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األمانة العامة للحكومة
بطاقة تعريف
أحدثت األمانة العامة للحكومة مبوجب الظهري الرشيف الصادر يف  10دجنرب  ،1955ويخضع
تنظيمها الحايل ألحكام املرسوم رقم  2.09.677الصادر يف  4جامدى اآلخرة  19( 1431ماي )2010
املتعلق بتنظيم األمانة العامة للحكومة.
وانطالقا من طبيعة املهام التي تقوم بها ،فهي توجد يف ملتقى جميع مؤسسات الدولة باعتبار
أن مهمتها األساسية تكمن يف حسن سري العمل الحكومي ،وتنسيق النشاط الترشيعي والتنظيمي
للحكومة.
ويف هذا اإلطار تضطلع األمانة العامة للحكومة مبهام تنسيق عملية تحضري مشاريع النصوص
الترشيعية والتنظيمية املتعلقة مبختلف القطاعات الوزارية ،والقيام مبهمة تتبع مسار كل مرشوع نص
قانوين والتحقق من مطابقته ألحكام الدستور ،وعدم منافاته للنصوص الترشيعية والتنظيمية املعمول
بها ،والسهر عىل حسن صياغته وترجمته ونرشه بعد متام املصادقة عليه طبقا للمساطر الترشيعية
والضوابط الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
كام تقوم بإعداد وثائق املصادقة أو االنضامم إىل االتفاقيات الدولية التي تعتزم اململكة
املغربية املصادقة عليها أو االنضامم إليها.
وبوصفها املستشار القانوين للحكومة ،فإن األمانة العامة للحكومة تبدي رأيها بخصوص القضايا
ذات الطابع القانوين املعروضة عليها من طرف اإلدارات واملؤسسات العمومية .ولهذا الغرض ،فهي
تقدم االستشارات املتعلقة بتأويل مقتضيات النصوص القانونية.
وتقوم األمانة العامة للحكومة ،عالوة عىل ذلك ،مبهمة السهر عىل تطبيق النصوص الترشيعية
والتنظيمية املتعلقة بحق تأسيس الجمعيات ،وكذا منح الرتاخيص ملزاولة بعض املهن املنظمة التي
تدخل يف اختصاصها .فهي تقدم ملختلف اإلدارات العمومية ،تأويل مقتضيات النصوص القانونية
الجاري بها العمل.
كام ترشف األمانة العامة للحكومة عىل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التي يرأسها موظف
سام من بني األطر العاملة بها ،وذلك مبقتىض املرسوم رقم  2.14.867الصادر يف  7ذي الحجة 1436
( 21سبتمرب .)2015
5

وتقوم هذه اللجنة بإبداء رأيها حول مشاريع النصوص املتعلقة بالصفقات العمومية ،ومشاريع
االتفاقيات واالمتيازات والعقود اإلدارية املتعلقة بتنفيذ خدمة عمومية ،وكذا حول القضايا املرتبطة
بتحضري الصفقات وإبرامها وتنفيذها وتسديد املبالغ املتعلقة بها وتسلمها ،إضافة إىل االختصاصات
الجديدة املخولة لها مبقتىض املرسوم املذكور.
ويف سياق تنفيذ مخطط العمل املتعلق بتنمية قدرات مصالح األمانة العامة للحكومة وتطوير
أدائها ،متت إعادة هيكلة هذه املصالح من أجل مالءمة بنياتها اإلدارية مع طبيعة وحجم املهام التي
تقوم بها األمانة العامة للحكومة ،ومتكينها من مواكبة األوراش اإلصالحية الكربى التي يجري إنجازها
ببالدنا ،حتى تستطيع توفري الجودة املطلوبة يف اإلنتاج الترشيعي والتنظيمي الذي من شأنه أن يوفر
إطارا قانونيا مالمئا للسياسات العمومية القطاعية.
وطبقا للهيكلة الجديدة تشتمل األمانة العامة للحكومة ،باإلضافة إىل ديوان األمني العام
للحكومة ،عىل :
•الكتابة العامة ؛
•املفتشية العامة للمصالح اإلدارية ؛
•املديرية العامة للترشيع والدراسات القانونية ،والتي تضم :
		

 -مديرية الترشيع والتنظيم ؛

		

 -مديرية الدراسات واألبحاث القانونية ؛

		

 -مديرية الرتجمة والتوثيق والتدوين.

•مديرية املطبعة الرسمية ؛
•مديرية الجمعيات ؛
•مديرية املهن املنظمة والهيئات املهنية ؛
•مديرية الشؤون اإلدارية واملالية.
وتطبيقا ألحكام املادة  4من املرسوم رقم  2.09.677الصادر يف  4جامدى اآلخرة 1431
( 19ماي  )2010املتعلق بتنظيم األمانة العامة للحكومة ،تقوم هذه األخرية ،من خالل املديرية
العامة للترشيع والدراسات القانونية ،مبهمة تنسيق األعامل املتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع النصوص
الترشيعية والتنظيمية.
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كام تسهر عىل تنفيذ السياسة الحكومية فيام يتعلق بتدوين النصوص الترشيعية والتنظيمية
وتحيينها .وتتوىل لهذه الغاية :
القيام ،من الوجهة القانونية ،بدراسة جميع مشاريع القوانني واألنظمة للتحقق من مطابقتهاألحكام الدستور ،وعدم منافاتها للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
القيام ،إن اقتىض األمر ذلك ،بإعداد مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية التي ال تدخليف اختصاص قطاع وزاري معني؛
القيام ،من الوجهة القانونية ،ببحث الفتاوى التي يطلبها رئيس الحكومة أو السلطاتالحكومية وسائر اإلدارات العمومية إىل األمني العام للحكومة؛
إنجاز الرتجمة الرسمية للنصوص الترشيعية والتنظيمية؛القيام ،باتصال مع القطاعات الوزارية املعنية ،بتدوين النصوص الترشيعية والتنظيميةوالعمل عىل تحيينها وتبسيطها قصد جعلها يف متناول العموم؛
 القيام بالدراسات واألبحاث القانونية املتصلة مبختلف مجاالت العمل الترشيعي؛تقديم االستشارات القانونية املتعلقة باتفاقيات القروض واتفاقيات ضامن القروض ،بطلبمن الحكومة ،وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية؛
إعداد وثائق االنضامم أو املصادقة ،حسب كل حالة عىل حدة ،عىل االتفاقيات الدولية التيتربمها اململكة املغربية؛
إعداد املذكرات القانونية املتعلقة بالطعون الدستورية التي تقدمها الحكومة بخصوص عدمدستورية بعض مشاريع أو مقرتحات القوانني التي يوافق عليها الربملان ،وكذا إعداد مذكرات
جواب الحكومة املتعلقة بالطعون الدستورية التي يقدمها أعضاء الربملان.
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حصيلة العمل الترشيعي والتنظيمي
يف إطار املهام املنوطة بها مبقتىض املرسوم رقم  2.09.677الصادر يف  4جامدى اآلخرة 1431
( 19ماي  ،)2010ويف سياق مواكبتها القانونية ملختلف األوراش املسطرة من طرف الحكومة ،متكنت
األمانة العامة للحكومة خالل سنة  2020من تحقيق نتائج مهمة يف مجاالت الترشيع والتنظيم
وتنسيق العمل الحكومي.
وقد بلغت حصيلة الترشيعات التي تم إعدادها خالل هذه السنة  77مرشوع قانون ،متت
املصادقة منها عىل  58مرشوعا من قبل مجلس الحكومة ،همت مختلف مجاالت السياسة العامة
وتنفيذ التدابري الترشيعية باإلضافة إىل مالءمة عدد من الترشيعات مع اتفاقيات دولية انضمت
اململكة املغربية إليها ،فضال عن الترشيعات التي تم إعدادها من أجل مواكبة عدد من األوراش
االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية.
أوال  :يف املجال الترشيعي :
تجدر اإلشارة ،يف هذا الصدد ،إىل أن هذه الفرتة متيزت بإصدار عدد من هذه الترشيعات مثلت
إضافة نوعية للمنظومة القانونية الوطنية ،نذكر منها عىل سبيل املثال :
القانون رقم  04.20املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكرتونية ؛القانون رقم  29.20بتتميم القانون رقم  5.99املتعلق بجيش الرديف يف القوات املسلحةامللكية ؛
القانون رقم  10.20املتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخرية ؛القانون رقم  05.20املتعلق باألمن السيرباين ؛القانون رقم  44.20بتغيري وتتميم القانون رقم  103.12املتعلق مبؤسسات االئتامن والهيئاتاملعتربة يف حكمها ؛
القانون رقم  36.20القايض بتحويل صندوق الضامن املركزي إىل رشكة مساهمة ؛مرشوع قانون رقم  25.19يتعلق باملكتب املغريب لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ؛مرشوع قانون رقم  66.19بتغيري وتتميم القانون رقم  2.00املتعلق بحقوق املؤلف والحقوقاملجاورة ؛
مرشوع قانون رقم  12.18بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ والقانون رقم 43.05املتعلق مبكافحة غسل األموال ؛
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مرشوع قانون رقم  71.18يتعلق برشطة املوانئ ؛مرشوع قانون رقم  07.20بتغيري وتتميم القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات الجامعاتاملحلية ؛
مرشوع قانون رقم  95.17يتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية ؛مرشوع قانون رقم  63.18بتغيري وتتميم الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم  1.72.277بتاريخ 22من ذي القعدة  29( 1392ديسمرب  )1972املتعلق مبنح بعض الفالحني أراض فالحية
أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص ؛
مرشوع قانون رقم  45.18يتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملني االجتامعيني ؛مرشوع قانون رقم  46.19يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ؛مرشوع قانون رقم  06.20يقيض بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته ؛مرشوع قانون رقم  74.19بإعادة تنظيم أكادميية اململكة املغربية ؛مرشوع قانون رقم  66.20بتغيري وتتميم القانون رقم  46.02املتعلق بنظام التبغ الخاموالتبغ املصنع ؛
مرشوع قانون رقم  43.20يتعلق بخدمات الثقة بشأن املعامالت اإللكرتونية ؛قانون املالية املعدل للسنة املالية  2020؛مرشوع قانون املالية للسنة املالية .2021باإلضافة إىل مرشوع قانون تنظيمي يقيض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق
بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و 92من الدستور.
وقد متت املوافقة عىل بعض من هذه النصوص من قبل الربملان ونرشها بالجريدة الرسمية،
ومنها ما تم إيداعها لدى الربملان.
ثانيا  :يف املجال التنظيمي :
أعدت الحكومة خالل هذه السنة ،عالوة عىل املراسيم املرتبطة بحالة الطوارئ الصحية،
مجموعة من مشاريع النصوص التنظيمية وصادقت منها عىل  89مرسوما تنظيميا همت مختلف
املجاالت وامليادين ،منها نصوص تطبيقية لبعض القوانني الصادرة ،ونذكر من أهم هذه املراسيم :
مرشوع مرسوم رقم  2.20.393صادر يف  20من صفر  8( 1442أكتوبر  )2020بتغيري املرسومرقم  2.10.320الصادر يف  16من جامدى اآلخرة  20( 1432ماي  )2011بتطبيق القانون
رقم  09.16املتعلق بالوكالة املغربية للنجاعة الطاقية ؛
مرسوم رقم  2.20.660صادر يف  29من محرم  18( 1442سبتمرب  )2020بتطبيق بعضمقتضيات القانون رقم  55.19املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية ؛
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مرسوم رقم  2.20.600صادر يف  19من محرم  8( 1442سبتمرب  )2020بتحديد تأليف اللجنةالوزارية الدامئة املكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات سريها ؛
مرسوم رقم  2.20.584صادر يف  19من محرم  8( 1442سبتمرب  )2020بإحداث دوائروقيادات جديدة ؛
مرسوم رقم  2.20.452صادر يف  22من ذي الحجة  12( 1441أغسطس  )2020بتطبيقأحكام املادة  34من القانون رقم  142.12املتعلق باألمن والسالمة يف املجالني النووي
واإلشعاعي وبإحداث الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي ؛
مرسوم رقم  2.20.521صادر يف  22من ذي الحجة  12( 1441أغسطس  )2020لتطبيقأحكام القانون رقم  04.20املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكرتونية ؛
مرسوم رقم  2.19.793صادر يف  2ذي الحجة  23( 1441يوليو  )2020بتحديد القطاعاتوالحاالت االستثنائية التي ميكن فيها إبرام عقد الشغل محدد املدة ؛
مرسوم رقم  2.19.794صادر يف  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو  )2020بتطبيق القانونرقم  44.13املتعلق مبزاولة مهنة القبالة ؛
مرسوم رقم  2.19.830صادر يف  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو  )2020بتطبيق القانونرقم  43.13املتعلق مبزاولة مهن التمريض ؛
مرسوم رقم  2.20.407صادر يف  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو  )2020بتغيري وتتميماملرسوم رقم  2.18.512الصادر يف  9رمضان  15( 1440ماي  )2019بتحديد رشوط وكيفية
رصف املنح الدراسية للطلبة ورشوط وكيفية وضع االعتامدات املالية املخصصة لهذه املنح
رهن إشارة املكتب الوطني لألعامل الجامعية االجتامعية والثقافية ؛
مرسوم رقم  2.18.442صادر يف  27من شوال  19( 1441يونيو  )2020بتطبيق القانونرقم  74.15املتعلق باملنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج ؛
مرسوم رقم  2.19.1095صادر يف  3شوال  26( 1441ماي  )2020لتطبيق القانون رقم 40.17املتعلق بالقانون األسايس لبنك املغرب ؛
مرسوم رقم  2.20.323صادر يف  17من رمضان  11( 1441ماي  )2020بتطبيق أحكام املواد 10-5و  36-1و  248و  248-1من القانون رقم  17.99املتعلق مبدونة التأمينات ؛
مرسوم رقم  2.19.998صادر يف  9شعبان  3( 1441أبريل  )2020بتتميم املرسومرقم  2.86.325الصادر يف  8جامدى األوىل  9( 1407يناير  )1987بسن نظام عام ملؤسسات
التكوين املهني ؛
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مرسوم رقم  2.19.1083صادر يف  3رمضان  27( 1441أبريل  )2020بتحديد العنارص الداخلةيف تركيب الرقم االستداليل لألمثان عند االستهالك ؛
مرسوم رقم  2.18.437صادر يف  2شعبان  27( 1441مارس  )2020بتحديد مقادير وكيفياتتخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداويل للجنة
الوطنية للطلبيات العمومية ؛
مرسوم رقم  2.19.1021صادر يف  2شعبان  27( 1441مارس  )2020بتطبيق أحكام القانونرقم  33.13املتعلق باملناجم بشأن رخص البحث ورخص استغالل التجاويف ؛
مرسوم رقم  2.19.543صادر يف  2شعبان  27( 1441مارس  )2020بتغيري وتتميم املرسومرقم  2.15.807الصادر يف  12من رجب  20( 1437أبريل  )2016بتطبيق أحكام القانون
رقم  33.13املتعلق باملناجم بشأن مسطرة منح السندات املنجمية ؛
مرسوم رقم  2.20.147صادر يف  2شعبان  27( 1441مارس  )2020بتطبيق القانونرقم  59.14املتعلق باقتناء سفن الصيد ومبارشة بنائها وترميمها ؛
مرسوم رقم  2.19.718صادر يف  8رجب  3( 1441مارس  )2020بتطبيق أحكام الفصل 26من الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم  1.72.184بتاريخ  15من جامدى اآلخرة 1392
( 27يوليو  )1972املتعلق بنظام الضامن االجتامعي ؛
مرسوم رقم  2.18.911صادر يف  2رجب  26( 1441فرباير  )2020بتطبيق القانونرقم  39.13بإعادة تنظيم املدرسة الحسنية لألشغال العمومية ؛
مرسوم رقم  2.19.1107صادر يف  16من جامدى اآلخرة  11( 1441فرباير  )2020بتغيرياملرسوم رقم  2.19.795بتاريخ  9صفر  8( 1441أكتوبر  )2019بتحديد تأليف اللجنة الوطنية
لتتبع ومواكبة إصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سريها ؛
مرسوم رقم  2.20.110صادر يف  25من جامدى اآلخرة  20( 1441فرباير  )2020بإحداثأجرة عن الخدمات املقدمة من لدن وزارة العدل يف إطار السجل الوطني اإللكرتوين
للضامنات املنقولة ؛
مرسوم رقم  2.19.409صادر يف  9صفر  8( 1441أكتوبر  )2019يتعلق بتحديد كيفياتمراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء ؛
مرسوم رقم  2.19.583صادر يف  11من جامدى اآلخرة  6( 1441فرباير  )2020بتطبيق أحكامالقانون رقم  33.13املتعلق باملناجم بشأن تحديد الئحة املكامن القامئة عليها الحقوق
العرفية ؛
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مرسوم رقم  2.18.527صادر يف  28من جامدى األوىل  24( 1441يناير  )2020بتطبيق أحكاماملادة  40من القانون رقم  68.16املتعلق بالفنان واملهن الفنية ؛
مرسوم رقم  2.19.457صادر يف  4جامدى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد أعضاءمجلس طب الشغل والوقاية من املخاطر املهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيري املجلس ؛
مرسوم رقم  2.19.1069صادر يف  13من جامدى األوىل  9( 1441يناير  )2020بتطبيق أحكاماملادة  19من القانون رقم  038.13املتعلق بإحداث املدرسة الوطنية العليا لإلدارة ؛
مرسوم رقم  2.19.973صادر يف  13من جامدى األوىل  9( 1441يناير  )2020بتطبيق أحكامالقانون رقم  62.17بشأن الوصاية اإلدارية عىل الجامعات الساللية وتدبري أمالكها ؛
مرسوم رقم  2.19.1024صادر يف  4جامدى األوىل  31( 1441ديسمرب  )2019بتتميم املرسومرقم  2.19.769بتاريخ  4صفر  3( 1441أكتوبر )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق
بنظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات
الخاصني بفئات املهنيني والعامل املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا
خاصا ،فيام يتعلق بالعدول ؛
مرسوم رقم  2.18.454صادر يف  23من ربيع اآلخر  20( 1441ديسمرب  )2019بتطبيقمدونة الواجبات املهنية لهيئة الخرباء املحاسبني ؛
مرسوم رقم  2.19.1023صادر يف  4جامدى األوىل  31( 1441ديسمرب  )2019بتتميم املرسومرقم  2.19.719بتاريخ  4صفر  3( 1441أكتوبر  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق
بنظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات
الخاصني بفئات املهنيني والعامل املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا
خاصا ،فيام يتعلق بالقوابل واملروضني الطبيني.
ثالثا  :االتفاقيات الدولية :
تم خالل هذه السنة التداول خالل اجتامعات مجلس الحكومة واملجلس الوزاري بشأن 19
اتفاقية دولية ،ثنائية ومتعددة األطراف ،همت مجاالت التعاون يف مختلف امليادين ،وذلك يف إطار
تعزيز روابط التعاون بني اململكة املغربية وبعض الدول الشقيقة والصديقة ،وال سيام منها اإلفريقية،
واالنضامم واملصادقة عىل معاهدات ومواثيق دولية.
12

