور ،  السفن  أو  املصابة  السفينة  رسو  مكان  بتغيير 

البضائع.

بالشرطة  املكلفين  األعوان  موافقة  بعد  أو  بأمر  إال  يمكن،  ال 

السفينة غرق  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  إجراء  أي  اتخاذ   املينائية، 

أو تحريثها أو فقدانها لتوازنها، وبصفة عامة كل األعمال التي يمكن أن 

يكون لها تأثير على سالمة منشآت امليناء وتجهيزاته.

ال يمكن في أي حال من األحوال إثار  مسؤولية السلطة املينائية 

السالفة  التدابير  اتخاذ  عن  املينائية  بالشرطة  املكلفين  أو األعوان 

الذكر، إال في حالة ثبوت خطإ منسوب إلى هذه املصالح.
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املاد  83

لتفادي  الرامية  التدابير  واحترام  تطبيق  مستغل  كل  على   يجب 

امليناء، كما يجب عليه  أو مواجهة كل حادث من شأنه املس بسالمة 

تفعيل  الحال  اقت�ضى  إذا  يمكنها  والتي  بذلك  املينائية  السلطة  إشعار 

مخطط الطوارئ املينائية.

املاد  84

إصدار  بالسالمة،  متعلقة  ألسباب  املينائية،  للسلطة  يمكن 

تعليمات ملنع أي دخول للميناء أو أي مغادر  له أو هما معا.

الباب العاشر

بناء)لاسفن)بامل1لنئ)عص4ا تها)عإصالحها)عترم4مها)

عتحط4مها

املاد  85

يمنع بامليناء بناء السفن وصيانتها وإصالحها وترميمها وتحطيمها 

خارج األماكن املخصصة لذلك.

استثنائية،  بصفة  الترخيص،  املينائية  للسلطة  يمكن  أنه،  غير 

لذلك مع  املخصصة  األماكن  السفن خارج  وترميم  بصيانة وإصالح 

الشروط  الترخيص  هذا  يحدد  العمل.  به  الجاري  التشريع  مراعا  

الواجب احترامها للقيام بهذه األشغال.

الشروط  وفق  املاد   هذه  في  إليها  املشار  بالعمليات  القيام  يتم 

عند  أو،  املجهز  مسؤولية  وتحت  املوانئ  استغالل  نظام  في  املحدد  

69 الفصل  أحكام  مراعا   مع  املالك،  مسؤولية  تحت   االقتضاء، 

1337 اآلخر   جمادى  من   28 في  الصادر  الشريف  الظهير   من 

)31 مارس 1919( بمثابة مدونة التجار  البحرية.

كانت  وإذا  البحري  الصيد  بالنسبة لسفن  في حالة خطر وشيك، 

مد  اإلصالح املستعجل ال تتعدى 24 ساعة، يعوض الترخيص املشار 

إليه في الفقر  الثانية من هذه املاد  بتصريح يقوم به املجهز أو مالك 

السفينة وفق الشكليات والكيفيات املحدد  في نظام استغالل امليناء.

املاد  86

يخضع اختبار واشتغال مروحات السفن الراسية بامليناء لترخيص 

من طرف قبطانية امليناء يحدد شروط القيام بهذا االختبار.

الترخيص  يعوض  املغربي،  للعلم  الحاملة  الصيد  لسفن  بالنسبة 

بإشعار قبطانية امليناء.

الباب الحادي عشر

تحريث)عغرق)لاسفن)في)لمل1لنئ

املاد  87

في حالة غرق أو تحريث سفينة بامليناء، توجه قبطانية امليناء إلى 

التوصل  تثبت  وسيلة  بكل  أو  كتابيا  أمرا  مجهزها  أو  السفينة  ربان 

بإزالة السفينة أو تحويلها إلى مكان ال تشكل فيه أي خطر على امليناء 

على  بذلك  املينائية  السلطة  تقوم  تقاعسه،  حالة  وفي  ومستعمليه. 

نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة، وذلك بعد إشعار اإلدارات املعنية.

الباب الثاني عشر

لاسفن)غير)لملجهز )علاسفن)لملتخلى)عنها)بامل1لنئ

املاد  88

تعتبر سفينة غير مجهز  كل سفينة صالحة للمالحة البحرية غير 

أنها متوقفة عن االستغالل.

مع مراعا  االختصاصات املوكولة للسلطة البحرية، ال يمكن نزع 

تجهيز أي سفينة بامليناء دون الحصول على موافقة قبلية مكتوبة من 

السلطة املينائية تأخذ بعين االعتبار متطلبات سالمة املنشآت املينائية 

واستغاللها، وذلك تحت طائلة اعتبارها متخلى عنها.  

يجب على السفينة غير املجهز  املسموح لها بالبقاء في امليناء، أن 

أشهر  ستة  عن  صالحيتها  مد   تقل  ال  السالمة،  شواهد  على  تتوفر 

ابتداء من تاريخ املوافقة أعاله.

امليناء طيلة  ينزع تجهيزها داخل  أن  البحري  الصيد  يمكن لسفن 

فترات الراحة البيولوجية املحدد  من قبل اإلدار ، شريطة مراعا  

وصالحية  الحراسة  خدمة  أو  بطاقم  املتعلقة  السالمة  متطلبات 

شواهد السالمة.

نزع  البحري  الصيد  سفينة  يخص  فيما  التجهيز  بنزع  ويقصد 

تجهيزات ومعدات الصيد وإيداع سجل الطاقم لدى السلطة البحرية.

املاد  89

يؤثر  املجهز   غير  السفينة  طرف  من  الرصيف  احتالل  كان  إذا 

على االستغالل العادي للميناء أو يمس بأمن امليناء وسالمته أو بيئته، 

وكيلها  أو  مجهزها  أو  السفينة  ربان  تأمر  أن  امليناء  لقبطانية  أمكن 

إلى  إلى مركز رسو آخر تحدده له أو بإخراجها  بتغيير مكان تواجدها 

عرض البحر وذلك تحت نفقة املجهز ومسؤوليته.
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إذا لم يمتثل ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها ألوامر قبطانية 

أمرها  تنفيذ  املينائية  للسلطة  تنفيذها، جاز  لم يستطع  إذا  أو  امليناء 

امليناء داخل  آخر  مكان  إلى  السفينة  تواجد  مكان  بتغيير   القا�ضي 

القانون من  والثانية  األولى  املادتين  في  عليه  منصوص  هو   كما 

رقم 15.02 السالف الذكر، وذلك على نفقة املجهز وتحت مسؤوليته.

بالنسبة لسفن الصيد البحري غير املجهز  الحاملة للعلم املغربي، 

إذا كان احتالل الرصيف من طرف السفينة يؤثر أو يمس بأمن امليناء 

السفينة  ربان  تأمر  أن  امليناء،  لقبطانية  أمكن  بيئته،  أو   وسالمته 

أو مجهزها أو وكيلها بتغيير مكان تواجدها إلى مكان آخر داخل امليناء، 

وذلك وفقا ألحكام الفقر  الثانية من املاد  15 من هذا القانون.

وإذا كان احتالل الرصيف من طرف سفينة الصيد البحري غير 

للميناء،  العادي  االستغالل  على  يؤثر  املغربي  للعلم  الحاملة  املجهز  

تأمر قبطانية امليناء ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها بتغيير مكان 

تواجدها إلى مكان آخر داخل امليناء، تحت نفقة املجهز ومسؤوليته، 

وذلك بواسطة قرار كتابي معلل تحدد فيه املكان الجديد ومد  بقائها 

فيه. 

مجهزها  أو  املعنية  البحري  الصيد  سفينة  ربان  يمتثل  لم  إذا 

ألمر قبطانية امليناء بتغيير مكان تواجدها، أو إذا لم يستطع تنفيذه، 

املجهز  نفقة  على  وذلك  املذكور،  أمرها  تنفيذ  املينائية  للسلطة  جاز 

قائمة تبقى  املينائية  السلطة  مسؤولية  أن  غير  مسؤوليته.   وتحت 

في حالة ارتكابها لخطإ أدى إلى املساس بسالمة السفينة وسالمة البيئة 

واملالحة البحرية خالل عملية تغيير مكان السفينة إلى مكان آخر.