عمل األمانة العامة للحكومة خالل فرتة حالة الطوارئ الصحية
لقد متيزت هذه السنة مبرور بالدنا كام سائر بلدان العامل بظرفية استثنائية جراء تفيش فريوس
كورونا املستجد  -كوفيد  ،19الذي دفع إىل اتخاذ مجموعة من التدابري الترشيعية والتنظيمية،
وإجراءات استثنائية واستعجالية للتصدي لتداعيات الجائحة .وبالنظر إىل املسؤوليات امللقاة عىل
عاتقها ،واملتمثلة أساسا يف تدبري وتنسيق العمل الترشيعي والتنظيمي للحكومة ،وضامن حسن سريه،
فقد واصلت األمانة العامة للحكومة عملها ،خالل فرتة الحجر الصحي مع التزام تام بالتدابري االحرتازية
واإلجراءات الوقائية للحد من انتشار الفريوس داخل اإلدارة.
وبالنظر إىل كون الجائحة مل تكن تفرض فقط تحديا ماليا وصحيا واقتصاديا واجتامعيا ،بل
وأيضا تحديا قانونيا يتمثل يف وضع إطار قانوين مالئم يتيح مواجهة تداعياتها يف احرتام تام للرشعية
واملرشوعية ،ال سيام يف ظل غياب أي مقتىض دستوري أو نص ترشيعي رصيح ينظم حالة الطوارئ
الصحية ،وألن بالدنا مل يسبق لها أن عرفت حالة الطوارئ الصحية من قبل ،فإن األمانة العامة
للحكومة ،ويف إطار التأسيس القانوين لهذه الحالة ببالدنا ،عملت عىل إيجاد صيغة قانونية تتسم
باملرونة الالزمة ،تتيح التوفيق بني فعالية ونجاعة اإلجراءات املتخذة من جهة ،ومرشوعية تلك
اإلجراءات ،من جهة أخرى.
ويف هذا السياق ،وتطبيقا ألحكام الفصل  81من الدستور ،عملت الحكومة عىل اتخاذ مراسيم
قوانني ،باتفاق مع اللجان التي يعنيها األمر مبجليس الربملان ،حيث تم اإلعالن عن حالة الطوارئ الصحية
بكل أرجاء اململكة وذلك بتاريخ  23مارس  2020مبوجب املرسوم بقانون رقم  2.20.292املتعلق بسن
أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،وقد شكل هذا النص السند القانوين
التخاذ كافة التدابري الوقائية االستعجالية الالزمة التي تفرض عىل السلطات العمومية ضامن سالمة
السكان وسالمة الرتاب الوطني يف إطار احرتام الحقوق والحريات املكفولة للجميع ،وكذا السهر عىل
استمرارية املرافق العمومية ،ودعم النشاط االقتصادي ببالدنا من أجل مواجهة هذا الفريوس والحد
من آثاره الوخيمة وتداعياته السلبية.
وتبعا لذلك ،فقد تم خالل هذه الفرتة صدور ما يناهز ( )71نصا قانونيا بالجريدة الرسمية
تتعلق باألساس بإعالن ومتديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس
كورونا  -كوفيد  ،19وباملوافقة عىل اتفاقيات قروض ملواجهة اآلثار الناجمة عن الجائحة ،وبتحديد
قامئة القطاعات والقطاعات الفرعية التي ال يعترب املشغل املامرس لنشاطه فيها يف وضعية صعبة جراء
تفيش الجائحة ،وباتخاذ تدابري مؤقتة ضد ارتفاع أسعار املطهرات الكحولية والكاممات الواقية ،وبسن
أنظمة خاصة للدراسات واالمتحانات مبؤسسات الرتبية والتكوين ،وتتوزع هذه النصوص كالتايل :
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•( )7قوانني ؛
•( )6مراسيم قوانني ؛
•( )25مرسوما تنظيميا ؛
•( )6مراسيم تتعلق باملوافقة عىل اتفاقيات قروض وضامن قروض ؛
•( )27قرارا.
النصوص القانونية ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية املنشورة بالجريدة الرسمية
قوانني 7 :

قانون رقم  23.20يقيض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر يف  28من رجب 1441
( 23مارس  )2020املتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
قانون رقم  25. 20بسن تدابري استثنائية لفائدة املشغلني املنخرطني بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي والعاملني
لديهم املرصح بهم ،املترضرين من تداعيات تفيش جائحة فريوس كورونا «كوفيد.»19 -
قانون رقم  26.20يقيض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم  2.20.320الصادر يف  13من شعبان 1441
( 7أبريل  )2020املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية.
قانون رقم  27.20بسن أحكام خاصة تتعلق بسري أشغال أجهزة إدارة رشكات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها
العامة خالل مدة رسيان حالة الطوارئ الصحية.
قانون رقم  30.20بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
قانون رقم  39.20يتعلق بتغيري املادة  314من القانون رقم  15.95املتعلق مبدونة التجارة.
قانون رقم  42.20بتغيري املرسوم بقانون رقم  2.20.292املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات
اإلعالن عنها.

مراسيم قوانني 6 :

مرسوم بقانون رقم  2.20.292املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
مرسوم بقانون رقم  2.20.320صادر يف  13من شعبان  7( 1441أبريل  )2020يتعلق بتجاوز سقف التمويالت
الخارجية.
مرسوم بقانون رقم  2.20.503بتتميم املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر يف  28من رجب 1441
( 23مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
مرسوم بقانون رقم  2.20.605يتعلق بسن تدابري استثنائية لفائدة بعض املشغلني املنخرطني بالصندوق الوطني
للضامن االجتامعي والعاملني لديهم املرصح بهم ،وبعض فئات العامل املستقلني واألشخاص غري األجراء املؤمنني لدى
الصندوق املترضرين من تداعيات تفيش جائحة فريوس كورونا «كوفيد .»19 -
مرسوم بقانون رقم  2.20.665صادر يف  12من صفر  30( 1442سبتمرب  )2020يتعلق بإعادة تنظيم القطب املايل
للدار البيضاء.
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مرسوم بقانون رقم  2.20.690صادر يف  12من صفر  30( 1442سبتمرب  )2020بسن أحكام استثنائية تتعلق
بالغرامات املالية الواجب أداؤها السرتجاع إمكانية إصدار الشيكات.

مراسيم 25 :

مرسوم رقم 2.20.269بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل «اسم الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس
كورونا كوفيد .»19 -
مرسوم رقم  2.20.293املتعلق بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس
كورونا -كوفيد .19
مرسوم رقم  2.20.295صادر يف  2شعبان  27( 1441مارس  )2020بتمديد وقف استيفاء رسم االسترياد املفروض
عىل القمح اللني ومشتقاته.
مرسوم رقم  2.20.345صادر يف  19من رمضان  13( 1441ماي  )2020بتمديد وقف استيفاء رسم االسترياد املفروض
عىل القمح اللني ومشتقاته.
مرسوم رقم  2.20.300صادر يف  2شعبان  27( 1441مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض عىل
الفاصولياء العادية.
مرسوم رقم  2.20.299صادر يف  2شعبان  27( 1441مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض عىل الفول.
مرسوم رقم  2.20.298صادر يف  2شعبان  27( 1441مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض عىل
الحمص.
مرسوم رقم  2.20.297صادر يف  2شعبان  27( 1441مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض عىل العدس
مرسوم رقم  2.20.296صادر يف  2شعبان  27( 1441مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض عىل القمح
الصلب.
مرسوم رقم  2.19.1065صادر يف  30من ربيع اآلخر  27( 1441ديسمرب  )2019بوقف استيفاء رسم االسترياد
املفروض عىل القمح اللني و مشتقاته.
مرسوم رقم  2.20.330بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش
فريوس كورونا – كوفيد .19
مرسوم رقم  2.20.331بتطبيق القانون رقم  25.20والقايض بسن تدابري استثنائية لفائدة املشغلني املنخرطني
بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي والعاملني لديهم املرصح بهم ،املتضـررين من تداعيات تفيش جائحة فريوس
كورونا «كوفيد .»19 -
مرسوم رقم  2.20.371بتمديد رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش
فريوس كورونا – كوفيد .19
مرسوم رقم  2.20.406بتمديد رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش
فريوس كورونا – كوفيد  19وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود املتعلقة بها.
مرسوم رقم  2.20.456بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش
فريوس كورونا  -كوفيد .19
مرسوم رقم  2.20.526بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة فريوس
كورونا – كوفيد .19
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مرسوم رقم  2.20.270صادر يف  21من رجب  16 ( 1441مارس  ) 2020يتعلق مبساطر تنفيذ النفقات املنجزة من
لدن وزارة الصحة.
مرسوم رقم  2.20.415صادر يف  8محرم  28 ( 1442أغسطس  ) 2020بنسخ املرسوم رقم  2.20.270الصادر يف
 21من رجب  16 ( 1441مارس  ) 2020املتعلق مبساطر تنفيذ النفقات املنجزة من لدن وزارة الصحة.
مرسوم رقم  2.20.528صادر يف  22من ذي الحجة  12 ( 1441أغسطس  ) 2020بإحداث حساب مرصد ألمور
خصوصية يحمل اسم "صندوق االستثامر االسرتاتيجي".
مرسوم رقم  2.20.572لتطبيق أحكام املادة الرابعة املكررة من املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر يف
 28من رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
مرسوم رقم  2.20.631يقيض بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة
فريوس كورونا  -كوفيد .19
مرسوم رقم  2.20.711صادر يف  20من صفر  8 ( 1442أكتوبر  ) 2020بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ
الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا  -كوفيد .19
مرسوم رقم  2.20.659بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض والقانون
رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات الخاصني بفئات املهنيني والعامل املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا ،فيام يتعلق باملرشدين السياحيني.
مرسوم رقم  2.20.664بتطبيق املرسوم بقانون رقم  2.20.605بسن تدابري استثنائية لفائدة بعض املشغلني املنخرطني
بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي والعاملني لديهم املرصح بهم وبعض فئات العامل املستقلني واألشخاص غري
األجراء املؤمنني لدى الصندوق واملترضرين من تداعيات تفيش جائحة كورونا «كوفيد  »19 -فيام يتعلق بقطاع
السياحة.
 .مرسوم رقم  2.20.788بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش
فريوس كورونا  -كوفيد .19

مراسيم تتعلق باملوافقة عىل اتفاقيات قروض 6 :

مرسوم رقم  2.20.476صادر يف  2ذي الحجة  23( 1441يوليو  ) )2020باملوافقة عىل اتفاق القرض رقم 9147-MA
مببلغ خمسة وثالثني مليون دوالر أمرييك ( 35.000.000دوالر أمرييك) ،املربم بتاريخ  3يوليو  2020بني اململكة
املغربية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري ،بخصوص التمويل اإلضايف لربنامج تحسني الصحة األولية باملناطق القروية
واالستجابة الطارئة لجائحة كوفيد – .19
مرسوم رقم  2.20.414صادر يف  30من شوال  22( 1441يونيو  )2020باملوافقة عىل اتفاق القرض املربم بتاريخ
 9يونيو  2020بني اململكة املغربية والبنك اإلفريقي للتنمية قصد منح قرض مببلغ مائتني وأربعة وستني مليون أورو
( 264.000.000أورو) للمملكة املغربية ،لتمويل برنامج دعم االستجابة لكوفيد .19 -
مرسوم رقم  2.20.398صادر يف  20من شوال  12( 1441يونيو  ) 2020باملوافقة عىل اتفاقية القرض املربمة بتاريخ
 15من رمضان  9 ( 1441ماي  ) 2020بني حكومة اململكة املغربية والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي
مببلغ خمسة وأربعني مليون ( )45.000.000دينار كويتي ،قصد املساهمة يف متويل الربنامج اإلسعايف لدرء اآلثار
الناجمة عن جائحة كورونا.
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مرسوم رقم  2.20.132صادر يف  26من جامدى اآلخرة  21 ( 1441فرباير  ) 2020باملوافقة عىل االتفاق رقم ،9027-MA
مببلغ مائتني وواحد وخمسني مليون ومثامنائة ألف أورو ( 251.800.000أورو) ،املربم بتاريخ  16يناير  2020بني
اململكة املغربية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري بخصوص قرض سياسة التنمية مع خيار السحب املؤجل للمخاطر
املتعلقة بالكوارث الطبيعية.
مرسوم رقم  2.20.522صادر يف  22من ذي الحجة  12 ( 1441أغسطس  ) 2020باملوافقة عىل عقد التمويل
رقم  92309مببلغ مائتي مليون أورو ( 200.000.000أورو) ،املربم بتاريخ  23يوليو  2020بني اململكة املغربية و البنك
األورويب لالستثامر ،بخصوص دعم قطاع الصحة العمومية بغرض الحد من تداعيات جائحة كورونا
مرسوم رقم  2.20.458صادر يف  29من ذي القعدة  21 ( 1441يوليو  ) 2020باملوافقة عىل اتفاق القرض
رقم  ،9133-MAمببلغ أربعامئة وتسعة وخمسني مليونا ومثامنائة ألف أورو ( 459.800.000أورو) ،املربم بتاريخ
 3يوليو  2020بني اململكة املغربية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري ،بخصوص القرض األول لدعم سياسة التنمية
للشمول املايل والرقمي.

قرارات 25 :

قرار مشرتك لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي والوزير املنتدب لدى
وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف بالتعليم العايل والبحث العلمي
رقم  1506.20صادر يف  17من شوال  9 ( 1441يونيو  ) 2020بتحديد قامئة القطاعات والقطاعات الفرعية املتعلقة
بالرتبية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ،التي ال يعترب املشغل املامرس لنشاطه فيها يف وضعية صعبة جراء تفيش
جائحة فريوس كورونا «كوفيد . »19 -
قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقـم  1228.20صادر يف  4رمضان  28 ( 1441أبريل  ) 2020بتحديد قامئة
القطاعات والقطاعات الفرعية املتعلقة بالطاقة التي ال يعترب املشغل املامرس لنشاطه فيها يف وضعية صعبة جراء
تفيش جائحة فريوس كورونا «كوفيد .»19 -
قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقـم  1227.20صادر يف  4رمضان 1441
( 28أبريل  )2020بتحديد قامئة القطاعات والقطاعات الفرعية املتعلقة بالفالحة والصيد البحري ،التي ال يعترب
املشغل املامرس لنشاطه فيها يف وضعية صعبة جراء تفيش جائحة فريوس كورونا «كوفيد .»19 -
قرار مشرتك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد
األخرض والرقمي رقـم  1226.20صادر يف  4رمضان  28( 1441أبريل  )2020بتحديد قامئة القطاعات والقطاعات
الفرعية املتعلقة باملنتوجات الفالحية املصنعة ،التي ال يعترب املشغل املامرس لنشاطه فيها يف وضعية صعبة جراء
تفيش جائحة فريوس كورونا «كوفيد .»19 -
قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  1612.20صادر يف  30من شوال  22 ( 1441يونيو  ) 2020يف شأن سن
نظام خاص للدراسات واالمتحانات مبؤسسات التعليم العتيق برسم السنة الدراسية .2020-2019
قرار لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة
رقم  1738.20صادر يف  15من ذي القعدة  7 ( 1441يوليو  ) 2020بسن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم االمتحانات
بالتعليم املدريس برسم السنة الدراسية .2020-2019
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف بالتعليم
العايل والبحث العلمي رقم  1369.20صادر يف  28من رمضان  22( 1441ماي  )2020بتغيري وتتميم قرار وزير
التعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  1824.95الصادر يف  6شوال  7( 1415مارس  )1995بتحديد
طبيعة وكيفيات إجراء االختبارات املشرتكة للقبول األويل واختبارات القبول النهايئ يف بعض مؤسسات تكوين
املهندسني واملؤسسات التي يف حكمها وكذا معامالتها ومددها.
قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1087.20صادر يف  21من شعبان  15( 1441أبريل  )2020باتخاذ
تدابري مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكاممات الواقية املوجهة لالستعامل الطبي.
قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2445.20صادر يف  17من صفر  5( 1442أكتوبر  )2020بتمديد
التدابري املؤقتة املتخذة ضد ارتفاع أسعار الكاممات الواقية.
قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1057.20صادر يف  12من شعبان  6( 1441أبريل  )2020باتخاذ
تدابري مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكاممات الواقية.
قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1020.20صادر يف  6شعبان  31( 1441مارس  )2020باتخاذ تدابري
مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكاممات الواقية.
قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1087.20صادر يف  21من شعبان  15( 1441أبريل  )2020باتخاذ
تدابري مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكاممات الواقية املوجهة لالستعامل الطبي.
قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  986.20صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020باتخاذ تدابري
مؤقتة ضد ارتفاع أسعار املطهرات الكحولية.
قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2335.20صادر يف  22من محرم  11( 1442سبتمرب  )2020بتمديد
التدابري املؤقتة ضد ارتفاع أسعار املطهرات الكحولية.
قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي رقم  1121.20صادر يف  4رمضان  28( 1441أبريل )2020
بتحديد قامئة القطاعات والقطاعات الفرعية املتعلقة بالصناعة والتجارة ،التي ال يعترب املشغل املامرس لنشاطه فيها
يف وضعية صعبة جراء تفيش جائحة فريوس كورونا «كوفيد .»19 -
قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي رقم  1619.20صادر يف فاتح ذي القعدة 1441
( 23يونيو  )2020يتعلق بالكاممات الواقية املصنوعة من الثوب ذات االستعامل غري الطبي.
قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي رقم  1060.20صادر يف  14من شعبان 1441
( 8أبريل  )2020يتعلق بالكاممات الواقية املصنوعة من الثوب غري املنسوج ذات االستعامل غري الطبي.
قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي رقم  1345.20صادر يف  27من رمضان 1441
( 21ماي  )2020بتتميم قرار وزير التجارة الخارجية واالستثامرات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94
الصادر يف  7ذي القعدة  19( 1414أبريل  )1994بتحديد قامئة السلع التي تتخذ يف شأنها تدابري تهدف إىل وضع
قيود كمية عىل استريادها وتصديرها.
قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي رقم  1505.20صادر يف  17من شوال  9( 1441يونيو  )2020بتغيري
قرار وزير التجارة الخارجية واالستثامرات الخارجية والصناعة التقليدية رقم  1308.94الصادر يف  7ذي القعدة 1414
( 19أبريل  )1994بتحديد قامئة السلع التي تتخذ يف شأنها تدابري تهدف إىل وضع قيود كمية عىل استريادها
وتصديرها.
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قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي رقم  1094.20صادر يف  22من شعبان 1441
( 16أبريل  )2020بتتميم قرار وزير التجارة الخارجية واالستثامرات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94
الصادر يف  7ذي القعدة  19 ( 1414أبريل  ) 1994بتحديد قامئة السلع التي تتخذ يف شأنها تدابري تهدف إىل وضع
قيود كمية عىل استريادها وتصديرها.
قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي رقم  2293.20صادر يف  13من محرم 1442
( 2سبتمرب  ) 2020بتتميم قرار وزير التجارة الخارجية واالستثامرات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94
الصادر يف  7ذي القعدة  19 ( 1414أبريل  ) 1994بتحديد قامئة السلع التي تتخذ يف شأنها تدابري تهدف إىل وضع
قيود كمية عىل استريادها وتصديرها.
قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي رقم  926.20صادر يف  15من رجب 1441
( 10مارس  ) 2020بتتميم قرار وزير التجارة الخارجية واالستثامرات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94
الصادر يف  7ذي القعدة  19 ( 1414أبريل  ) 1994بتحديد قامئة السلع التي تتخذ يف شأنها تدابري تهدف إىل وضع
قيود كمية عىل استريادها وتصديرها.
قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي رقم  1485.20صادر يف  12من شوال  4( 1441يونيو )2020
بتتميم قرار وزير التجارة الخارجية واالستثامرات الخارجية والصناعة التقليدية رقم  1308.94الصادر يف
 7ذي القعدة  19( 1414أبريل  )1994بتحديد قامئة السلع التي تتخذ يف شأنها تدابري تهدف إىل وضع قيود كمية
عىل استريادها وتصديرها.
قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي رقم  859.20صادر يف  7رجب  2( 1441مارس )2020
بتتميم قرار وزير التجارة الخارجية واالستثامرات الخارجية والصناعة التقليدية رقم  1308.94الصادر يف
 7ذي القعدة  19 ( 1414أبريل  ) 1994بتحديد قامئة السلع التي تتخذ يف شأنها تدابري تهدف إىل وضع قيود كمية
عىل استريادها وتصديرها.
قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2100.20صادر يف  6ذي الحجة  27( 1441يوليو  )2020باملصادقة
عىل منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي رقم  AS/02/2020الصادر يف  30من شوال 1441
( 22يونيو  )2020بتحديد رشوط استثنائية تتعلق بتكوين بعض االحتياطات التقنية ملواجهة تداعيات تفيش جائحة
فريوس كورونا "كوفيد ."19
قرار مشرتك لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتامعي ووزير الشغل واإلدماج املهني رقم  2671.20صادر يف  6ربيع األول  23( 1442أكتوبر  )2020بتطبيق
الفقرة الثالثة من املادة السابعة من املرسوم رقم  2.20.664الصادر يف  28من محرم  17( 1442سبتمرب )2020
بتطبيق املرسوم بقانون رقم  2.20.605الصادر يف  26من محرم  15( 1442سبتمرب  )2020بسن تدابري استثنائية
لفائدة بعض املشغلني املنخرطني بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي والعاملني لديهم املرصح بهم وبعض فئات
العامل املستقلني واألشخاص غري األجراء املؤمنني لدى الصندوق ،املترضرين من تداعيات تفيش جائحة فريوس كورونا
«كوفيد  »19 -عىل العاملني بالقطاع السياحي.
قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2582.20صادر يف  27من صفر  15( 1442أكتوبر  )2020بتمديد
التدابري املؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكاممات الواقية املوجهة لالستعامل الطبي.
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حصيلة اجتامعات املجلس الوزاري ومجلس الحكومة
يف إطار املهام املوكولة إليها ،طبقا ألحكام املرسوم رقم  2.09.677الصادر يف  4جامدى اآلخرة 1431
( 19ماي  )2010املتعلق بتنظيم األمانة العامة للحكومة ،وبناء عىل أحكام القانون التنظيمي رقم
 065.13املتعلق بتنظيم وتسيري أشغال الحكومة والوضع القانوين ألعضائها الصادر بتنفيذه الظهري
الرشيف رقم  1.15.33بتاريخ  28من جامدى األوىل  19( 1436مارس  ،)2015تتوىل األمانة العامة
للحكومة مهمة إعداد وتتبع جداول أعامل املجالس الحكومية واملجالس الوزارية ومحارض اجتامعاتها.
ويف هذا الصدد ،أسفرت حصيلة اجتامعات هذه املجالس برسم سنة  2020عىل الحصيلة
التالية :
أوال  :فيام يخص اجتامعات املجلس الوزاري :
ما ييل :

قامت مصالح األمانة العامة للحكومة بإعداد وتتبع مجلسني وزاريني ،متت خاللهام املصادقة عىل
 16اتفاقية دولية ؛ 19مرشوع قانون ،همت أساسا قانونا تنظيميا واحدا و 4قوانني عادية و 14قانونا باملوافقةعىل اتفاقيات دولية طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  55من الدستور ؛
 3-مراسيم تنظيمية تهم املجال العسكري.

كام تم مبناسبة انعقاد املجالس املذكورة التداول ،طبقا ألحكام الفصل  49من الدستور ،يف شأن
تعيني  20سفريا ،باإلضافة إىل االستامع إىل عرضني (.)2
ثانيا  :فيام يخص اجتامعات مجلس الحكومة :
بلغ عدد اجتامعات مجالس الحكومة ،خالل هذه السنة 52 ،اجتامعا متت خاللها املصادقة
عىل مجموعة من النصوص القانونية واالتفاقيات الدولية ،نوردها كالتايل :
 20اتفاقية دولية ؛ 58مرشوع قانون موزعة كاآليت :قانون تنظيمي واحد ( )1و 39قانونا عاديا ،باإلضافة إىل 18قانونا باملوافقة عىل اتفاقيات دولية ؛
 6مشاريع مراسيم بقوانني ؛  89مرشوع مرسوم تنظيمي.كام تم ،خالل املجالس املذكورة االستامع إىل  29عرضا وزاريا وتقديم مجموعة من اإلفادات
والنقط اإلخبارية من قبل السادة أعضاء الحكومة ،واملصادقة عىل تعيني  109مسؤوال يف مناصب عليا.
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النرش اإللكرتوين ملشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية
تم إحداث خدمة النرش اإللكرتوين ملشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية من لدن مصالح
األمانة العامة للحكومة لفائدة العموم مبوجب املرسوم رقم  2.08.229الصادر يف  25من جامدى
األوىل  21( 1430ماي  )2019بإحداث مسطرة لنرش مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية ،وذلك
قصد إتاحة الفرصة للمعنيني واملهتمني إلبداء تعاليقهم أو مقرتحاتهم بخصوص مضامينها .وأنيطت
مهمة اإلرشاف عىل عملية النرش اإللكرتوين ملشاريع النصوص املذكورة لجنة تقنية ترتأسها األمانة
العامة للحكومة ،وتتألف من ممثيل عدد من السلطات الحكومية املعنية.
وقد عقدت هذه اللجنة خالل هذه السنة ( ،)2020إىل غاية متم شهر أكتوبر 9 ،اجتامعات
منها  4اجتامعات عن بعد ،وافقت خاللها عىل نرش  11مرشوع نص قانوين من أجل تلقي مالحظات
وتعاليق مختلف املعنيني أشخاصا ذاتيني كانوا أو اعتباريني.
وتتكون مشاريع هذه النصوص من :
  7مشاريع قوانني؛  4مشاريع مراسيم؛ويتبني بالرجوع إىل مضامني هذه النصوص التي تم وضعها رهن االستشارة العمومية عن
طريق النرش اإللكرتوين املذكور ،أن النصوص التي حظيت بأكرب قدر من تعاليق املواطنني واملؤسسات
والرشكات والهيئات ،هي بصفة خاصة مشاريع القوانني التالية :
•مرشوع قانون رقم  12.20متعلق بسندات الدين املؤمنة ؛
•مرشوع قانون رقم  02.20متعلق مبالحة الرتفيه ؛
•مرشوع قانون رقم  46.20بتغيري وتتميم القانون رقم  33.13املتعلق باملناجم ؛
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•مرشوع قانون رقم  47.20بتغيري وتتميم الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم 1.72.255
بتاريخ  18من محرم  22( 1393فرباير  )1973املتعلق باسترياد مواد الهيدروكاربور
وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها ؛
•مرشوع قانون رقم  75.18يقيض بتغيري وتتميم الظهري الرشيف مبثابة قانون
رقم  1.73.255الصادر يف  27من شوال  23( 1393نوفمرب  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ؛
•مرشوع قانون رقم  19.20بتغيري وتتميم القانون رقم  17.95املتعلق برشكات املساهمة.
•مرشوع قانون رقم  73.20يتعلق باإلنتاج الذايت للطاقة الكهربائية.
كام همت تعاليق املواطنني عددا من النصوص التنظيمية نذكر من أهمها املراسيم التالية :
•مرشوع مرسوم رقم  2.20.131يتعلق بنظامي الرتخيص والترصيح باألنشطة واملنشآت
ومصادر اإلشعاعات املؤينة املرتبطة بهام املنتمية للفئة الثانية ؛
•مرشوع مرسوم رقم  2.20.146يتعلق بحامية العامل والعموم والبيئة من اإلشعاعات
املؤينة ؛
•مرشوع مرسوم رقم  2.20.593بتغيري وتتميم املرسوم رقم  2.72.513بتطبيق الظهري
الرشيف مبثابة قانون رقم  1.72.255املتعلق باسترياد مواد الهيدروكاربور وتصديرها
وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها ؛
•مرشوع مرسوم رقم  2.20.716يتعلق باألداء الطاقي األدىن وبالعنونة الطاقية لألجهزة
والتجهيزات املستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو باملنتجات البرتولية السائلة
أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات املتجددة واملعروضة للبيع فوق الرتاب الوطني.
وقد شكلت التعاليق التي أبداها املواطنون قيمة مضافة ،إذ متت إحالة جميع املالحظات
املتوصل بها عن طريق املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومة إىل السلطات الحكومية املعنية
بالنصوص املذكورة والتي أخذت بعضها بعني االعتبار وأعدت صيغة جديدة لتلك النصوص من أجل
عرضها عىل مسطرة املصادقة.
ويقدم الجدول التايل الالئحة الكاملة ملسودات مشاريع النصوص القانونية التي متت دراستها
من قبل اللجنة املذكورة ،وكانت موضوع االستشارة العمومية عن طريق النرش اإللكرتوين :
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الئحة مسودات النصوص التي متت دراستها
من طرف اللجنة املكلفة بنرش مشاريع النصوص القانونية
عىل املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومة برسم سنة 2020
تاريخ النرش مدة النرش