املاد  90

يمكن ال  أعاله،   88 املاد   من  األخير   الفقر   أحكام  مراعا    مع 

من  املحدد   تلك  تفوق  ملد   مجهز   غير  بامليناء  تظل  أن  سفينة  ألي 

من  حال  أي  في  املد   هذه  تتجاوز  أن  دون  املينائية،  السلطة  طرف 

األحوال :

- ستة أشهر بالنسبة للسفن التجارية وسفن الخدمة وسفن نقل 

املسافرين ؛

- أربع وعشرون )24( شهرا بالنسبة لسفن الصيد البحري.

املاد  91

تعتبر سفينة متخلى عنها كل سفينة طافية على املاء بامليناء ال تتوفر 

على طاقم أو خدمة الحراسة، بغض النظر عن صالحيتها املالحية.

كما تدخل في حكم السفن املتخلى عنها كل سفينة غير مجهز  ملد  

تفوق املدد املحدد  في املاد  90 أعاله، وكذا السفن املشطب عليها من 

سجل ربط السفن طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

املينائية  السلطة  بإخبار  السفن  بتسجيل  املكلفة  اإلدارات  تلزم 

كتابة بأي تشطيب يلحق بأي سفينة.

املاد  92

عندما تعاين قبطانية امليناء سفينة متخلى عنها، توجه إنذارا إلنهاء 

حالة التخلي داخل أجل ال يتجاوز ثالثة )3( أشهر. 

يبلغ اإلنذار وفق طرق التبليغ املنصوص عليها في قانون املسطر  

املدنية، مع مراعا  ما يلي :

• إذا كانت السفينة مغربية، يبلغ اإلنذار إلى مالك السفينة أو ربانها 

أو وكيلها ؛

كان  سواء  املوطن،  معروف  ومالكها  أجنبية  السفينة  كانت  إذا   •

موطنه باملغرب أو خارجه، يبلغ اإلنذار إلى كل من ربان السفينة، 

إن وجد، ومالكها وقنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها ؛

معروف  غير  أو  معروف  غير  ومالكها  أجنبية  السفينة  كانت  إذا   •

السفينة  تحمل  التي  الدولة  قنصل  إلى  اإلنذار  يبلغ  املوطن، 

امليناء  قبطانية  بمقار  اللصق  طريق  عن  إشهاره  ويتم  جنسيتها 

املتواجد به السفينة ومقار السلطة البحرية بذات امليناء، والنشر 

صادر   إحداها  تكون  الوطني  الصعيد  على  توزع  جرائد  ثالث  في 

وجوبا باللغة العربية.

توجه نسخة من هذا اإلنذار إلى وكيل امللك وإلى السلطة البحرية 

بمكان تواجد السفينة.

املاد  93

إذا لم تتم االستجابة إلى اإلنذار املنصوص عليه في املاد  92 أعاله، 

املتخلى  للسفينة  القضائي  بالبيع  دعوى  رفع  املينائية  للسلطة  أمكن 

عنها.

املاد  94

ثبوت حالة  بعد  عنها  املتخلى  السفينة  ببيع  القضائي  األمر  يصدر 

التخلي، وذلك بعد إجراء خبر  لتقدير ثمن السفينة املتخلى عنها.

تستأنف  أن  املينائية  للسلطة  يمكن  البيع،  طلب  رفض  حالة  في 

األمر القضائي داخل أجل خمسة عشر )15( يوما من تاريخ تبليغه لها.

القضائي  األمر  يحدد  عنها  املتخلى  السفينة  ببيع  األمر  حالة  في 

الثمن االفتتاحي للبيع ويقوم كاتب الضبط بشهره عبر نشر منطوقه 

بالجريد  الرسمية )نشر  اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية( 

باللوحة املخصصة لإلعالنات القضائية باملحكمة ملد  شهر  وتعليقه 

وبمقر السلطة البحرية.
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يتم البيع باملزاد العلني في التاريخ واملكان املبينين في اإلعالن بالبيع 

القضائي الذي يعلق بقبطانية امليناء املتواجد  به السفينة املتخلى عنها 

وبمقر السلطة البحرية بنفس امليناء وباللوحة املخصصة لإلعالنات 

باملحكمة التي يوجد بدائرتها امليناء الراسية به السفينة املتخلى عنها، 

وينشر، في جريد  يومية وطنية.

املاد  95

يرسو املزاد على من قدم العرض األعلى ويؤدى الثمن خالل ثالثة 

يتم إجراء مزايد  جديد ، وفي هذه  نكوله  أيام من وقوعه وفي حالة 

الحالة يلتزم بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا عليه املزاد وثمن البيع 

الثاني دون أن يكون له الحق في املطالبة بما قد ينتج من زياد .

في حالة عدم تقديم أي عرض يأمر القا�ضي بمزايد  جديد ، داخل 

الثمن  تخفيض  بعد  وذلك  األولى،  املزايد   من  شهران  أقصاه  أجل 

االفتتاحي الذي اعتمد في املزايد  التي سبقتها.

 تخضع املزايد  الجديد  لنفس إجراءات اإلشهار التي خضعت لها 

املزايد  التي سبقتها.

شهرين  خالل  يتم  إشهار  في  الجديد   املزايد   إجراءات  تنحصر 

 94 املاد   من  الثالثة  الفقر   في  عليها  املنصوص  الشروط  نفس  وفق 

به  الذي رست  والثمن  الجديد   املزايد   تاريخ  بيان  وتتضمن  أعاله، 

املزايد  األولى، والثمن بعد تخفيضه في حالة عدم تقديم أي عرض. 

في حالة عدم تقديم أي عرض أو عدم كفايته برسم املزايد  الثانية 

تطبق نفس اإلجراءات املنصوص عليها بالفقر  الثانية من هذه املاد  

برسم كل مزايد  جديد ، مع تخفيض اآلجال الوارد  بها إلى النصف، 

إلى أن يتم بيع السفينة املتخلى عنها. 

باملحاصة  توزيعه  ويتم  املحكمة،  بصندوق  البيع  محصول  يودع 

على دائني السفينة، في حالة وجودهم، ويوضع الباقي رهن إشار  من 

له الحق فيه.

املاد  96

إذا كانت حمولة على ظهر السفينة املأمور ببيعها قضائيا ولم تتم 

املطالبة بها، تفرغ هذه الحمولة من قبل املستغل املينائي الذي تعينه 

السلطة املينائية، ويتم تسليمها إلى إدار  الجمارك لتباشر بيعها باملزاد 

العلني وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

الباب الثالث عشر

لاسفن)لملحج1ز )بامل1لنئ

املاد  97

أحد ضباط  تعيين  يجوز  ال  املخالفة،  املقتضيات  كل  من  بالرغم 

للسفينة موضوع  امليناء، حارسا  بشرطة  املكلفين  األعوان  أو  امليناء 

أمر بالحجز التحفظي.

ال يمكن أن تثار مسؤولية قبطانية امليناء عن الترخيص لسفينة 

بالحجز  تبليغها  يتم  لم  امليناء، ما  التحفظي بمغادر   موضوع الحجز 

قبل أن تكون السفينة قد أرخت حبالها لإلقالع.

املاد  98

تختص السلطة املينائية وحدها بتعيين املكان الذي ستوضع فيه 

السفينة موضوع الحجز التحفظي.

املاد  99

يمكن للسلطة املينائية، إذا دعت ضرور  االستغالل املينائي ذلك، 

إلى مركز آخر بتحويلها  أو مجهزها  السفينة املحجوز   ربان  تأمر   أن 

أو إلى عرض البحر، وذلك على نفقة مجهزها وتحت مسؤوليته. 