مرشوع النص
1

مرشوع مرسوم رقم  2.20.131يتعلق بنظامي الرتخيص والترصيح باألنشطة 2020/02/06
واملنشآت ومصادر اإلشعاعات املؤينة املرتبطة بهام املنتمية للفئة الثانية.

 15يوما

2

مرشوع مرسوم رقم  2.20.146يتعلق بحامية العامل والعموم والبيئة من 2020/02/20
اإلشعاعات املؤينة.
2020/03/12
مرشوع قانون رقم  12.20يتعلق بسندات الدين املؤمنة.

15
15

4

مرشوع قانون رقم  02.20يتعلق مبالحة الرتفيه.

2020/05/08

20

5

مرشوع قانون رقم  46.20بتغيري وتتميم القانون رقم  33.13املتعلق 2020/07/27
باملناجم.
مرشوع قانون رقم  47.20بتغيري وتتميم الظهري الرشيف مبثابة
قانون رقم  1.72.255بتاريخ  18من محرم  22( 1393فرباير 2020/07/27 )1973
املتعلق باسترياد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها
وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
مرشوع قانون رقم  75.18يقيض بتغيري وتتميم الظهري الرشيف
مبثابة قانون رقم  1.73.255الصادر يف  27من شوال 2020/08/06 1393
( 23نوفمرب  )1973املتعلق بتنظيم الصيد البحري.
مرشوع قانون رقم  19.20بتغيري وتتميم القانون رقم  17.95املتعلق
2020/08/18
برشكات املساهمة.
مرشوع مرسوم رقم  2.20.593بتغيري وتتميم املرسوم
رقم  2.72.513الصادر يف  3ربيع األول  7( 1393أبريل )1973
بتطبيق الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم  1.72.255الصادر يف  18من محرم 2020/09/17
 22( 1393فرباير  )1973املتعلق باسترياد مواد الهيدروكاربور وتصديرها
وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
مرشوع مرسوم رقم  2.20.716يتعلق باألداء الطاقي األدىن وبالعنونة
الطاقية لألجهزة والتجهيزات املستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو
2020/10/28
باملنتجات البرتولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات املتجددة
واملعروضة للبيع فوق الرتاب الوطني.
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مرشوع قانون رقم  73.20يتعلق باإلنتاج الذايت للطاقة الكهربائية.
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مسودات النصوص
التي تم نرشها عىل املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومة
بعد دراستها من طرف اللجنة املكلفة بنرش مشاريع النصوص القانونية
مسودات
القوانني

مسودات
املراسيم

مسودات
القرارات

2020

 10منها  5عن بعد

11

7

4

0

2019

11

18

8

6

4

2018

14

21

11

5

5

2017

5

8

5

0

3

2016

12

11

2

5

4

2015

25

25

13

8

4

2014

46

43

16

12

15

2013

43

39

31

6

2

2012

15

15

11

3

1

2011

24

24

11

13

0

2010

5

5

4

1

0

2020-2010

210

220

119

63

38

السنوات

العدد اإلجاميل
عدد اجتامعات اللجنة
للنصوص
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مسودات النصوص
التي تم نرشها عىل املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومة
بعد دراستها من طرف اللجنة املكلفة بنرش مشاريع النصوص القانونية

25

مسودات النصوص
التي تم نرشها عىل املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومة
بعد دراستها من طرف اللجنة املكلفة بنرش مشاريع النصوص القانونية
برسم سنة 2020
العدد اإلجاميل
عدد اجتامعات اللجنة
للنصوص
 10منها  5عن بعد

11

مسودات القوانني مسودات املراسيم مسودات القرارات
7

4

سنة 2020
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0

حصيلة نشاط املطبعة الرسمية برسم سنة 2020
وآفاق عملها
تتوىل مديرية املطبعة الرسمية مهمة طبع الجريدة الرسمية للمملكة وتنفيذ جميع أعامل
الطبع لحساب اإلدارات العمومية ،كام تحرص عىل تدوين أهم النصوص الترشيعية والتنظيمية ضمن
سلسلة «الوثائق القانونية املغربية».
وبالنظر إىل هذه الصالحيات ،تعمل هذه املؤسسة عىل إنجاز املهام املنوطة بها باعتامد
أساليب حديثة تهدف إىل استغالل املهارات يف مجال النرش اإللكرتوين.
ويف هذا اإلطار ،يتم فيام ييل عرض ملرشوع ميزانيتها برسم السنة املالية ،2021وجرد لحصيلة
أهم اإلنجازات املحققة خالل السنة الحالية ،ويف آخر املطاف ،استعراض آفاق عملها وبرامجها
املستقبلية.

أوال  :مرشوع امليزانية برسم السنة املالية 2021
ألف  :ميزانية االستغالل
 - Iاملداخيل
تبلغ تقديرات املداخيل حوايل  20.000.000درهم كام هو الشأن خالل السنة الجارية ،ويشكل
البابان التاليان حصتهام األوفر :
 )1مورد اإلشهار
يتوقع أن تصل حصيلة هذه الفقرة التي تعترب العمود الفقري ملوارد املديرية إىل مبلغ
 19.000.000درهم الذي تتجىل أهميته يف وفرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية التي ترد
عليها يف ميدان النرش القانوين.
 )2مورد االشرتاك يف نرشات الجريدة الرسمية وبيع أعدادها
من املرتقب أن تبلغ مداخيل هذه الفقرة ما قدره  680.000درهم ،مع اإلشارة إىل انخفاضها
امللحوظ منذ تفعيل الولوج املجاين للموقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومة الذي يتضمن نرشات
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الجريدة الرسمية الخمس ،اليشء الذي ينتج عنه ارتفاع عدد إلغاءات عقود االشرتاك ويؤثر سلبا عىل
كمية النسخ املسحوبة شهريا التي تراجعت إىل  18.000بدل  70.000خالل سنة  ،2007تاريخ انطالق
العمل باملوقع املذكور.
 - IIاملعدات والنفقات املختلفة
حددت نفقات هذا الباب يف مبلغ  20.000.000درهم سريصد عىل وجه الخصوص إىل التزود
مبختلف أنواع الورق وكذا تغطية مصاريف لوازم ومواد الطبع ومتويل الصفقات التي تربم لصيانة
وإصالح معدات وآليات الطبع ولرشاء عتاد معلومايت وبرامج معلوماتية.

باء  :ميزانية االستثامر
متول ميزانية االستثمــار من فائض املوارد الذاتية الذي يحرص بعد انرصام كل سنة مالية
من طرف الخازن الوزاري املكلف مبراقبة مالية مديرية املطبعة الرسمية ،وعىل إثر ذلك ،يتم إعداد
ميزانية تعديلية تخصص االعتامدات التي تسجل يف أبوابها ملتابعة تنفيذ مسلسل التجهيز والرقمنة
الذي يتضمن املحاور الواردة يف الجزء املتعلق بآفاق العمل لسنة .2021

ثانيا  :جرد لحصيلة أهم اإلنجازات املحققة خالل سنة 2020
همت هذه اإلنجازات بصفة خاصة :
 - 1املصادقة عىل اتفاقية رشاكة تتعلق بتدبري الربامج املشرتكة بني املديرية ووكالة التنمية
الرقمية ويتعلق األمر مبنصة لرقمنة مكتب الضبط من أجل التدبري اإللكرتوين لتدفُّقات املراسالت
الواردة والصادرة وبذلك يصبح بوسع املرتفقني إيداع مراسالتهم مقابل وصل رقمي بتأكيد االستالم.
 - 2إضافة خدمة الربيد املضمون إلرسال نسخ الجريدة الرسمية استجابة لطلب املواطنني
وكذلك السهر عىل إبرام االتفاقية املتعلقة بتتبع املراسالت عن طريق خدمة «إ-برقية» وإمداد بريد
املغرب باملعطيات املتعلقة بالعناوين قصد معالجتها متهيدا الستعاملها يف إطار هذه الخدمة.
 - 3مواصلة العمل عىل إدراج اإلعالنات القضائية واإلدارية ضمن خدمات البوابة اإللكرتونية
إليداع ونرش اإلعالنات بالجريدة الرسمية من خالل مراسلة الجهات املعنية بكل من وزارة العدل
ووكاالت األحواض املائية إلمداد مديرية املطبعة الرسمية بكافة البيانات الالزمة إلضافة إعالناتهم
28

وهي غزيرة ،ضمن الالئحة التي تحدد تعريفتها بكيفية جزافية وبالتايل متكينها من تهيئ البوابة
اإللكرتونية املذكورة الستقبال جميع النصوص ومعالجتها عن بعد.
 - 4وضع نرشة الجريدة الرسمية املتعلقة باإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية والنرشة
املتعلقة بالتحفيظ العقاري رهن إشارة العموم عىل املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومة
( ،)www.sgg.gov.maمن أجل متكني املواطنني عرب كل أرجاء اململكة من االطالع عىل إعالناتهم يف
ميدان اإلشهار القانوين وتحميلها يف وقت وجيز دون الحاجة إىل التنقل.
 - 5االنخراط بشكل فعال يف مرشوع إحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية ومواكبتها وإنجاز
جميع التجارب الالزمة عىل كافة النسخ املقرتحة من طرف املصالح املختصة للمكتب املغريب للملكية
الصناعية والتجارية.
 - 6املشاركة يف املعرض الدويل للنرش والكتاب يف دورته السادسة والعرشين الذي تم تنظيمه
مبدينة الدار البيضاء يف الفرتة املمتدة ما بني  6و 16فرباير  ،2020والتي شكلت مناسبة للتعريف
بإصدارات األمانة العامة للحكومة وباملهام املنوطة مبديرية املطبعة الرسمية ومختلف الخدمات
املقدمة من لدنها كام شهدت إصدارات سلسلة «الوثائق القانونية املغربية» املعروضة إقباالً كبريا ً
عىل اقتنائها ،حيث ُسجل ارتفاع استثنايئ يف عدد النسخ التي تم تسويقها إذ بلغ نحو أربعة آالف
وخمسامئة ( )4500مقابل ألف ( )1000خالل الدورة السابقة.

ثالثا  :استعراض بعض آفاق العمل برسم سنة 2021
ضمن االعتامدات التي ستمنح لها ،ستتابع املديرية خالل سنة  2021إنجاز األهداف التي ميكن
تلخيصها كام ييل :
 - 1إنجاز الدراسة املتعلقة بتهيئ دفرت الرشوط الخاصة ونظام االستشارة ألجل اقتناء آالت
طبع أخرى متكنها من مواكبة تطور الطباعة اإللكرتونية.
 - 2تعميم الخدمة اإللكرتونية عرب بوابة اإلعالنات القانونية التي تم إيواؤها لدى بريد املغرب،
لتضم اإلعالنات القضائية واإلدارية.
 - 3تطوير التعاون مع الوكالة الوطنية املكلفة بالجريدة الرسمية للدولة اإلسبانية لالستفادة
من خربتها وتجربتها.
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 - 4التفكري يف إنجاز حتمي لجريدة رسمية رقمية والتعريف باملؤرشات التي ستمكن من تنوير
االسرتاتيجية التي سيتم اتخاذها يف هذا الشأن واالستعداد لها.
 - 5مواصلة برنامج التكوين والزيارات الدراسية التي من شأنها تطوير استعامل تكنولوجيا
املعلومات والتواصل يف ميدان النرش وتوحيد النصوص القانونية والطباعة الرقمية.
 - 6تتبع الدراسة الهادفة إىل إنشاء موقع إلكرتوين خاص يتم تزويده بشكل مستمر بخدمات
جديدة وبتسويق الوثائق املنشورة عرب منصة مخصصة لهذا الهدف وكذا بتدبري الجوانب املتعلقة
بالزبناء والذي تم وضع تصور متهيدي أويل له.
 - 7إدخال التوقيع اإللكرتوين عىل أعداد الجريدة الرسمية للرفع من مستوى األمن املعلومايت
والرسية يف التعامالت.
 - 8مواصلة املساهمة يف كافة األشغال الخاصة مبرشوع إحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية
ومواكبتها ،والعمل عىل إنجاز التجارب عىل املوقع « »CREOLبالنسبة للتسجيالت املعدلة ،وإبداء
كافة املالحظات يف هذا الشأن ملصالح املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية.
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مواكبة األمانة العامة للحكومة لبعض املهن والهيئات املهنية