وفي حالة تقاعسه، تتخذ السلطة املينائية كافة التدابير التي تراها 

ضرورية للقيام بذلك على نفقة املجهز وتحت مسؤوليته.

بالنسبة لسفن الصيد البحري الحاملة للعلم املغربي، إذا لم يمتثل 

امليناء، املذكور   أو وكيلها ألوامر قبطانية  أو مجهزها  ربان السفينة 

كافة  اتخاذ  املينائية  للسلطة  جاز  تنفيذها،  يستطع  لم  إذا  أو  أعاله، 

التدابير الضرورية لتغيير مكان رسو السفينة أو إخراجها إلى عرض 

مسؤولية  أن  غير  مسؤوليته.  وتحت  املجهز  نفقة  على  وذلك  البحر 

املساس  إلى  أدى  خطأ  ارتكابها  حالة  في  قائمة  تبقى  املينائية  السلطة 

بسالمة السفينة وسالمة البيئة واملالحة البحرية خالل عملية تغيير 

مكان السفينة إلى مكان آخر آمن.

املاد  100

مع مراعا  أحكام املاد  91 من هذا القانون، يمكن للقا�ضي، بطلب 

من السلطة املينائية، أن يأمر ببيع السفينة املحجوز  مع العقل باملزاد 

بصندوق  الحقوق  ذوي  إشار   رهن  البيع  محصول  وبوضع  العلني 

املحكمة، وذلك إذا كانت السفينة املذكور  :
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املينائية  املنشآت  وبيئة  وأمن  سالمة  على  حقيقيا  خطرا  تمثل   - 

أو باقي السفن املتواجد  بامليناء ؛

- تعرقل االستغالل العادي للمنشآت املينائية.

95 و   94 املادتين  في  عليها  املنصوص  لإلجراءات  وفقا  البيع   يتم 

من هذا القانون.

املاد  101

إذا كان الحجز غير قائم على حمولة السفينة، أمكن تفريغ هذه 

الحمولة واسترجاعها من طرف املالك وفق التشريع الجاري به العمل.

الباب الرابع عشر

لملخاافات)علملساطر)علاو 1بات

املاد  102

والنصوص  القانون  هذا  ألحكام  املخالفات  عن  بالبحث  يعهد 

الصادر  لتطبيقه، ومعاينتها، عالو  على ضباط الشرطة القضائية، 

كل شخص  وإلى  القبطانية  وأعوان  املوانئ  وضباط  املوانئ  رواد  إلى 

السالف   15.02 رقم  للقانون  وفقا  املينائية  السلطة  قبل  من  معتمد 

الذكر، واملشار إليهم بعده باألعوان محرري املحاضر. 

مهامهم، ممارسة  إطار  في  املحاضر،  محرري  لألعوان   يمكن 

أن يطلبوا بشكل مباشر تدخل القو  العمومية.

املاد  103

القانون  هذا  ألحكام  املخالفات  معاينة  محضر  يتضمن  أن  يجب 

والنصوص الصادر  لتطبيقه، على الخصوص، ما يلي :

• اسم وصفة العون محرر املحضر ؛

• اسم وصفة مرتكب املخالفة  ؛

• طبيعة املخالفة ومكان ارتكابها ؛

• تاريخ وساعة ارتكاب املخالفة ؛

• تحديد هوية السفينة املعنية باملخالفة ؛

• تاريخ وساعة تحرير املحضر ؛

ارتكاب  في  استعملت  أدوات  أو  آليات  أو  عربات  حجز  حالة  في   •

املخالفة،  ارتكاب  عن  ناتجة  أشياء  حجز  حالة  في  أو  املخالفة 

اإلشار  إلى نوع املحجوزات ووصفها وتاريخ إجراء الحجز ومكانه.

مرتكب  وتوقيع  املحضر  محرر  العون  توقيع  املحضر  يتضمن 

ذلك إلى  يشار  التوقيع  املخالفة  مرتكب  رفض  حالة  وفي   املخالفة. 

في املحضر.

تسلم نسخة من املحضر إلى املخالف.

املاد  104

داخل  املختصة  العامة  النيابة  إلى  املخالفة  معاينة  محضر  يوجه 

أجل عشر  )10( أيام من أيام العمل املوالية لتاريخ تحريره.

املاد  105

يوثق بمضمون محاضر معاينة املخالفات إلى أن يثبت ما يخالفها.

املاد  106

يعاقب املجهز عن مخالفة أحكام املواد 12 و13 و14 و18 و19 و24 

من هذا القانون، بغرامة إدارية تحدد كما يلي :

- 1000 درهم بالنسبة للسفن التي ال يفوق وزنها 500 طن حجمي ؛

و1000   501 بين  وزنها  يتراوح  التي  للسفن  بالنسبة  درهم   5.000  -

طن حجمي ؛

- 25.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 1001 و5.000 

طن حجمي ؛

 5.001 بين  وزنها  يتراوح  التي  للسفن  بالنسبة  درهم   50.000  -

و10.000 طن حجمي ؛

 10.001 بين  وزنها  يتراوح  التي  للسفن  بالنسبة  درهم   90.000  -

و50.000 طن حجمي ؛

طن   50.000 وزنها  يفوق  التي  للسفن  بالنسبة  درهم   100.000  -

حجمي.

ويعتبر كل جزء من الطن الحجمي طنا حجميا.

املاد  107

القانون،  25 و26 و27 من هذا  املواد  أحكام  يعاقب عن مخالفة 

بغرامة إدارية قدرها ألف )1000( درهم، دون مساس بحق السلطة 

املينائية في أن تأمر السفينة املعنية بمغادر  امليناء.

املاد  108

يعاقب عن مخالفة أحكام املاد  35 من هذا القانون بغرامة إدارية 

قدرها 5000 درهم.

املاد  109

37 أعاله،  املاد   34 والفقر  األولى من  املاد   يعاقب عن مخالفة 

بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم.
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املاد  110

هذا  من  و39   38 املادتين  من  األولى  الفقر   مخالفة  عن  يعاقب 

القانون بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم.

املاد  111

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 20.000 درهم كل ربان سفينة خالف 

مقتضيات املاد  40 من هذا القانون. 

 50.000 إلى   30.000 بغرامة من  املخالف  يعاقب  العود   وفي حالة 

أو بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر أو هما معا.

يعتبر في حالة العود، كل من ارتكب نفس املخالفة داخل أجل سنة 

من فرض الغرامة املنصوص عليها في الفقر  األولى أعاله.

املاد  112

يعاقب كل ربان سفينة لم يقم بإخبار قبطانية امليناء املنصوص 

عليه باملاد  41 بغرامة قدرها 5000 درهم.

املاد  113

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم، كل ربان سفينة لم يقم 

بإيداع التصريح املنصوص عليه في املاد  41 من هذا القانون.

املاد  114

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل مخالف ملقتضيات 

املاد  49 من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب املخالف بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر.

املاد  115

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم كل ربان سفينة لم يقم 

بإشعار السلطة املينائية، وفق الشكليات والشروط املنصوص عليها 

باملاد  52 من هذا القانون.

املاد  116

قبطانية  يشعر  لم  متحركة  آلة  أو  مركبة  سائق  أو  مالك  يعاقب 

إدارية  بغرامة   53 املاد   في  عليها  املنصوص  الشكليات  وفق  امليناء 

قدرها 5000 درهم.

املاد  117

خالف  شخص  كل  درهم   2000 قدرها  إدارية  بغرامة  يعاقب 

مقتضيات الفقر  األولى من املاد  56 من هذا القانون.

املاد  118

األتربة  رمى  من  كل  درهم   2000 قدرها  إدارية  بغرامة   يعاقب 
في  أو  امليناء  في مياه  أو مواد كيفما كان نوعها  األزبال  أو  األنقاض  أو 

ملحقاته أو على الطرق أو باألرا�ضي املسطحة.

املاد  119

مياها  ألقى  من  كل  درهم   50.000 قدرها  إدارية  بغرامة  يعاقب 
ملوثة أو مياه الصرف الصحي في مياه امليناء ومرافقه أو فوق األرا�ضي 

املسطحة.

املاد  120

مواد  ألقى  من  كل  درهم   200.000 قدرها  إدارية  بغرامة  يعاقب 
قذر  أو خطر  أو ضار  بالصحة أو بالبيئة في مياه امليناء ومرافقه أو 

فوق األرا�ضي املسطحة.

املاد  121

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 30.000 درهم كل مالك تسببت عربته 
كثيفة  أدخنة  أو  غازات  انبعاث  في  الصناعية  منشأته  أو  سفينته   أو 
التركيز املسموح بهما حسب  أو روائح كريهة بنسب تتجاوز القدر أو 
الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  بموجب  املحدد   املعايير 

بهما العمل.

املاد  122

دون  قام،  من  كل  درهم   2000 قدرها  إدارية  بغرامة  يعاقب 
ترخيص من السلطة املينائية، بشحن أو تفريغ أو عبور مواد سائبة، 

أو بتنقية املراجل وقنوات صرف الدخان أو الغاز.

املاد  123

تقديم  10.000 درهم كل من أغفل  إدارية قدرها  بغرامة  يعاقب 
هذا  من   61 املاد   من  األولى  الفقر   في  عليه  املنصوص  التصريح 

القانون.

املاد  124

يعاقب بغرامة إدارية يحدد قدرها في 20 درهما عن كل طن حجمي 
وفي 200.000 درهم كحد أق�ضى، عن كل مخالفة ملقتضيات املاد  62 

من هذا القانون.

املاد  125

 20 قدرها  وبغرامة  أشهر  ثالثة  إلى  شهر  من  بالحبس  يعاقب 
10.000 درهم أو تتجاوز  درهما عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 
بإفراغ  قام  ربان  كل  العقوبتين،  هاتين  بإحدى  أو  درهم   1.000.000
املواد الهيدروكاربورية أو خليط منها أو املياه العادمة أو امللوثة، خرقا 

ألحكام املاد  64 أعاله.
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املاد  126

10 دراهم عن كل طن حجمي دون  يعاقب بغرامة إدارية قدرها  

أن تقل عن 6.000 درهم أو تفوق 200.000 درهم، كل مجهز أفرغت 

السائلة خرقا ألحكام  أو  الصلبة  النفايات  العنابر وكل  بقايا  سفينته 

املاد  64 أعاله.

املاد  127

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن 

تقل عن  20.000 أو تفوق 400.000 درهم، كل ربان سفينة أفرغ مياه 

الصابور  أو رواسبها بامليناء، خرقا ألحكام املاد    65من هذا القانون.

املاد  128

1000 درهم  بغرامة من  يعاقب  بالعقوبات األشد،  دون اإلخالل 

50.000 درهم، كل من قام بإيقاد النار واستعمال الشعل بامليناء  الى 

أو على ظهر السفن، خرقا ألحكام املاد  72 أعاله.

املاد  129

يعاقب عن مخالفة أحكام املاد  74 من هذا القانون بغرامة إدارية 

قدرها 500 درهم إذا كان املخالف شخصا طبيعيا و10.000 درهم إذا 

كان شخصا اعتباريا.

املاد  130

يعاقب على مخالفة أحكام املاد  73 من هذا القانون بغرامة إدارية 

كان  إذا  درهم  و5.000  ذاتيا  املخالف شخصا  كان  إذا   1000 قدرها 

شخصا اعتباريا.

املاد  131

يعاقب عن عدم االمتثال لألوامر التي يصدرها رائد امليناء أو من 

يقوم مقامه أو تلك التي تصدرها السلطة املينائية، واملنصوص عليها 

في املواد 75 و89 و99 من هذا القانون، بغرامة إدارية تحدد كما يلي :

- 1000 درهم بالنسبة للسفن التي ال يفوق وزنها 100 طن حجمي؛

- 2000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 101 و500 طن 

حجمي ؛

و1000   501 بين  وزنها  يتراوح  التي  للسفن  بالنسبة  درهم   5.000  -

طن حجمي ؛

- 25.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 1001 و5.000 

طن حجمي ؛

 5.001 بين  وزنها  يتراوح  التي  للسفن  بالنسبة  درهم   50.000  -

و10.000 طن حجمي ؛

 10.001 بين  وزنها  يتراوح  التي  للسفن  بالنسبة  درهم   90.000  -
و50.000 طن حجمي ؛

طن   50.000 وزنها  يفوق  التي  للسفن  بالنسبة  درهم   100.000  -
حجمي.

ويعتبر كل جزء من الطن الحجمي طنا حجميا.

وتضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير.

املاد  132

500 درهم، كل من قام بجمع البلح  يعاقب بغرامة إدارية قدرها 
باملوانئ.

بالسنار   الصيد  بمزاولة  يقومون  الذين  األشخاص  يعاقب 
باملوانئ، بغرامة إدارية قدرها 1000 درهم.

يعاقب األشخاص الذين يقومون بمزاولة الصيد بالشباك باملوانئ 
بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم.

كما يمكن لألعوان محرري املحاضر حجز املواد واألدوات التي تم 
استعمالها في ارتكاب املخالفة.

املاد  133

ببناء  قام  من  كل  درهم،   100.000 قدرها  إدارية  بغرامة  يعاقب 
السفن وصيانتها وإصالحها وترميمها وتحطيمها باملوانئ خرقا ألحكام 

املاد  85 من هذا القانون.

املاد  134

باختبار  قام  من  كل  درهم،   20.000 قدرها  إدارية  بغرامة  يعاقب 
اشتغال مروحات السفن الراسية بامليناء خرقا ألحكام املاد  86 أعاله .

املاد  135

لفائد   القانون  هذا  في  عليها  املنصوص  اإلدارية  الغرامات  تؤدى 
السلطة املينائية بناء على أوامر باألداء تصدرها لهذا الغرض.

تاريخ  من  يوما  ثالثين  يتعدى  ال  أجل  داخل  األداء  يتم  أن  يجب 
إصدار األمر باألداء.

وفي حالة رفض املخالف أداء الغرامة، يتم تحصيل الغرامة طبقا 
ملسطر  تحصيل الديون العمومية الجاري بها العمل.

املاد  136

تضم  الشخص  نفس  ضد  مخالفات  عد   معاينة  تتم  عندما 
الغرامات املقرر  بالنسبة إلى كل مخالفة مرتكبة.

املاد  137

عندما يصدر أمر بأداء غرامة أو مصاريف األشغال التي قامت بها 
السلطة املينائية على نفقة املخالف املتقاعس، يمكن للسلطة املينائية 
الغرامة  أداء  حين  إلى  امليناء  مغادر   من  املعنية  السفينة  تمنع  أن 

أو املصاريف املذكور  أو تكوين كفالة تضمن هذا األداء.
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الباب الخامس عشر

م تض4ات)ختام4ة

املاد  138

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره في 

الجريد  الرسمية.

تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع األحكام املخالفة لهذا القانون، 

ذي  من   12 في  الصادر   1.59.043 رقم  الشريف  الظهير   والسيما 

البحرية  املوانئ  مراقبة  شأن  في   )1961 أبريل   28(  1380 القعد  

التجارية والنصوص الصادر  لتطبيقه.

السالف   1.59.043 رقم  الشريف  الظهير  إلى  اإلحاالت  تعوض 

بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  في  والوارد   الذكر 

العمل، باإلحالة إلى هذا القانون.

ظهير)شريف)رقم)51. ). )صادر)في)1 )من)ش1لل))11  )6))ماي) )1))  

لاتس1يق) مكتب) بحل) لا ا�ضي) (16.(1 رقم) لا ا 1ن) بتنف4ذ)

علاتصذور)عبتصف4ته.