تقـديــم :
تضطلع األمانة العامة للحكومة من خالل مديرية املهن املنظمة والهيئات املهنية مبهام البت يف
طلبات الحصول عىل األذون الالزمة ملزاولة بعض املهن الطبية والتقنية وشبه الطبية ،ومنح الرتخيص،
عند االقتضاء ،بشأن مزاولتها .وذلك طبقا للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وقبل التطرق لحصيلة نشاط مديرية املهن املنظمة والهيئات املهنية خالل هاته الفرتة ،البد
من اإلشارة إىل أن وترية نشاط هاته املديرية مل تعرف خالل فرتة الحجر الصحي أي نقص أو تراجع،
ال سيام فيام يتعلق بعدد الرخص أو القرارات التي تم منحها ،ويرجع ذلك باألساس إىل استمرار
املديرية يف تقديم خدماتها حضوريا ،لكون طبيعة امللفات التي تدرسها تستلزم ذلك ،يف استحضار
تام للضوابط واإلجراءات االحرتازية الواجب اتخاذها من أجل تفادي تعريض الطاقم اإلداري ملخاطر
انتشار عدوى فريوس كورونا (.)COVID-19
 - 1حصيلة نشاط املديرية يف مجال منح الرتاخيص :
قامت هذه املديرية بتسليم ما مجموعه  1460رخصة تتوزع بني بعض املهن املنظمة وغري
املنظمة ،وذلك خالل الفرتة املمتدة بني فاتح يناير إىل غاية  25نوفمرب  2020عىل الشكل التايل :
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املصحات

املهن الطبية

املهن الصيدلية
املهن
الصحية

70
مراكز تطهري الدم

58

مختربات التحليالت البيولوجية

109

أطباء األسنان األجانب

9

األطباء األجانب

37

املؤسسات الصيدلية والبيطرية

34

الصيادلة املغاربة املرخص لهم باملزاولة باملؤسسات
الصيدلية
الصيادلة األجانب
املنظمة

املهن شبه الطبية
غري املنظمة

املهن التقنية

نظارايت
التمريض
القبالة
الرتويض الطبي
تقويم النطق
تقويم البرص
نفساين
نفساين حريك
صانع رمامات األسنان
تدريم القدم
مختص يف الحمية
تقويم السمع
واضع أجهزة استبدال األعضاء

الهندسة املعامرية

266

حمل لقب مهندس

57
1460

املجموع
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66
4
320
114
30
89
55
16
15
5
95
1
3
4
3

 - 2تدخل املديرية يف مجال املراقبة والسهر عىل حسن سري املؤسسات الصيدلية والصحية :
يف مجال السهر عىل حسن تطبيق النصوص الترشيعية والتنظيمية املنظمة لسري املؤسسات
الصحية ،ويف إطار دورها الرقايب ،قامت األمانة العامة للحكومة خالل هذه السنة بتوجيه مجموعة
من اإلنذارات إىل الصيادلة املسؤولني لدى بعض املؤسسات الصيدلية :
•حيث كانت  14مؤسسة صيدلية موضوع إنذار من قبل مصالح األمانة العامة للحكومة،
وذلك بفعل عدم تقيدها باملعايري التقنية الواردة يف النصوص القانونية الجاري بها العمل ؛
•كام تم توجيه خمسة إنذارات إىل مدراء مختربات خاصة للتحاليل البيولوجية الطبية ،ألجل
حثهم عىل وجوب التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.
عالوة عىل ذلك ،ويف إطار املواكبة القانونية وتتبع نشاط الهيئات املهنية املعنية ،قامت هاته
املديرية ،كلام طلب منها ذلك ،بتقديم االستشارات وإبداء الرأي.
حيث عملت عىل :
•تقديم خمس عرشة ( )15استشارة قانونية لفائدة مختلف الجهات من سلطات حكومية
وهيئات مهنية ؛
•اإلجابة عن سبع ( )7شكايات أدرجت عىل املوقع اإللكرتوين للشكايات ذات الصلة بنشاط
املديرية.
ومبناسبة التدبري اليومي للملفات واملراسالت املتعلقة مبهام واختصاصات هذه املديرية ،بلغ
عدد اإلرساليات التي صدرت عن هذه املديرية ما يناهز  10560مراسلة.
 - 3مساهمة املديرية يف مجال التأطري القانوين لبعض املهن :
يف إطار تنسيق العمل بني األمانة العامة للحكومة والقطاعات الحكومية املعنية بخصوص
تنظيم املهن ،تم برسم هذه السنة إعداد ونرش النصني التطبيقيني التاليني :
•املرسوم رقم  2.19.830بتطبيق القانون رقم  43.13املتعلق مبزاولة مهن التمريض ؛
•املرسوم رقم  2.19.794بتطبيق القانون رقم  44.13املتعلق مبزاولة مهنة القبالة.
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كام تم برسم هذه السنة نرش مقرر مشرتك لوزيرة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان
وسياسة املدينة واألمني العام للحكومة رقم  2190.20بتاريخ  18سبتمرب  2020بتحديد عدد املقاعد
املخصصة لكل فئة من فئات املهندسني املعامريني داخل املجلس الوطني واملجالس الجهوية لهيئة
املهندسني املعامريني الوطنية (نرش بالجريدة الرسمية عدد  6919بتاريخ  20سبتمرب .)2020
باإلضافة إىل ذلك تنكب هذه املديرية حاليا عىل دراسة مرشوع مدونة أخالقيات مهنة
الهندسة املعامرية وكذا مرشوع مدونة أخالقيات مهنة الطب ،مع القطاعات الحكومية والهيئات
املهنية املعنية ،يف أفق التوافق عىل الصيغة النهائية للمرشوعني وعرضهام للمصادقة والنرش.
 - 4تقييم حصيلة نشاط مديرية املهن املنظمة والهيئات املهنية :
باستقراء معطيات الحصيلة املبينة أعاله ،يسجل عىل أنه بالرغم من الظرفية االستثنائية
التي طبعت سنة  2020من حيث سن جملة من اإلجراءات االحرتازية للحد من تفيش وباء كورونا
( ،)COVID - 19استطاعت األمانة العامة للحكومة االستمرار يف تقديم خدماتها لفائدة مرتفقيها،
وهو ما نتج عنه تسليم عدد هام من الرخص واألذون واالستشارات برسم هذه السنة ،إذ عىل سبيل
املقارنة مع السنة املاضية  ،2019سلمت هذه األمانة العامة للحكومة من الرخص ما ناهز 1487
رخصة ،مقابل  1460خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير إىل غاية  25نوفمرب من هذه السنة.
 - 5االسرتاتيجية املستقبلية ملديرية املهن املنظمة والهيئات املهنية :
استجابة للتوجه الحكومي يف شتى القطاعات الذي يرمي إىل تحديث األساليب واملناهج
املتبعة يف التسيري اإلداري واملهني وعرصنة املهن الحرة ملواكبة التنمية االقتصادية واالجتامعية للبالد،
وتجسيدا لخيار الالمركزية الذي نهجته اململكة ،انخرطت هذه اإلدارة منذ مدة يف بلورة هذا التوجه
باختيار النقل التدريجي لبعض اختصاصاتها لفائدة السلطات الحكومية املعنية أو إىل الهيئات املهنية
مع االكتفاء باملواكبة القانونية لهاته األخرية ومصاحبتها يف اضطالعها باملهام املوكولة إليها.
وحري بالذكر ،أننا نعتزم االستمرار يف نفس النهج وذلك عرب إسناد جملة من الصالحيات
التدبريية التقنية املتصلة بتسليم الرخص إما إىل القطاعات الحكومية الوصية املبارشة أو إىل الهيئات
املهنية املعنية املوجودة أو تلك التي سيتم إحداثها فيام بعد.
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ولعل اضطالع األمانة العامة للحكومة منذ فجر االستقالل مبهام تدبري عدد من املهن الطبية
وشبه الطبية والتقنية ،مكنها من اكتساب تجارب وتراكامت وجب استثامرها بشكل أكرب لتشمل
املواكبة والتأطري القانوين للمهن الحرة والهيئات املهنية بكل تصنيفاتها من املهن الطبية وشبه الطبية
واملهن القضائية واملهن القانونية واملهن التقنية.
وانطالقا من هذه الوضعية ،فإن التصور الجديد ملهام واختصاصات األمانة العامة للحكومة
يف هذا املجال يتجه نحو االنتقال من الدور التقليدي املتمثل يف منح الرتاخيص إىل دور جديد
يجعل منها مرصدا للتتبع واليقظة القانونيني ،ليس فقط بالنسبة للمهن الطبية وشبه الطبية والتقنية
املعهودة ،ولكن ليتسع هذا الدور ليشمل كل املهن الحرة وهيئاتها ،بتنوع مجاالت تدخلها وذلك
بهدف بلورة قاعدة موحدة للمبادئ واألحكام واملساطر املشرتكة ،توخيا لالنسجام والتناغم بني فصائل
هذه املنظومة املهنية الهامة.
وتنزيال لهذا الورش ،اعتمدت هذه اإلدارة خارطة طريق منطلقها تحديد األنظمة القانونية
ملزاولة املهن املذكورة وحرصها وكذا اإلطار القانوين املؤطر لهيئاتها املهنية يف حالة وجودها.
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حصيلة نشاط األمانة العامة للحكومة يف مواكبة النسيج الجمعوي
تضطلع األمانة العامة للحكومة ،من خالل مديرية الجمعيات ،مبامرسة االختصاصات املسندة
إليها يف مجال تطبيق النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بحق تأسيس الجمعيات ،والتامس
اإلحسان العمومي ،وذلك مواكبة منها للتطور الذي يعرفه النسيج الجمعوي ببالدنا ،والتنوع يف
األدوار التي أصبحت تقوم بها جمعيات املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية يف ميادين متعددة
ومختلفة.
واستنادا ألحكام الدستور ،فإن جمعيات املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية املهتمة
بقضايا الشأن العام أصبحت رشيكا للمؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية ،من خالل مساهمتها
يف إعداد القرارات واملشاريع .كام خصت األحكام املذكورة الجمعيات بأدوار جديدة يف مسلسل
إعداد برامج التنمية وتتبعها لدى مجالس الجهات والجامعات الرتابية األخرى ،وإبرام رشاكات مع
هذه الجامعات من قبل الجمعيات املتمتعة باملنفعة العامة ،وهو ما يستلزم وضع إطار قانوين جديد
خاص بتأطري هذه األدوار ،وإعادة تحديد معايري منح صفة املنفعة العامة للجمعيات ،وتحديد رشوط
وكيفيات مساهمتها يف إعداد القرارات واملشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية.
ويف هذا السياق ،قامت األمانة العامة للحكومة ،خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير  2020إىل
غاية نوفمرب من نفس السنة ،باألنشطة التالية :
 - 1يف مجال االعرتاف بصفة املنفعة العامة للجمعيات :
تخضع دراسة ملفات الطلبات التي تتقدم بها الجمعيات الراغبة يف الحصول عىل صفة املنفعة
العامة ملقتضيات الظهري الرشيف رقــم  1.58.376الصادر يف  3جامدى األوىل  15( 1378نوفمرب )1958
بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ،كام تم تغيريه وتتميمه ،وملرسومه التطبيقي رقم  2.04.969الصادر
يف  28من ذي القعدة  10( 1425يناير  )2005املحدد لرشوط منح صفة املنفعة العامة لفائدة
الجمعيات.
وقد توصلت مصالح األمانة العامة للحكومة ،يف الفرتة املمتدة من فاتح يناير  2020إىل غاية
نوفمرب من نفس السنة ،بستة ( )6طلبات جديدة للحصول عىل صفة املنفعة العامة ،راسلت بشأنها
الجمعيات املعنية ملوافاتها بالوثائق واملعلومات التي تنقصها ،أو عقدت مع ممثليها اجتامعات من
أجل مراجعة بعض املقتضيات يف أنظمتها األساسية والداخلية ،وتحفظت السلطة اإلدارية املحلية عىل
منح صفة املنفعة العامة لجمعية واحدة.
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ويف نفس السياق ،تم االعرتاف بصفة املنفعة العامة لجمعيتني ( )2خالل الفرتة نفسها ،ليبلغ
عدد الجمعيات املتمتعة بصفة املنفعة العامة ( )233جمعية.
كام تم نرش مرسومني ( )2بالجريدة الرسمية ،يتعلق األول منهام باالحتفاظ بصفة املنفعة
العامة لجمعية غريت اسمها ،واآلخر يخص اإلذن لجمعية برفع سقف القيمة القصوى ملمتلكاتها،
وإضافة مادة جديدة يف مرسوم االعرتاف لها بصفة املنفعة العامة لتقوم تلقائيا بالتامس اإلحسان
العمومي مرة واحدة يف السنة ،رشيطة الترصيح بذلك إىل األمني العام للحكومة مع تحديد مصدرها
داخل خمسة عرش ( )15يوما عىل األقل قبل تاريخ التظاهرة املزمع القيام بها.
 - 2يف مجال تلقي ترصيحات الجمعيات باملساعدات املتوصل بها من جهات أجنبية :
طبقا للفصل السادس من الظهري الرشيف رقم  1.58.376املتعلق بحق تأسيس الجمعيات،
تعترب املساعدات الذي تتوصل بها الجمعيات من جهات أجنبية أحد مصادر متويل أنشطة وبرامج
الجمعيات ،والتي يتعني عليها ،طبقا ألحكام الفصل  32املكرر منه ،أن ترصح باملبالغ التي تتوصل
بها إىل األمانة العامة للحكومة مع تحديد مصدرها داخل أجل  30يوما كاملة من تاريخ التوصل
باملساعدة.
وكل مخالفة لذلك يعرض الجمعية املعنية للحل عن طريق القضاء ،والذي تبت فيه املحكمة
االبتدائية التي يرفع إليها األمر من قبل كل من يعنيه األمر أو مببادرة من النيابة العامة طبقا ألحكام
الفصل السابع من الظهري الرشيف رقم  1.58.376السالف الذكر.
وبناء عىل األحكام املذكورة ،فقد قامت مجموعة من الجمعيات ،يف الفرتة املمتدة من فاتح
يناير  2020إىل غاية  25نوفمرب من نفس السنة ،بالترصيح لدى مصالح األمانة العامة للحكومة بتلقيها
ملساعدات من جهات أجنبية ،بلغ حجمها ،حسب الترصيحات املتوصل بها 351.014.647,27 ،درهم،
يخص  885ترصيحا ،تقدمت به  299جمعية؛ منها ( )36جمعية معرتف لها بصفة املنفعة العامة.
وتتوزع األنشطة املمولة من املساعدات األجنبية إىل :
•البنيات التحتية بالعامل القروي ؛
•أنشطة الرعاية االجتامعية ؛
•أنشطة صحية ؛
•دعم العمل الجمعوي ؛
•حامية الحيوانات واملحافظة عىل البيئة ؛
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•تأهيل املرأة وحامية النساء ضد العنف ؛
•أنشطة ذات طابع حقوقي ؛
•أنشطة تطوعية ؛
•أنشطة ثقافية ؛
•التنمية االجتامعية واالقتصادية ؛
•الحفاظ عىل الرتاث ؛
•أنشطة تربوية وتعليمية …
وجدير بالذكر أن مقتضيات الفصل  32املكرر سالف الذكر ،هي املقتضيات الوحيدة يف الترشيع
املغريب التي تؤطر مسطرة تلقي الجمعيات للمساعدات األجنبية .ونظرا ملا أبانت عنه من محدودية
يف التأطري القانوين واإلداري للتمويل األجنبي املوجه للجمعيات ،فقد أصبح من الالزم مراجعتها
وتحيينها بالشكل الذي يسمح بضبط مسار عملية التمويل األجنبي للجمعيات ليشمل جميع املراحل
التي متر منها هذه العملية وكذا وضع آلية لتتبع ومراقبة األنشطة والربامج واملشاريع التي تنجز منها.
لذا ،فقد تم إعداد مرشوع قانون يف املوضوع ينسخ الفصل  32املكرر املذكور ويغري ويتمم الظهري
الرشيف السالف الذكر رقم  1.58.376مبقتضيات جديدة ،فيام يخص مراجعة مسطرة الترصيح بتلقي
الجمعيات للمساعدات املذكورة .وهو اآلن يف مرحلة االستشارة مع القطاعات الوزارية.
 - 3يف مجال الرتخيص بالتامس اإلحسان العمومي :
يف إطار تنويع مصادر متويلها ،تعمل الجمعيات عىل القيام بعمليات جمع التربعات من
العموم عن طريق توجيه طلبات بذلك من أجل التامس اإلحسان العمومي ،والتي ال يجوز تنظيمها
أو إنجازها أو اإلعالن عنها إال بإذن مسبق من األمني العام للحكومة ،يف ضوء الرأي الذي تبديه
السلطة اإلدارية املحلية واللجنة الوزارية املكلفة بدراسة الطلبات ،واستنادا إىل الوثائق التي تديل بها،
وذلك طبقا ألحكام القانون رقم  004.71الصادر يف  21من شعبان  12( 1391أكتوبر  )1971املتعلق
بالتامس اإلحسان العمومي ،ومرسومه التطبيقي رقم  2.04.970الصادر يف  28من ذي القعدة 1425
( 10يناير .)2005
ولتمكني الجمعيات من توفري املوارد الالزمة للقيام ببعض األعامل الخريية واألنشطة االجتامعية
والصحية ،فقد تم خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير  2020إىل غاية نوفمرب من نفس السنة ،منح
( )13رخصة من أجل ذلك ،يف حني تم رفض ( )7طلبات أخرى لعدم احرتام الجمعيات ألجل تقدميها،
أو لعدم استيفائها للوثائق املطلوبة ،أو لتحفظ اللجنة ،أو لعدم تخويل القانون للشخص الذايت
إمكانية جمع التربعات ،أو لتقديم طلب التامس اإلحسان من لدن فرع تابع للجمعية.
38

كام قامت ( )7جمعيات معرتف لها بصفة املنفعة العامة خالل الفرتة نفسها وملرة واحدة
بالتامس اإلحسان العمومي ،بعد أن رصحت بذلك لدى مصالح األمانة العامة للحكومة ،طبقا ألحكام
الفصل  9من الظهري الرشيف رقم  1.58.376املتعلق بحق تأسيس الجمعيات ،كام تم تغيريه وتتميمه،
واستنادا إىل أحكام املرسوم القايض باعتبارها جمعية ذات منفعة عامة ،والتي تنص عىل أن كل جمعية
متمتعة بالصفة املذكورة ،ميكن لها أن تقوم بصفة تلقائية بالتامس اإلحسان العمومي مرة واحدة
يف السنة ،دون الحصول مسبقا عىل الرتخيص املطلوب ،رشيطة أن ينص مرسوم االعرتاف لها بصفة
املنفعة العامة عىل ذلك ،وأن ترصح إىل األمني العام للحكومة بعملية التامس اإلحسان العمومي التي
تعتزم القيام بها قبل خمسة عرش يوما من املوعد املحدد لهذه العملية ،مع بيان تاريخ ومكان إجرائها،
وكذا حجم املداخيل النقدية املمكن تحصيلها واألغراض املخصصة لها.
 - 4املعلوميات يف خدمة النسيج الجمعوي :
يف أفق وضع منظومة إعالمية وطنية خاصة بالجمعيات ،بتنسيق مع القطاعات الوزارية
املعنية ،متكن من تواصل أفضل مع جمعيات املجتمع املدين ،وتسمح بتوفري قاعدة معطيات رسمية
وموثوق بها ،تتضمن جميع املعلومات الخاصة بالحياة الجمعوية ،وخصوصا املتعلقة بالتعريف
بحقوق والتزامات الجمعيات وطرق تدبريها ،وكيفيات مسك محاسبتها ،ووسائل متويل أنشطتها،
وأشكال التعاون والرشاكة ،فقد تم ،تنفيذا للمخطط املديري للمنظومة املعلوماتية لألمانة العامة
للحكومة ،تطوير نظام للتدبري املعلومايت للمهام املنوطة باألمانة العامة للحكومة يف مجال الجمعيات،
يوجد حاليا يف مرحلة التجريب .وهو تطبيق سيقوم باملعالجة الرقمية مللفات الجمعيات (التأسيس
والتجديد) ،ويواكبها منذ التأسيس إىل الحل ،مبا فيها طلبات االعرتاف بصفة املنفعة العامة ،وطلبات
التامس اإلحسان العمومي ،وكذا ترصيح الجمعيات بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية.
 - 5إعداد النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بالجمعيات :
يف إطار املهام املوكولة لألمانة العامة للحكومة فيام يخص إعداد النصوص الترشيعية
والتنظيمية املتعلقة بالجمعيات بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية ،واستنادا للتجربة التي
راكمتها يف املوضوع ،وكذا باالطالع عىل التجارب الدولية املقارنة الرائدة يف هذا املجال ،فقد عملت
عىل إعداد اقرتاحات تروم مراجعة شاملة للنصوص املذكورة ،وجعلها تتالءم مع املقتضيات الدستورية
ذات الصلة ،ومنسجمة مع الواقع الحايل ،وتسمح مبواكبة التحوالت العميقة التي يعرفها النسيج
الجمعوي ،والتطورات التكنولوجية املرتبطة بها ،وكذا لسد الفراغ القانوين الخاص باملؤسسات الكفيلة
وبالعمل التطوعي التعاقدي ،ويتعلق األمر بالنصوص التالية :
•مرشوع قانون رقم  18.18يتعلق بتنظيم عمليات جمع التربعات من العموم وتوزيع
املساعدات ألغراض خريية  :تم إيداعه لدى مكتب مجلس املستشارين بتاريخ  5فرباير  2019؛
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•مرشوع القانون املتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي ،يف صيغة جديدة ،متت إحالته
عىل السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع الربملان قصد اعتامده وإعداد
مذكرة تقدميه ،سيعرض الحقا عىل مسطرة املصادقة ؛
•مرشوع قانون يغري ويتمم مبوجبه الظهري الرشيف رقم  1.58.376الصادر يف  3جامدى
األوىل 15( 1378نوفمرب  )1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ،فيام يخص مراجعة مسطرة
الترصيح بتلقي الجمعيات للمساعدات من جهات أجنبية.
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املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومة
يضم املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومة أكرث من  50صفحة إلكرتونية ديناميكية ،يتم
تحيينها بصفة مستمرة ،وقد بلغ عدد زواره خالل الفرتة املمتدة من فاتح يناير إىل غاية  23نوفمرب من
سنة  1.625.393 ،2020زائرا وحيدا ،قاموا مبا يناهز  55.704.502زيارة من داخل املغرب وخارجه.
ويتوزع عدد الزيارات التي تلقاها املوقع بحسب شهور السنة ،وفق موقع اإلحصائيات
 Google Analyticsكام ييل :
الشهور

عدد الزوار الوحيدين

عدد الزيارات

يناير

166856

6306576

فرباير

156942

6198695

مارس

167158

5732081

أبريل

147102

4420901

ماي

128244

4108886

يونيو

151021

5194707

يوليو

164502

5518807

أغسطس

133693

4405980

سبتمرب

142010

5234142

أكتوبر

146812

5087841

إىل غاية  23نوفمرب

121053

3495886

املجموع

1625393

55704502

فمن داخل املغرب ،عرفت مدن الدار البيضاء ( )635934والرباط ( )246209ومراكش
( )136193وفاس ( ،)74176أكرب عدد من الزيارات.
أما من خارج املغرب ،فقد تم تسجيل أكرب عدد من الزوار ،عىل التوايل من دول فرنسا
( )58615والجزائر ( )47515ومرص ( )11405والواليات املتحدة األمريكية ( )10269وإسبانيا (.)5773
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وميكن توزيع الزوار الوحيدين حسب ترددهم عىل املوقع كام ييل :
عدد مرات الزيارة
أكرث من 201
150
75
38
20
11
8
7
6
5
4
3
2
مرة واحدة
املجموع

عدد الزوار الوحيدين
142288
80905
88596
94069
82877
84758
21171
25061
30506
39038
53767
84555
170108
627694
1625393

عدد الزيارات
28599888
12135750
6644700
3574622
1657540
932338
169368
175427
183036
195190
215068
253665
340216
627694
55704502

وتتلقى صفحة «الجريدة الرسمية» وصفحة «محرك البحث» أكرب عدد من الزيارات.
ولإلشارة فإن محرك البحث يف فهارس الجريدة الرسمية يقوم عىل قاعدة معطيات تضم أكرث
من  360.975نص ترشيعي وتنظيمي باللغتني العربية والفرنسية ،موزعة حسب طبيعتها كام ييل :
طبيعة النص القانوين

عدد النصوص باللغة العربية

عدد النصوص باللغة الفرنسية

ظهري رشيف
مرسوم
قرار
مقرر
أخرى
املجموع

16963
26276
124227
10031
63292
240789

16399
12476
69034
3402
18875
120186

ويتم البحث بطريقتني مختلفتني (بحث بسيط أو بحث متقدم) ،وباستعامل مفاتيح مختلفة
(الكلمة أو الكلامت املبحوث عنها ،طبيعة النص القانوين ،تاريخ النص القانوين ،تاريخ الجريدة
الرسمية).
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مرشوع رقمنة سلسلة إنتاج النصوص القانونية
تواصل األمانة العامة للحكومة العمل عىل مرشوع رقمنة سلسلة صياغة النصوص القانونية
واملصادقة عليها ونرشها .فبعد إعداد ملف طلب العروض الخاص بصفقته األوىل ،واملتعلقة باختيار
مكتب الدراسات الذي ستعهد إليه مهمة توفري املساعدة التقنية لصاحب املرشوع (Assistance
 ، )technique à la maîtrise d’ouvrageتم اإلعالن عن الصفقة بتاريخ  17مارس  ،2020غري أن
الظرفية االستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد ،19 -أجربت األمانة العامة للحكومة عىل تأجيلها لحني
توافر الرشوط الكفيلة بنجاح عملية اختيار مكتب الدراسات من جهة ،وإنجاز الدراسة من جهة
أخرى.
وبتاريخ  25سبتمرب املنرصم ،قامت األمانة العامة للحكومة باإلعالن مجددا عن الصفقة ،وتم
فتح األظرفة الخاصة بها يف يوم  9نوفمرب املايض .ونظرا لعدم استيفاء العروض للرشوط املحددة يف
نظام االستشارة الخاص بالصفقة رصحت لجنة طلب العروض بعدم جدوى الطلب.
وقد تم نرش اإلعالن الخاص بالصفقة للمرة الثالثة بتاريخ  25نوفمرب  2020عىل أن يتم فتح
األظرفة بتاريخ  13يناير .2021
مرشوع رقمنة الجريدة الرسمية
تعمل األمانة العامة للحكومة عىل مرشوع رقمنة الجريدة الرسمية الذي تعتزم من خالله أن
تضع رهن إشارة جميع املهتمني باملادة القانونية محتوى رقمي للجريدة الرسمية (النرشة العامة)
بصيغة «نص» (« ،)Format « Texteيتيح البحث يف النص الكامل للجريدة الرسمية منذ سنة ،1912
كام سيساعد هذا املرشوع يف تيسري عمل الهيئة التي سيعهد إليها بتحيني النصوص القانونية وتدوينها،
وتنكب املصالح التقنية حاليا عىل إعداد ملف طلب العروض الخاص باملرشوع.
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حصيلة أنشطة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية خالل الفرتة املمتدة
من فاتح يناير إىل متم أكتوبر من سنة 2020
واصلت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية خالل سنة  2020تنفيذ مخطط عملها املتعدد
السنوات الرامي إىل تنزيل رؤيتها االسرتاتيجية املتعلقة بتأهيل وتطوير منظومة الطلبيات العمومية.
فموازاة مع أدائها ملهامها االعتيادية من تقديم االستشارات لألشخاص املعنوية العامة يف مجال
الطلبيات العمومية وبتها يف شكايات املقاوالت ،حرصت اللجنة عىل البدء يف تنفيذ الربامج املسطرة
يف مخطط عملها بشأن هذه السنة .وقد متكنت فعال من اإلنتهاء من تنفيذ جزء منها يف حني مازال
بعضها يف طور التنفيذ ،أما الجزء الثالث فقد تم استكامل الرشوط واإلجراءات املتطلبة للبدء يف
تنفيذه.
 - 1فعىل مستوى األنشطة املحققة خالل هذه السنة يف إطار أدائها ملهامها االعتيادية ،وبالرغم
من الظروف االستثنائية الناتجة عن جائحة فريوس كوفيد  ،19فإن اللجنة الوطنية واضبت عىل
تقديم االستشارات لفائدة مختلف اإلدارات وعىل البت يف شكايات وطلبات الرأي املقدمة إليها من
طرف املقاوالت ورشكات القطاع الخاص ،إذ توصلت خالل الفرتة املمتدة بني فاتح يناير ومتم نوفمرب
من السنة الحالية فنذكر منها عىل الخصوص بحوايل  190شكاية وطلب استشارة عقدت بشأنها
 35اجتامعا لجهازها التداويل وعدد مامثل للجن التقنية الدامئة ،أصدرت عىل إثرها مجموعة كبرية من
اآلراء املبدئية ذات األثر الكبري عىل مستوى مبادئ الشفافية واملنافسة الحرة ،وعىل مستوى تجويد
منظومة الطلبيات العمومية.
أما عىل مستوى املشاريع الخاصة التي تم استكامل تنفيذها فنذكر منها عىل الخصوص ،النظام
املعلومايت الخاص باللجنة الوطنية والذي تم االنتهاء من بنائه ومن إجراء مختلف التجارب عليه
والتي كانت نتائجها إيجابية .والذي سيتم إعطاء انطالقته الرسمية يف غضون األسابيع القليلة القادمة.
وسيمكن من تيسري الولوج إىل خدمات هذه اللجنة الوطنية سواء بالنسبة لإلدارات أو املقاوالت ،كام
سيمكن من نزع الصبغة املادية عن مساطر تقديم الشكايات وطلبات االستشارة.
 - 2أما املشاريع التي مازالت يف طور التنفيذ ،فتتعلق بصفة خاصة مبرشوع يكتيس أهمية
بالغة وتتعلق بإجراء تقييم ذايت ملنظومة الطلبيات العمومية ببالدنا وفق منهجية ()MAPS II
املعتمدة من طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OCDEبغية تحديد نقط قوة هذه
املنظومة ومكامن ضعفها حتى يتسنى يف النهاية إعداد خارطة الطريق الواجب اتباعها لتأهيل اإلطار
القانوين واملؤسسايت لهذه الطلبيات لريقى إىل مستوى املعايري واملرجعيات الدولية يف هذا املجال.
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فمبارشة بعد توقيع اتفاقية مع البنك اإلفريقي للتنمية ،الذي حصلت مبوجبه اململكة املغربية
عىل هبة مالية قدرها  5,5ماليني درهم موجهة لتدعيم قدرات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ،
تم الرشوع يف تنفيذ هذا املرشوع ،حيث أصدر السيد رئيس الحكومة منشورا تم بناء عليه ،تشكيل
لجنة لقيادته مكونة من ممثيل القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية وهيئات الرقابة املالية
واالتحاد العام ملقاوالت املغرب واملجتمع املدين ،وهي اللجنة التي دأبت عىل عقد اجتامعاتها بانتظام
مي» الذين سيعهد
وصادقت عىل املذكرتني التأطريية والرتكيبية للمرشوع .كام شكلت «فريق امل ُقيِّ ِ
إليهم  -تحت إرشاف خرباء يف املجال -بإجراء تقييم دقيق ملنظومة الطلبيات العمومية يف كافة
أبعادها.
ويف هذا اإلطار ،تجدر اإلشارة إىل أن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OCDEقد أعربت
مي يؤطرها خرباء دوليني
عن رغبتها يف دعم هذا املرشوع عن طريق توفري دورة تكوينية لفريق امل ُق ِّي ِ
يف منهجية (.)MAPS II
 - 3أما املشاريع التي تم استكامل كافة اإلجراءات املتطلبة للبدء يف تنفيذها فتتعلق باملرشوع
الهادف إىل تنميط مشاريع بناء املؤسسات التعليمية والصحية التي تكتيس طابع التكرار بغية ضبط
كلفتها وإنجازها .وسيتم الرشوع يف تنفيذ هذا املرشوع يف بداية السنة املقبلة ،بتنسيق وثيق مع
وزاريت الرتبية الوطنية والصحة كل منهام فيام يخصه.
 - 4وهناك أيضا املرشوع املتعلق بإعداد برنامج للتكوين للرفع من مؤهالت املشرتين
العموميني لبلوغ درجة االحرتافية وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية وكذا املدارس واملعاهد
العليا الوطنية واألجنبية.
هذان املرشوعان سيتم متويل أعامل املساعدة التقنية املتعلقة بهام من طرف البنك اإلسالمي
للتنمية الذي وافق عىل منح هبة مالية لفائدة اململكة يف هذا اإلطار.
 - 5وعالوة عىل كل ما سبق ،ومن أجل تكريس التوجه نحو دول إفريقيا والذي تنهجه بالدنا،
فقد حرصت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية عىل املشاركة الفعالة عىل املستوى اإلفريقي ،حيث
ساهمت يف تأسيس الشبكة اإلفريقية لخرباء الصفقات العمومية التي تضم حوايل  45بلدا إفريقيا،
وتعنى بدراسة قضايا الطلبيات العمومية يف القارة اإلفريقية وتسهيل التعاون بني هيئات النوظمة
واملؤسسات املامثلة لها وتبادل التجارب بينها .وقد حظيت التجربة املغربية يف مجال الصفقات
العمومية وكذا منظورها االسرتاتيجي بإشادة جميع الهيئات اإلفريقية .وأعرب معظمها عن رغبتها
يف االستفادة من التجربة املغربية .ويف هذا اإلطار استقبل رئيس اللجنة الوطنية مجموعة من رؤساء
هيئات نوظمة الصفقات العمومية لبعض من الدول اإلفريقية الشقيقة.
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تقرير حول تنفيذ ميزانية األمانة العامة للحكومة
برسم الفرتة املمتدة ما بني فاتح يناير و  5نوفمرب 2020
يف ظل الظروف االستثنائية التي تعيشها بالدنا مع تفيش وباء كورونا ،وماخلفه من ركود
اقتصادي أدى إىل اختالالت مهمة عىل مستوى توازن املالية العمومية ،أفرز قانون املالية املعدل الذي
اعتمدته الحكومة ملواجهة تداعيات األزمة عن تراجع مليزانية األمانة العامة للحكومة بنسبة % 5
مقارنة مع قانون املالية لسنة  2020كام هو مبني يف الجدول أسفله :