 وحده،
ّ

الحمد لل

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 42 و 50 منه ؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريد   وينشر  ينفذ 

والتصدير  التسويق  مكتب  بحل  القا�ضي   06.20 رقم  القانون 

وبتصفيته، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بفاس في 14 من شوال 1442 )26 ماي 2021(.

وقعه بالعطف  :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء  : سعد الدين العثماني. 

*

*  *

قا 1ن)رقم)1).16

و �ضي)بحل)مكتب)لاتس1يق)علاتصذور)عبتصف4ته

املاد  األولى

»باملكتب«،  بعده  إليه  املشار  والتصدير،  التسويق  مكتب  يحل 

الظهير  بتنفيذه  الصادر   30.86 رقم  القانون  بموجب  تنظيمه  املعاد 

 )1993 1413 )28 ماي  6 ذي الحجة  1.88.239 بتاريخ  الشريف رقم 

ويصفى ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

التصفية  ألغراض  قائمة  للمكتب  االعتبارية  الشخصية  تظل 

إلى حين إتمامها.

املاد  2

تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز 

التنفيذ إلى الدولة املنقوالت والعقارات التي توجد في ملكية املكتب.

تنقل باملجان ابتداء من نفس التاريخ إلى الدولة ملكية مساهمات 

املكتب.

التسجيل  رسوم  من  أعاله  إليها  املشار  النقل  عمليات  تعفى 

والضرائب وكل الرسوم األخرى كيفما كان نوعها.

املاد  3

تنقل ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الدولة 

املكتب  زبناء  في حوز   املوجود   بالديون  املتعلقة  املكتب  مستحقات 

ويعهد إليها بمهمة تحصيلها لفائد  ميزانية الدولة.

املاد  4

ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تحل الدولة محل 

املكتب في جميع حقوقه والتزاماته، وال سيما تلك الناشئة عن جميع 

صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا عن جميع العقود 

واالتفاقيات األخرى التي أبرمها املكتب قبل التاريخ املذكور والتي لم 

يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ املذكور.
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تظل الصفقات والعقود واالتفاقيات، املشار إليها أعاله، خاضعة 

إتمامها غاية  إلى  وذلك  لبنودها  وكذا  عليها  بناء  أبرمت  التي   للقواعد 

أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهائها.

املاد  5

القانون  هذا  دخول  تاريخ  من  ابتداء  القانون،  بقو   ينقل 

تنظيمي،  بنص  قائمتها  تحدد  عمومية  مؤسسات  إلى  التنفيذ،  حيز 

املستخدمون واملتعاقدون العاملون في هذا التاريخ باملكتب ويدمجون 

فيها.

املاد  6

تخولها  التي  الوضعية  تكون  أن  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  ال 

عملية نقل املستخدمين واملتعاقدين املنصوص عليهم في املاد  5 أعاله 

أقل فائد  من الوضعية النظامية أو التعاقدية التي كانوا يتمتعون بها 

في املكتب.

واملتعاقدون  املستخدمون  أنجزها  التي  الخدمة  مد   تعتبر 

املذكورون داخل املكتب كما لو أنجزت داخل املؤسسات العمومية 

التي سينقلون إليها.

املاد  7

املستخدمون  يظل  املخالفة  املقتضيات  جميع  من  بالرغم 

واملتعاقدون املنصوص عليهم في املاد  5 أعاله منخرطين برسم أنظمة 

تاريخ  قبل  اشتراكاتهم  لها  يؤدون  كانوا  التي  الصناديق  في  املعاشات 

دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

املاد  8

يحيل املكتب إلى الدولة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز 

التنفيذ، األرشيف وجميع الوثائق التي توجد في حوزته.

املاد  9

تحدد بنص تنظيمي :

- كيفيات تصفية املكتب ؛

- قائمة املنقوالت والعقارات املشار إليها في املاد  2 من هذا القانون.

املاد  10

نصوصه  نشر  تاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  يدخل 

التنظيمية بالجريد  الرسمية.

مارس) )1)) ((3(   11( شوبان) (9 في) صادر) ( .( .(7 رقم) شريف)  ظهير)

من في) )) لاصادر) ( .57.191 رقم) لاشريف) لاظهير)  بتتم4م)

لملرلكز) بإحذلث) لملتولق) () 957 أبريل) ((((   376 رمضان)

لاذبل1ماس4ة)علا نصل4ة.

الحمد هلل وحده،

الطابع الشريف -بداخله

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

في  الصادر   1.57.090 رقم  الشريف  الظهير  على  االطالع  بعد 

املراكز  بإحداث  املتعلق   )1957 أبريل   22(  1376 رمضان  من   21

الدبلوماسية والقنصلية، كما تم تغييره وتتميمه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

املاد  األولى

 يتمم على النحو التالي الفصل األول من الظهير الشريف رقم 1.57.090

الصادر في 21 من رمضان 1376 )22 أبريل 1957( املشار إليه أعاله :

»الفصل األول. - ................................................................................

» )-)سفارلت)لململكة)لملغرب4ة):

..........................................................................................................«

» - جمهورية بوروندي.

»))-)لابوثات)علاتمث4ل4ات)لاذلئمة):

..........................................................................................................«

»3)-)لا نصل4ات)لاوامة):

..........................................................................................................«

)الباقي بدون تغيير.(

املاد  الثانية 

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريد  الرسمية.

وحرر بفاس في 9 شعبان 1442 )23 مارس 2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.
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مرس1م)رقم)376. ).))صادر)في)1))من)ش1لل))11 ))فاتح)و1 14) )1)) 

لف ة)على)لاتصم4م)علانظام)لملتولق)به)لمل1ض1عين)اته4ئة) بامل1

في)داك) بإقل4م)للحاجب)عباإلعالن)أن) جماعة)عين)تاعجطات)

منفوة)عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436

)7 يوليو 2015( ؛

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  وعلى 

1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 

)23 مارس 2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 

وإجراءات اإلعالن عنها، كما تم تغييره وتتميمه ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.948 رقم   املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصــات وزير  إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 21 ماي 2019 ؛

خالل  تاوجطات  عين  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

الفتر  املمتد  من 20 يناير إلى غاية 19 فبراير 2020 ؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة عين تاوجطات املجتمع خالل دورته 

االستثنائية املنعقد  بتاريخ 21 فبراير  2020 ؛

بدراسة  املكلفة  اللجنة  طرف  من  التصميم  مشروع  دراسة  وبعد 

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقد  بتاريخ 11 نوفمبر 2020 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزير   من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املاد  األولى

به  املتعلق  والنظام   02/Aumk/2019 رقم  التصميم  على  يوافق 

وباإلعالن  الحاجب  بإقليم  تاوجطات  عين  لتهيئة جماعة  املوضوعين 

أن في ذلك منفعة عامة.