املوظفون واألعوان
املعدات والنفقات املختلفة
االستثامر
املجموع

قانون املالية
لسنة 2020

78 537 000,00
17 971 000,00
3 040 000,00
99 548 000,00

قانون املالية املعدل قيمة تراجع
امليزانية
لسنة 2020
78 537 000,00
15 084 000,00
874 000,00
94 495 000,00

0,00
-2 887 000,00
-2 166 000,00
-5 053 823,00

نسبة تراجع
امليزانية
0%
-16%
-71%
-5%

وسعيا منها ملسايرة هذا الوضع الجديد ،بذلت مديرية الشؤون اإلدارية واملالية مجهودات
مهمة التخاذ كافة التدابري الوقائية التي وضعتها السلطات الصحية ،وذلك لضامن استمرارية عمل
كافة املديريات يف ظروف مالمئة تستجيب لجميع معايري السالمة الصحية .ويف هذا الصدد ،تم
تخصيص غالف مايل قدره  165.660درهام من أجل اقتناء أجهزة قياس الحرارة ،وتوفري الكاممات
واملواد املعقمة بالقدر الكايف لجميع املوظفني ،وكذا تعقيم كافة املكاتب واملرافق التابعة لألمانة
العامة للحكومة بشكل منتظم.
ويف نفس السياق ،حرصت املديرية أيضا عىل توفري جميع الوسائل التقنية لتمكني املديريات
من االستمرار يف عقد اجتامعاتها ،سواء الداخلية أو مع رشكائها الخارجيني ،عرب تقنية املناظرة املرئية،
بغالف مايل قدره  388.844درهام.
وفيام يخص حصيلة تدبري ميزانية األمانة العامة للحكومة ،فقد بلغ مجموع النفقات التي
رصفت إىل حدود شهر نوفمرب ما يناهز  12.141.674,31درهام ،أي  % 76من مجموع ميزانية
املعدات والنفقات املختلفة واالستثامر ،موزعة كالتايل :
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ويبني الجدوالن أسفله طبيعة هذه النفقات :
املعدات والنفقات املختلفة
الباب

االعتامدات

مجموع النفقات

معدل اإلنفاق

تحمالت عقارية

4 867 213,00

2 863 800,36

59%

رسوم وإتاوات

2 044 800,00

1 999 918,50

98%

لوازم ومواد

797 100,00

523 480,80

66%

حظرية السيارات

1 292 662,00

1 288 661,31

99%

نقل وتنقل

455 740,00

294 940,00

65%

نفقات مختلفة
دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات
مامثلة
صيانة و اصالح

2 423 342,00

1 496 716,40

62%

173 143,00

102 857,14

59%

30 000,00

--

0%

تعويضات ونقل

3 000 000,00

2 901 080,00

97%

املجموع

15 084 000,00

11 471 454,51

76%
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االستثامر
الباب

االعتامدات

مجموع النفقات

معدل اإلنفاق

توسيع وتجهيز مقر األمانة العامة للحكومة

874 000,00

670 219,80

77%

املجموع

874 000,00

670 219,80

77%

ستواصل مديرية الشؤون اإلدارية واملالية عملها الدؤوب لرتشيد نفقات األمانة العامة للحكومة
عرب تدبري أنجع مليزانيتها ،وذلك ملواكبة التطور املستمر لحاجيات مصالحها مع مراعاة اإلكراهات التي
تفرضها الظرفية الراهنة.
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الخدمات االجتامعية لفائدة موظفي األمانة العامة للحكومة
يف سياق الحفاظ عىل املكتسبات التي حققتها جمعية األعامل االجتامعية ملوظفي األمانة
العامة للحكومة وبغية االستمرار يف دعم الجانب االجتامعي الذي توليه األمانة العامة للحكومة
أهمية كبرية ،فقد عملت الجمعية ،برسم سنة  ،2020عىل الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تقديم خدماتها،
بالرغم من انتشار جائحة كورونا املستجد .وقد همت هذه الخدمات املجاالت التالية :
التغطية الصحية :
التغطية الصحية التكميلية عن املرض لفائدة جميع املنخرطني وأزواجهم وأبنائهم الذينيوجدون تحت كفالتهم ،من خالل أداء الفرق بني املصاريف املدفوعة يف العالج واملبالغ
املسرتجعة من قبل الصندوق املغريب ملنظامت االحتياط االجتامعي ،ووعيا منها باألهمية
التي يكتسيها الجانب الصحي يف التخفيف من العبء امللقى عىل عاتق املنخرطني وأفراد
أرسهم ،واملتمثل خصوصا يف ارتفاع تكاليف العالج .استمرت الجمعية يف األخذ عىل عاتقها
دفع مبلغ االشرتاك السنوي يف التأمني التكمييل املذكور أي ما يقارب  1500درهم عن كل
منخرط ،وهي خدمة حظيت باستحسان كل املنخرطني الذين متكنوا يف بعض الحاالت من
اسرتجاع مجموع املبالغ التي تم رصفها يف االستشارات الطبية أو االستشفاء أو التحليالت
البيولوجية الطبية أو الفحوصات باألشعة ،وكذا يف رشاء األدوية ؛
متكني جميع املنخرطني وأزواجهم وأبنائهم من خدمة اإلسعاف الصحي يف حاالت نقلاملرىض داخل وخارج أرض الوطن والتأمني الدويل املتعلق بتأشرية السفر إىل الخارج ونقل
األموات ؛
التكفل باإلجراءات اإلدارية لدى التعاضدية العامة من أجل تتبع ملفات املرىض واستصداركل الوثائق الالزمة يف حاالت االستشفاء ؛
تجهيز الوحدة الخاصة باالستشارات الطبية املقدمة مبقر الجمعية والتي تقوم بتقديمخدمات لفائدة املنخرطني املرىض من خالل تتبع حاالتهم الصحية التي تكتيس طابعا
استعجاليا ،من قبل طبيبتني متخصصتني عىل التوايل يف األمراض التنفسية ويف أمراض القلب
والرشايني ،تساعدهم يف ذلك ممرضة متخصصة تتوفر عىل خربة طويلة يف امليدان.
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مساهمة الجمعية يف مواجهة تداعيات تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد :
انخراطا منها يف التعبئة الوطنية ملواجهة تداعيات تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد
«كوفيد –  »19التي أعطى انطالقتها سيدنا املنصور بالله جاللة امللك محمد السادس دام له العز
والنرص ،فقد عملت الجمعية عىل ما ييل :
التربع مببلغ مليون درهم ( 100مليون سنتيم) ،كمساهمة لفائدة الحساب املرصد ألمورخصوصية املسمى «الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا «كوفيد  »»19 -؛
اقتناء  5أجهزة لقياس حرارة الجسم ( )thermomètre frontalفور اإلعالن عن حالةالطوارئ الصحية ببالدنا ،وذلك مساهمة منها يف التدابري املتخذة للتصدي لتفيش هذا
الفريوس الفتاك ،والوقاية من انتقال العدوى وانتشاره يف أوساط املوظفني واملرتفقني عىل
حد سواء .وقد وزعت هذه األجهزة عىل مداخل اإلدارة من أجل استعاملها عند ولوج أي
شخص إىل اإلدارة ؛
تنظيم حملتني عىل نفقتها إلجراء عملية الكشف عن الفريوس املذكور مرتني عىل التوايلبتاريخ  26يونيو و 26سبتمرب  2020لفائدة جميع املنخرطني ،وقد أسندت هذه العملية إىل
مخترب التحليالت الطبية التابع ملستشفى الشيخ زايد بالرباط.
املجال االجتامعي :
تقديم منح مبناسبة :
عيد األضحى  1000درهم لكل منخرط ؛التعزية عند وفاة أحد الوالدين أو أحد األبناء أو الزوج  3000درهم ،أو وفاة املنخرط أثناءمزاولة مهامه باإلدارة ،مع التكفل بكل اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بذلك ؛
زواج أحد املنخرطني أو املنخرطات  5000درهم ؛أداء مناسك الحج  :املنحة كاملة  50500درهم.نقل املوظفني :
يستفيد حوايل  120منخرطا من خدمة النقل من مقرات سكناهم إىل اإلدارة ،وذلك بواسطة
 6سيارات تسع كل واحدة منها لعرشين ( )20راكبا يستفيد منها.
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املجال الرتبوي والتعليمي :
تقدم الجمعية مبناسبة كل دخول مدريس منحة تسمى «منحة التمدرس» لكل طفل متمدرس
يف حدود طفلني لكل أرسة  800درهم لكل طفل.
كام تدعم متابعة دروس اللغات األجنبية لفائدة املنخرطني وأبنائهم حيث تؤدي الجمعية
 50يف املائة من املصاريف للمنخرطني وكذا لألبناء يف حدود طفلني اثنني.
املجال الرتفيهي :
األنشطة الرياضية (إبرام اتفاقية مع جمعية لالستفادة من القاعة املغطاة ملامرسة كرةالقدم داخل القاعة مرتني يف األسبوع) ؛
االستفادة من خدمات املركب الريايض التابع لوزارة العدل ومن مراكز االصطياف بنفسالرشوط املطبقة عىل قضاة وموظفي وزارة العدل ،مبوجب اتفاقية بني املؤسستني ؛
االستفادة من حجز الفنادق واإلقامات السياحية يف إطار اتفاقية مع رشكة متخصصة لتنظيمالعطل واألسفار بأمثنة تفضيلية.
املناسبات التكرميية :
االحتفاء باليوم العاملي للمرأة من خالل اقتناء هدايا رمزية لجميع النساء املنخرطات.
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النصوص القانونية
املتعلقة باألمانة العامة للحكومة
ظهري رشيف بتاريخ  25ربيع الثاين  10( 1375دجنرب )1955
تحدث مبوجبه كتابة عامة للحكومة
يعلم من كتابنا هذا أسامه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الرشيف مبا يأيت :
الفصل األول

تشتمل رياسة حكومة جاللتنا عىل كتابة عامة.
الفصل الثاين

يرأس الكتابة العامة ويسري شؤونها كاتب عام للحكومة يعني بظهري رشيف ويخضع الكاتب
العام بصفة مبارشة لسلطة رئيس الحكومة ويحرض جلسات املجالس الوزارية التي تنعقد تحت
رياستنا ومجلس الوزراء.
(أضيفت الفقرة  5بالفصل الفريد من الظهري الرشيف رقم  1.61.306بتاريخ  25جامدى
الثانية  4( 1381دجنرب  : ))1961وميكن أن يعهد إليه مبوجب مرسوم بالقيام بالنيابة عن أحد أعضاء
الحكومة.
الفصل الثالث

تشتمل الكتابة العامة يف رياسة الوزارة عىل املصالح الرضورية لعمل الحكومة ولتنسيق نشاط
مختلف الوزارات بوجه خاص والكتابة مكلفة بتنظيم وكتابة جلسات املجالس الوزارية ومجالس
الوزراء كام هي مكلفة بجمع ودراسة القضايا املعروضة عىل رئيس الحكومة للبث أو النظر فيها.
الفصل الرابع

سيحدد ظهري يصدر فيام بعد رشوط تطبيق ظهرينا الرشيف هذا كام سيقرر ماهية مصالح
الكتابة العامة للحكومة ونظامها.
وحرر بالرباط يف  25ربيع الثاين عام  1375موافق  10دجنرب 1955
ج .ر عدد  2260بتاريخ  5رجب  17( 1375يبراير .)1956
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مرسوم رقم  2.09.677صادر يف  4جامدى اآلخرة  19( 1431ماي )2010
يتعلق بتنظيم األمانة العامة للحكومة
الوزير األول،
بناء عىل الدستور وال سيام الفصلني  47و  63منه ؛
وعىل الظهري الرشيف الصادر يف  25من ربيع اآلخر  10( 1375ديسمرب  )1955بإحداث األمانة
العامة للحكومة ؛
وعىل املرسوم رقم  2.05.1369الصادر يف  29من شوال  2( 1426ديسمرب  )2005بتحديد
قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والالمتركز اإلداري ؛
وبعد دراسة املرشوع يف املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ  18من ربيع األول 1431
( 5مارس ،)2010
رسم ما ييل :

املادة 1
تشتمل األمانة العامة للحكومة ،املحدثة بالظهري الرشيف املشار إليه أعاله الصادر يف  25من
ربيع اآلخر  10( 1375ديسمرب  ،)1955باإلضافة إىل ديوان األمني العام للحكومة ،عىل :
ـ الكتابة العامة ؛
ـ املفتشية العامة للمصالح اإلدارية ؛
ـ املديرية العامة للترشيع والدراسات القانونية التي تضم :
* مديرية الترشيع والتنظيم ؛
* مديرية الدراسات واألبحاث القانونية ؛
* مديرية الرتجمة والتوثيق والتدوين.
ـ مديرية املطبعة الرسمية ؛
ج .ر عدد  5869بتاريخ  19رمضان  30( 1431أغسطس .)2010
56

ـ مديرية الجمعيات ؛
ـ مديرية املهن املنظمة والهيئات املهنية ؛
ـ مديرية الشؤون اإلدارية واملالية.