املاد  الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة عين تاوجطات تنفيذ ما جاء في هذا 

املرسوم الذي ينشر بالجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير  إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

مرس1م)رقم)377. ).))صادر)في)1))من)ش1لل))11 ))فاتح)و1 14) )1)) 

لف ة)على)لاتصم4م)علانظام)لملتولق)به)لمل1ض1عين)اته4ئة) بامل1

عباإلعالن بن)صالح) لاف 4ه) بإقل4م) بن)صالح) لاف 4ه)  جماعة)

أن)في)داك)منفوة)عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436

)7 يوليو 2015( ؛

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  وعلى 

1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

 ص1ص)خاصة
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وعلى املرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 

)23 مارس 2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 

وإجراءات اإلعالن عنها، كما تم تغييره وتتميمه ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.948 رقم   املرسوم   وعلى 

)17 أكتوبر 2019( املتعلق باختصاصــات وزير  إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 2017 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة الفقيه بن صالح خالل 

الفتر  املمتد  من 20 يناير إلى غاية 20 فبراير 2020 ؛

خالل  املجتمع  صالح  بن  الفقيه  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

دورته االستثنائية املنعقد  بتاريخ 24 يونيو  2020 ؛

املكلفة  اللجنة  طرف  من  التصميم  مشروع  دراسة  وبعد 

29 بتاريخ  املنعقد   املجلس  واقتراحات  العموم  تعرضات   بدراسة 

و 30 أبريل 2021 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزير   من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املاد  األولى

به  املتعلق  والنظام   PA 11/2017 رقم  التصميم  على  يوافق 

صالح  بن  الفقيه  بإقليم  صالح  بن  الفقيه  جماعة  لتهيئة  املوضوعين 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املاد  الثانية

في  الفقيه بن صالح تنفيذ ما جاء  إلى رئيس مجلس جماعة  يسند 

هذا املرسوم الذي ينشر بالجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير  إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

قرلر)ا1زير)لافالحة)علاص4ذ)لابحري)علاتنم4ة)لا رعية)علمل4اه)علاغابات)

رقم) ). 63 )صادر)في)31)من)ش1لل))11  )  )و1 14) )1)) 

بحذ) لاو ارية) لألمالك) على) لملحافظة) لفتتاح) تاريخ) بتحذوذ)

لاس1لام.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1331 رمضان   9 في  الصادر  الشريف  الظهير  على   بناء 

تغييره  وقع  كما  العقاري،  بالتحفيظ  املتعلق   )1913 أغسطس   12(

وتتميمه ؛

 )1915 يونيو   4(  1333 رجب  من   21 في  الصادر  الوزيري  القرار  وعلى 

بتنظيم مصلحة املحافظة العقارية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1433 رمضان  من   12 في  الصادر   2.12.341 رقم  املرسوم   وعلى 

بحد  العقارية  األمالك  على  محافظة  بإحداث   )2012 أغسطس  )فاتح 

السوالم وبتحديد دائر  اختصاصها،

قرر ما يلي:

املاد  األولى

العقارية  2021 املحافظة على األمالك  14 يونيو  تفتح يوم اإلثنين 

بحد السوالم املحدثة باملرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.12.341 الصادر 

في 12 من رمضان 1433 )فاتح أغسطس 2012(.

املاد  الثانية

ينشر هذا القرار بالجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من شوال 1442 )11 يونيو 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ظام)م1ظفي)لإلدلرلت)لاوامة

خاصة  ص1ص)

الوزار  املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان

قرلر)ا1زير)لاذعاة)لملكلف)بح 1ق)لإلنسان)علاوالقات)مع)لابرملان)رقم) ).533 )صادر)في)3))من)رمضان))11  )6)ماي) )1)) 

لإلنسان) بح 1ق) لملكلفة) لاذعاة) عزلر ) م1ظفي) إزلء) لملختصة) لألعضاء) لملتساعية) لإلدلرية) لالجان) عتأا4ف) بإحذلث)

علاوالقات)مع)لابرملان)-)لملنذعب4ة)لا1زلرية)لملكلفة)بح 1ق)لإلنسان)-.

وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5( 1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املاد  األولى 

 تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزار  الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان -

املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان -، ويحدد عدد ممثلي اإلدار  واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر 

على صعيد اإلدار  املركزية، كما يلي :
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املاد  الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1442 )6 ماي 2021(.

اإلمضاء : املصطفى الرميد.

اللجنة
رقم

الدرجةاإلطار أو األطر
ممثلو الموظفين ممثلو اإلدارة

النواب الرسميون النواب الرسميون
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وزار  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

 11( ش1لل) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).5)5 ) علاغابات) علمل4اه) لا رعية) علاتنم4ة) لابحري) علاص4ذ) لافالحة) ا1زير)  قرلر)

علاص4ذ) لافالحة) عزلر ) م1ظفي) إزلء) لملختصة) لألعضاء) لملتساعية) لإلدلرية) لالجان) عتأا4ف) بإحذلث) ماي) )1)() ((8(

لابحري)علاتنم4ة)لا رعية)علمل4اه)علاغابات)-)قطاع)لافالحة)-.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5( 1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املاد  األولى 

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزار  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات - قطاع الفالحة -، ويحدد عدد ممثلي اإلدار  واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدار  

املركزية وعلى صعيد األقاليم والعماالت، كما يلي :
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 11( ش1لل) من) ( 6 في) صادر) رقم) ).6)5 ) علاغابات) علمل4اه) لا رعية) علاتنم4ة) لابحري) علاص4ذ) لافالحة) ا1زير)  قرلر)

علاص4ذ) لافالحة) عزلر ) م1ظفي) إزلء) لملختصة) لألعضاء) لملتساعية) لإلدلرية) لالجان) عتأا4ف) بإحذلث) ماي) )1)() ((8(

لابحري)علاتنم4ة)لا رعية)علمل4اه)علاغابات)-)قطاع)لاص4ذ)لابحري)-.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5( 1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املاد  األولى 

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزار  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات - قطاع الصيد البحري -، ويحدد عدد ممثلي اإلدار  واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد 

اإلدار  املركزية وعلى صعيد األقاليم والعماالت، كما يلي :
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3 )1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 
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املاد  الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1442 )28 ماي 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



5 )1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 

 11( ش1لل) (5 في) صادر) رقم) ).531 ) علاغابات) علمل4اه) لا رعية) علاتنم4ة) لابحري) علاص4ذ) لافالحة) ا1زير)  قرلر)

علاص4ذ) لافالحة) عزلر ) م1ظفي) إزلء) لملختصة) لألعضاء) لملتساعية) لإلدلرية) لالجان) عتأا4ف) بإحذلث) ماي) )1)() ( 7(

لابحري)علاتنم4ة)لا رعية)علمل4اه)علاغابات)-)قطاع)لمل4اه)علاغابات)-.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5( 1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املاد  األولى 

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزار  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات - قطاع املياه والغابات -، ويحدد عدد ممثلي اإلدار  واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد 

اإلدار  املركزية وعلى صعيد األقاليم والعماالت، كما يلي :
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7 )1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 
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3))1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 
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7))1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 

املاد  الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 من شوال 1442 )17 ماي 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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وزار  التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

قرلر)ا1زير)لاترب4ة)لا1طن4ة)علاتك1ين)لملنهي)علاتول4م)لاوالي)علابحث)لاولمي،)لاناطق)لارسمي)باسم)للحك1مة)رقم) ).8)5 )صادر)

في)3))من)رمضان))11  )6)ماي) )1)()بإحذلث)عتأا4ف)لالجان)لإلدلرية)لملتساعية)لألعضاء)لملختصة)إزلء)م1ظفي)عزلر )

لاترب4ة)لا1طن4ة)علاتك1ين)لملنهي)علاتول4م)لاوالي)علابحث)لاولمي)-)قطاع)لاترب4ة)لا1طن4ة)-.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5( 1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املاد  األولى 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزار   موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  تحدث 

والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية -، ويحدد عدد ممثلي اإلدار  واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على 

صعيد اإلدار  املركزية وعلى صعيد جهات اململكة، كما يلي :



9))1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 

لملستشارعن)في)لات1ج4ه)لاترب1ي

لملستشارعن)في)لاتخط4ط)لاترب1ي

لملستشارعن)في)لاتخط4ط)لاترب1ي
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لملساعذعن)لإلدلري1ن

لملساعذعن)لات ن14ن
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لات ن14ن
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لات ن14ن)علملحررعن

لملساعذعن)لإلدلري1ن

لملساعذعن)لات ن14ن



33)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 

لملحررعن

لات ن14ن

لملساعذعن)لإلدلري1ن

لملساعذعن)لات ن14ن
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لات ن14ن)علملحررعن

لملساعذعن)لإلدلري1ن

لملساعذعن)لات ن14ن



35)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 

لملساعذعن)لات ن14ن
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لملساعذعن)لات ن14ن



37)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 

املاد  الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1442 )6 ماي 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.



عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   1(38
رقم) ).9)5   للحك1مة) باسم) لارسمي) لاناطق) لاولمي،) علابحث) لاوالي) علاتول4م) لملنهي) علاتك1ين) لا1طن4ة) لاترب4ة) ا1زير) قرلر)

صادر)في)3))من)رمضان))11  )6)ماي) )1)()بإحذلث)عتأا4ف)لالجان)لإلدلرية)لملتساعية)لألعضاء)لملختصة)إزلء)م1ظفي)

عزلر )لاترب4ة)لا1طن4ة)علاتك1ين)لملنهي)علاتول4م)لاوالي)علابحث)لاولمي)-)قطاع)لاتك1ين)لملنهي)-.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5( 1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املاد  األولى 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزار   موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  تحدث 

والبحث العلمي - قطاع التكوين املنهي -، ويحدد عدد ممثلي اإلدار  واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على 

صعيد اإلدار  املركزية وعلى صعيد األقاليم والعماالت، كما يلي :



39)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 

مساعذ)ت ني)من)لاذرجة)لألعلى
مساعذ)ت ني)من)لاذرجة)لاثا 4ة
مساعذ)ت ني)من)لاذرجة)لاثااثة
مساعذ)إدلري)من)لاذرجة)لألعلى

مساعذ)إدلري)من)لاذرجة)لاثا 4ة
مساعذ)إدلري)من)لاذرجة)لاثااثة
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املاد  الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1442 )6 ماي 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

لملهنذس1ن)لارؤساء

عمهنذس1)لاذعاة
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وزار  الصحة

قرلر)ا1زير)لاصحة)رقم) ).)53 )صادر)في)6 )من)ش1لل))11  )8))ماي) )1)()بإحذلث)عتأا4ف)لالجنة)لإلدلرية)لملتساعية)

لألعضاء)لملختصة)بااتأدوب)إزلء)لألساتذ )لاباحثين)في)لاطب)علاص4ذاة)عطب)لألسنان

وزير الصحة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5( 1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

بهيئة  الخاص  األسا�ضي  النظام  في شأن   )1999 فبراير   15(  1419 28 من شوال  في  الصادر   2.98.548 رقم  املرسوم  وعلى 

األساتذ  الباحثين في الطب والصيدلة وطب األسنان،

قرر ما يلي :

املاد  األولى 

تحدث اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة بالتأديب إزاء هيئة األساتذ  الباحثين في الطب والصيدلة وطب األسنان، 

ويحدد عدد ممثلي املوظفين واإلدار ، الرسميين والنواب بهذه اللجنة، على النحو التالي :
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سمية.
شر هذا القرار بالجريد  الر

املاد  الثانية .- ين

ي 2021(.
شوال 1442 )28 ما

ن 
ط في 16 م

حرر بالربا
و

ب.
ت طال

خالد آي
ضاء : 

اإلم
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وزار  التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

قرلر)ا1زير)لاتجهيز)علان ل)علال1جيست4ك)علملاء)رقم) ).538 )صادر)في)1))من)ش1لل))11 ))فاتح)و1 14) )1)()بإحذلث)

عتأا4ف)لالجان)لإلدلرية)لملتساعية)لألعضاء)لملختصة)إزلء)م1ظفي)عزلر )لاتجهيز)علان ل)علال1جيست4ك)علملاء

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5( 1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املاد  األولى 

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزار  التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، ويحدد عدد 

ممثلي اإلدار  واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدار  املركزية وعلى صعيد العماالت واألقاليم، 

كما يلي :
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15)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 

2 2 2
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22



17)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 

222



عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   1(18

111



19)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 
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53)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 
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55)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 
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57)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 
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59)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 
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63)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 
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65)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 
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67)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 
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69)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 
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73)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 
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75)1الجريدة الرسمية عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021( 

املاد  الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1442 )فاتح يونيو 2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمار .
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وزار  السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

قرلر)ا1زير )لاس4احة)علاصناعة)لات ل4ذوة)علان ل)للج1ي)علالقتصاد)لالجتماعي)رقم) ).531 )صادر)في)1))من)رمضان))11  

)7)ماي) )1)()بإحذلث)عتأا4ف)لالجان)لإلدلرية)لملتساعية)لألعضاء)لملختصة)إزلء)م1ظفي)قطاع)لاس4احة)علان ل)للج1ي

وزير  السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5( 1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قررت ما يلي :

املاد  األولى 

الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزار   موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  تحدث 

واالقتصاد االجتماعي - قطاع السياحة والنقل الجوي -، ويحدد عدد ممثلي اإلدار  واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل 

إطار أو أكثر على صعيد اإلدار  املركزية وعلى صعيد األقاليم والعماالت، كما يلي :
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مساعد تقني من الدرجة األولى
مساعد تقني من الدرجة الثانية
مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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مساعذ)ت ني)من)لاذرجة)لألعلى

مساعذ)ت ني)من)لاذرجة)لاثا 4ة

مساعذ)ت ني)من)لاذرجة)لاثااثة
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مساعذ)ت ني)من)لاذرجة)لألعلى

مساعذ)ت ني)من)لاذرجة)لاثا 4ة

مساعذ)ت ني)من)لاذرجة)لاثااثة

مساعذ)إدلري)من)لاذرجة)لألعلى

مساعذ)إدلري)من)لاذرجة)لاثا 4ة

مساعذ)إدلري)من)لاذرجة)لاثااثة
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املاد  الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من رمضان 1442 )7 ماي 2021(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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قرلر)ا1زير )لاس4احة)علاصناعة)لات ل4ذوة)علان ل)للج1ي)علالقتصاد)لالجتماعي)رقم) ).539 )صادر)في)1))من)رمضان))11  

لاس4احة)علاصناعة) إزلء)م1ظفي)عزلر ) لملتساعية)لألعضاء)لملختصة) لالجان)لإلدلرية) بإحذلث)عتأا4ف) )7)ماي) )1)()

لات ل4ذوة)علان ل)للج1ي)علالقتصاد)لالجتماعي)-)قطاع)لاصناعة)لات ل4ذوة)علالقتصاد)لالجتماعي)-.)

وزير  السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

11 من الظهير الشريف  1959( بتطبيق الفصل  ماي   5( 1378 26 من شوال  في  الصادر   2.59.0200 املرسوم رقم  وعلى 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قررت ما يلي :

املاد  األولى 

الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزار   موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  اللجان  تحدث 

الرسميين  واملوظفين،  اإلدار   -، ويحدد عدد ممثلي  التقليدية واالقتصاد االجتماعي  الصناعة  - قطاع  االجتماعي  واالقتصاد 

والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدار  املركزية وعلى صعيد األقاليم والعماالت، كما يلي :
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لملساعذعن)لإلدلري1ن

لملساعذعن)لات ن14ن

111
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111
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املاد  الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من رمضان 1442 )7 ماي 2021(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

222
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وزار  الثقافة والشباب والرياضة

قرلر)ا1زير)لاث افة)علاشباب)علارياضة)رقم) ). 53 )صادر)في))))من)رمضان))11  )5)ماي) )1)()بإحذلث)عتأا4ف)لالجان)

لإلدلرية)لملتساعية)لألعضاء)لملختصة)إزلء)م1ظفي)عزلر )لاث افة)علاشباب)علارياضة)-)قطاع)لاث افة)-

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املاد  األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزار  الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الثقافة -، ويحدد عدد 

 ممثلي اإلدار  واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدار  املركزية وعلى صعيد األقاليم والعماالت،

كما يلي :
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لارلبوة
لاثااثة
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من)لاذرجة)لارلبوة
لاثااثة
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)لاذرجة)لارلبوة
)لاذرجة)لاثااثة
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ت ني)من)لاذرجة)لارلبوة
)من)لاذرجة)لاثااثة
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)لاذرجة)لارلبوة
)لاثااثة
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)لاذرجة)لارلبوة
)لاذرجة)لاثااثة
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)لألعلى
)لاذرجة)لاثا 4ة
)لاذرجة)لاثااثة



عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021(الجريدة الرسمية   1311

)لاذرجة)لارلبوة

 لاثا 4ة
)لاذرجة)لاثااثة
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)لاثااثة
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املاد  الثانية. - ينشر هذا القرار في الجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1442 )5 ماي 2021(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.
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الوزار  املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

قرلر)ال1زير)لملنتذب)اذى)عزير)لاترب4ة)لا1طن4ة)علاتك1ين)لملنهي)علاتول4م)لاوالي)علابحث)لاولمي،)لملكلف)بااتول4م)لاوالي)علابحث)

لملتساعية)لألعضاء) لإلدلرية) لالجان) عتأا4ف) بإحذلث) ماي) )1)() ( 7(   11( 5)ش1لل) في) رقم) ).511 )صادر) لاولمي)

لملختصة)إزلء)م1ظفي)قطاع)لاتول4م)لاوالي)علابحث)لاولمي.

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

العلمي،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املاد  األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويحدد عدد ممثلي 

اإلدار  واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدار  املركزية والجامعات واملركز الوطني للبحث 

العلمي والتقني واملكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية، على النحو التالي :
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لاذعم)لإلدلري)/)أطر)لاذعم)

لاترب1ي
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األساتذ  املبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة املمتاز 

األساتذ  املبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجةاألولى
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 أساتذ  التعليم الثانوي التأهيلي

أساتذ  التعليم اإلبتدائي األساتذ  

املبرزون للتعليم الثانوي
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املاد  الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 شوال 1442 )17 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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إدار  الدفاع الوطني

قرلر)ارئيس)للحك1مة)رقم) ).8).3)صادر)في)6 )من)ش1لل))11  )8))ماي) )1)()بإحذلث)عتأا4ف)لالجان)لإلدلرية)لملتساعية)

لألعضاء)لملختصة)إزلء)م1ظفي)إدلر )لاذفاع)لا1طني

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

الشريف الظهير  من   11 الفصل  بتطبيق   )1959 )5 ماي   1378 من شوال   26 في  الصادر   2.59.0200 رقم  املرسوم   وعلى 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املاد  األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي إدار  الدفاع الوطني، ويحدد عدد ممثلي اإلدار  واملوظفين، 

الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر، كما يلي :
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املاد  الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1442 )28 ماي 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

طبيب

طبيب

طبيب

طبيب

أطباء
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املندوبية السامية للتخطيط

قرلر)ارئيس)للحك1مة)رقم) ).3).3)صادر)في)9))من)ش1لل))11  )1 )و1 14) )1)()بإحذلث)عتأا4ف)لالجان)لإلدلرية)لملتساعية)

لألعضاء)لملختصة)إزلء)م1ظفي)لملنذعب4ة)لاسام4ة)التخط4ط

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من املندوب السامي للتخطيط،

قرر ما يلي :

املاد  األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي املندوبية السامية للتخطيط، ويحدد عدد ممثلي اإلدار  

واملوظفين، الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر على صعيد اإلدار  املركزية وعلى صعيد األقاليم و العماالت، كما يلي :
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املاد  الثانية. - ينشر هذا القرار في الجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من شوال 1442 )10 يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.



عدد 6995 - 3 ذو القعد  1442 )14 يونيو 2021(  131الجريدة الرسمية

املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير

قرلر)ارئيس)للحك1مة)رقم) ).9).3)صادر)في)31)من)ش1لل))11  )  )و1 14) )1)()بإحذلث)عتأا4ف)لالجان)لإلدلرية)لملتساعية)

لألعضاء)لملختصة)إزلء)م1ظفي)لملنذعب4ة)لاسام4ة)ا ذماء)لمل اعمين)عأعضاء)جيش)لاتحرير

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،

قرر ما يلي :

املاد  األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير، 

صعيد  وعلى  املركزية  اإلدار   صعيد  على  أكثر  أو  إطار  كل  إزاء  والنواب،  الرسميين  واملوظفين،  اإلدار   ممثلي  عدد  ويحدد 

العماالت واألقاليم، كما يلي :
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لملهنذس1ن)لارؤساء)

عمهنذس1)لاذعاة)

علملتصرف1ن

لملحررعن)علات ن14ن

لملهنذس1ن)لارؤساء)

عمهنذس1)لاذعاة)

علملتصرف1ن

لملحررعن)علات ن14ن

 لملساعذعن)لإلدلري1ن

علملساعذعن)لات ن14ن

11
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املاد  الثانية. - ينشر هذا القرار في الجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من شوال 1442 )11 يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

 لملساعذعن)لإلدلري1ن

علملساعذعن)لات ن14ن

لملهنذس1ن)لارؤساء)

عمهنذس1)لاذعاة)

علملتصرف1ن

لملحررعن)علات ن14ن

 لملساعذعن)لإلدلري1ن

علملساعذعن)لات ن14ن

-

11
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املديرية العامة لألمن الوطني

قرلر)المذور)لاوام)األمن)لا1طني)رقم) ).1)5 )صادر)في)6 )من)ش1لل))11  )8))ماي) )1)()بإحذلث)لجنة)الترقي)عمجلس)

التأدوب)مختصين)بم1ظفي)لملذورية)لاوامة)األمن)لا1طني

املدير العام لألمن الوطني،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم امللكي رقم 254.66 بتاريخ 22 من ربيع األول 1386 )11 يوليو 1966( بإحداث لجنة للترقي ومجلس للتأديب 

مختصين بموظفي املديرية العامة لألمن الوطني،

قرر ما يلي :

املاد  األولى

تحدث لجنة للترقي ومجلس للتأديب مختصان بموظفي املديرية العامة لألمن الوطني، ويحدد عدد ممثلي اإلدار  واملوظفين، 

الرسميين والنواب، كما يلي :
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املاد  الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1442 )28 ماي 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.
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مديرية البالط امللكي

قرلر)ملذور)لابالط)لمللكي)رقم) ).7)5 )صادر)في)8)ش1لل))11  )1))ماي) )1)()بإحذلث)عتأا4ف)لالجان)لإلدلرية)لملتساعية)

لألعضاء)لملختصة)إزلء)م1ظفي)مذورية)لابالط)لمللكي

مدير البالط امللكي،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة 

العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 من شوال 1378 )5 ماي 1959( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة 

النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية، بشأن اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املاد  األولى

تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي مديرية البالط امللكي، ويحدد عدد ممثلي اإلدار  واملوظفين، 

الرسميين والنواب، إزاء كل إطار أو أكثر، كما يلي :
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املاد  الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريد  الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 )20 ماي 2021(.

اإلمضاء : عبد الكريم بناني.

متصرف
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األمانة العامة للحكومة

لستذرلك)خطإ)عقع)بالجريذ )لارسم4ة)عذد))699)بتاريخ))))ش1لل))11  )3)و1 14) )1)()لاصفحة)3915 

قرار لألمين العام للحكومة رقم 1162.21 صادر في 20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية 
املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي األمانة العامة للحكومة ومصالح رئيس الحكومة

بذال)من):

املاد  األولى

تحدث ........................................................................، على النحو التالي :

الدرجةاإلطار أو األطررقم اللجنة
عدد ممثلي املوظفينعدد ممثلي اإلدار 

النوابالرسميونالنوابالرسميون

2222.........................التقنيون واملحررون4

و رأ):

املاد  األولى

تحدث ........................................................................، على النحو التالي :

الدرجةاإلطار أو األطررقم اللجنة
عدد ممثلي املوظفينعدد ممثلي اإلدار 

النوابالرسميونالنوابالرسميون

3333.........................التقنيون واملحررون4