املادة 2
ميارس الكاتب العام ،تحت سلطة األمني العام للحكومة ،االختصاصات املسندة إليه مبوجب
املرسوم رقم  2.93.44الصادر يف  7ذي القعدة  29( 1413أبريل  )1993يف شأن وضعية الكتاب العامني
للوزارات .كام يسهر ،عالوة عىل ذلك ،عىل إعداد وتتبع جداول أعامل املجالس الحكومية واملجالس
الوزارية ومحارض اجتامعاتها وكذا إعداد مشاريع الظهائر الرشيفة قصد عرضها عىل جاللة امللك ليضع
عليها خامته الرشيف.

املادة 3
تضطلع املفتشية العامة للمصالح اإلدارية مبهمة إخبار األمني العام للحكومة ،الذي ترتبط به
مبارشة ،بكل ما يتصل بسري املصالح وبالنظر يف الطلبات املوكولة إليها .كام تقوم ،بناء عىل طلب منه،
بأعامل التفتيش والتحقيق والدراسات واملراقبة والتدقيق .وتحرر تقارير التفتيش وتعرض استنتاجاتها
عىل األمني العام للحكومة.

املادة 4
تقوم املديرية العامة للترشيع والدراسات القانونية مبهمة تنسيق األعامل املتعلقة بإعداد
وصياغة مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية.
وتسهر عىل تنفيذ السياسة الحكومية يف ما يتعلق بتدوين النصوص الترشيعية والتنظيمية
وتحيينها.
وتتوىل لهذه الغاية :
ـ القيام ،من الوجهة القانونية ،بدراسة جميع مشاريع القوانني واألنظمة للتحقق من مطابقتها
ألحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
ـ القيام ،إن اقتىض األمر ذلك ،بإعداد مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية التي ال تدخل يف
اختصاص قطاع وزاري معني ؛
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ـ القيام ،من الوجهة القانونية ،ببحث الفتاوى التي يطلبها الوزير األول أو السلطات الحكومية
وسائر اإلدارات العمومية إىل األمني العام للحكومة ؛
ـ إنجاز الرتجمة الرسمية للنصوص الترشيعية والتنظيمية ؛
ـ القيام ،باتصال مع القطاعات الوزارية املعنية ،بتدوين النصوص الترشيعية والتنظيمية والعمل
عىل تحيينها وتبسيطها قصد جعلها يف متناول العموم ؛
ـ القيام بالدراسات واألبحاث القانونية املتصلة مبختلف مجاالت العمل الترشيعي ؛
ـ تقديم االستشارات القانونية املتعلقة باتفاقيات القروض واتفاقيات ضامن القروض ،بطلب
من الحكومة ،وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية ؛
ـ إعداد وثائق االنضامم أو املصادقة ،حسب كل حالة عىل حدة ،عىل االتفاقيات الدولية التي
تربمها اململكة املغربية ؛
ـ إعداد املذكرات القانونية املتعلقة بالطعون الدستورية التي تقدمها الحكومة بخصوص عدم
دستورية بعض مشاريع أو مقرتحات القوانني التي يوافق عليها الربملان ،وكذا إعداد مذكرات
جواب الحكومة املتعلقة بالطعون الدستورية التي يقدمها أعضاء الربملان.

املادة 5
تتوىل مديرية املطبعة الرسمية مهمة طبع الجريدة الرسمية للمملكة وتنفيذ جميع أعامل
الطبع لحساب اإلدارات العمومية.

املادة 6
تضطلع مديرية الجمعيات مبهمة السهر عىل تطبيق النصوص الترشيعية والتنظيمية التي
تضبط ،بوجه عام ،الحق يف تأسيس الجمعيات.
وتتوىل لهذه الغاية املهام التالية :
ـ السهر عىل إعداد وتطبيق النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بالجمعيات ،وذلك بتنسيق
مع القطاعات الوزارية املعنية ؛
ـ منح رخص التامس اإلحسان العمومي لفائدة الجمعيات ،بعد استطالع رأي اللجنة املكلفة
بدراسة الطلبات املقدمة لهذه الغاية ؛
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ـ تلقي طلبات االعرتاف بصفة املنفعة العامة املقدمة من قبل الجمعيات الراغبة يف ذلك،
ودراستها وعرضها عىل أنظار الوزير األول للبت فيها ؛
ـ تلقي الترصيحات التي تقوم بها الجمعيات لدى األمني العام للحكومة بشأن املساعدات املالية
والعينية التي تحصل عليها من جهات أجنبية ؛
ـ وضع منظومة إعالمية وطنية خاصة بالجمعيات ،بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية.

املادة 7
تضطلع مديرية املهن املنظمة والهيئات املهنية مبهمة السهر عىل تطبيق النصوص الترشيعية
والتنظيمية التي تضبط مزاولة املهن املنظمة التي تدخل يف مجال اختصاص األمانة العامة للحكومة
وتنظيم الهيئات املهنية املتعلقة بها.
وتتوىل لهذه الغاية املهام التالية :
ـ السهر عىل إعداد وتطبيق النصوص الترشيعية املتعلقة باملهن املنظمة والهيئات املهنية
املتعلقة بها ،وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية ؛
ـ منح اإلذن مبزاولة املهن املنظمة التي تدخل يف مجال اختصاص األمانة العامة للحكومة ؛
ـ منح اإلذن بفتح واستغالل وتسيري املؤسسات الصحية ومؤسسات املنتوجات الصيدلية.

املادة 8
تتوىل مديرية الشؤون اإلدارية واملالية مهمة إدارة املصالح امللحقة مبارشة بالوزير األول
واألمانة العامة للحكومة.

املادة 9
طبقا ملقتضيات املرسوم رقم  2.05.1369الصادر يف  29من شوال  2( 1426ديسمرب )2005
املشار إليه أعاله ،تحدث األقسام واملصالح التابعة للمديريات املشار إليها أعاله وتحدد اختصاصاتها
بقرار لألمني العام للحكومة تؤرش عليه السلطتان الحكوميتان املكلفتان باملالية وبتحديث القطاعات
العامة.
59

املادة 10
تظل لجنة الصفقات املحدثة لدى األمانة العامة للحكومة خاضعة ملقتضيات املرسوم
رقم  2.75.840الصادر يف  27من ذي الحجة  30( 1395ديسمرب .)1975

املادة 11
تنسخ مقتضيات املرسوم رقم  2.83.365الصادر يف  7جامدى األوىل  29( 1405يناير )1985
املتعلق بتنظيم األمانة العامة للحكومة.

املادة 12
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينرش يف الجريدة الرسمية ،إىل األمني العام للحكومة ووزير
االقتصاد واملالية والوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم
فيام يخصه.
وحرر بالرباط يف  4جامدى اآلخرة  19( 1431ماي .)2010
اإلمضاء  :عباس الفايس.
وقعه بالعطف :
األمني العام للحكومة،
اإلمضاء  :إدريس الضحاك.
وزير االقتصاد واملالية،
اإلمضاء  :صالح الدين املزوار.
الوزير املنتدب لدى الوزير األول
املكلف بتحديث القطاعات العامة،
اإلمضاء  :محمد سعد العلمي.
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قرار لألمني العام للحكومة رقم  2690.10صادر يف  22من محرم 1432
( 28ديسمرب  )2010بإحداث األقسام واملصالح التابعة للمديريات
املركزية لألمانة العامة للحكومة
األمني العام للحكومة،
بناء عىل املرسوم رقم  2.05.1369الصادر يف  29من شوال  2(1426ديسمرب  )2005بشأن
تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والالمتركز اإلداري ؛
وعىل املرسوم رقم  2.09.677الصادر يف  4جامدى اآلخرة  19( 1431ماي  )2010املتعلق
بتنظيم األمانة العامة للحكومة ؛
وعىل املرسوم رقم  2.75.832الصادر يف  27من ذي الحجة  30( 1395ديسمرب  )1975بشأن
املناصب العليا الخاصة مبختلف الوزارات ،كام وقع تغيريه وتتميمه ؛
وعىل املرسوم رقم  2.75.864الصادر يف  17من محرم  19( 1396يناير  )1976املتعلق بنظام
التعويضات املرتبطة مبزاولة املهام العليا مبختلف الوزارات،
قــرر مـا يـلـي :
املادة األوىل
تضم املديريات املكونة للمديرية العامة للترشيع والدراسات القانونية األقسام واملصالح التالية :
 - 1مديرية الترشيع والتنظيم ،وتشتمل عىل األقسام واملصالح التالية :

•قسم القطاعات اإلنتاجية والبنيات التحتية والبيئة ،ويضم :
 مصلحة القطاعات اإلنتاجية ؛ -مصلحة قطاع البنيات التحتية واملاء والبيئة.

•قسم القطاعات االقتصادية واملالية ،ويضم :
 مصلحة قطاع املالية العامة ؛ج .ر عدد  5922بتاريخ  27ربيع األول  3( 1432مارس .)2011
61

 مصلحة قطاعات املال واألبناك والتأمينات ؛ -مصلحة القطاعات االقتصادية.

•قسم القطاعات االجتامعية واألوقاف والشؤون اإلسالمية ،ويضم :
 مصلحة قطاعات الشغل واالحتياط االجتامعي ؛ مصلحة قطاعات الصحة واألوقاف والشؤون اإلسالمية ؛ -مصلحة قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكوين املهني.

•قسم القطاعات اإلدارية والخدمات ،ويضم :
 مصلحة قطاع الخدمات ؛ -مصلحة الهياكل اإلدارية واألنظمة األساسية.

•قسم قطاعات العدل والشؤون العقارية واالتفاقيات واملعاهدات الدولية ،ويضم :
 مصلحة قطاع العدل ؛ مصلحة قطاع الشؤون العقارية ؛ -مصلحة االتفاقيات واملعاهدات الدولية.

•قسم قطاعات املؤسسات العامة والجامعات املحلية واإلدارة الرتابية ،ويضم :
 مصلحة قطاع املؤسسات العامة والجامعات املحلية ؛ مصلحة قطاع اإلدارة الرتابية واالنتخابات والحريات العامة. - 2مديرية الدراسات واألبحاث القانونية وتشتمل عىل األقسام واملصالح التالية :

•قسم الدراسات واالستشارات القانونية ،ويضم :
 مصلحة الدراسات واألبحاث القانونية ؛ مصلحة االستشارات القانونية.62

•قسم قواعد املعطيات واليقظة القانونية ،ويضم :
 مصلحة قواعد املعطيات القانونية ؛ مصلحة اليقظة القانونية. - 3مديرية الرتجمة والتوثيق والتدوين ،وتشتمل عىل األقسام واملصالح التالية :

•قسم الرتجمة القانونية ،ويضم :
 مصلحة النصوص الترشيعية ؛ مصلحة النصوص التنظيمية ؛ -مصلحة املراجعة اللغوية.

•قسم التوثيق والنرش ،ويضم :
 مصلحة الخزانة املركزية ؛ مصلحة التوثيق واألرشيف ؛ -مصلحة تتبع نرش النصوص القانونية.

•قسم تحيني النصوص القانونية والتدوين ،ويضم :
 مصلحة تحيني النصوص القانونية ؛ -مصلحة التدوين.

املادة 2
تحدث مصلحة ملحقة باملديرية العامة للترشيع والدراسات القانونية تسمى «مصلحة
التنسيق والتتبع».

املادة 3
تتكون مديرية املطبعة الرسمية ،بصفتها مرفقا للدولة مسريا بصفة مستقلة ،من األقسام
واملصالح التالية :
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•قسم الشؤون اإلدارية واملالية ،ويضم :
 مصلحة املوارد البرشية ؛ مصلحة امليزانية واملحاسبة ؛ مصلحة الصفقات واالقتناءات ؛ -مصلحة التخزين وتدبري البنايات واملعدات.

•قسم اإلنتاج والتوزيع ،ويضم :
 مصلحة نرشات الجريدة الرسمية ؛ مصلحة معالجة املنشورات ؛ مصلحة الطبع واإلنتاج ؛ -مصلحة التسويق والتوزيع.

•قسم تدبري النظم املعلوماتية ،ويضم :
 مصلحة الربامج املعلوماتية ؛ -مصلحة تدبري الشبكات والصيانة.

املادة 4
تتكون مديرية الجمعيات من قسمني :

•قسم الدراسات وقواعد املعطيات ،ويضم :
 مصلحة الدراسات والرخص وتلقي الترصيحات ؛ مصلحة اإلحصاءات وقواعد املعطيات.64

•قسم التتبع واملواكبة القانونية ،ويضم :
 مصلحة تتبع أنشطة الجمعيات ؛ -مصلحة املواكبة القانونية.

املادة 5
تتكون مديرية املهن املنظمة والهيئات املهنية من القسمني التاليني :

•قسم املهن املنظمة ،ويضم :
 مصلحة املهن الطبية ؛ -مصلحة املهن التقنية وشبه الطبية.

•قسم الهيئات املهنية ،ويضم :
 مصلحة الدعم القانوين وشؤون الهيئات املهنية ؛ -مصلحة الدراسات والتتبع.

املادة 6
تتكون مديرية الشؤون اإلدارية واملالية من األقسام واملصالح التالية :
 - 1املصالح اإلدارية واملالية التابعة للوزير األول :

•قسم املوارد البرشية ،ويضم :
 مصلحة تدبري شؤون موظفي مصالح الوزير األول ؛ -مصلحة تدبري شؤون موظفي الهيئات امللحقة بالوزير األول.

•قسم امليزانية واملعدات ،ويضم :
 مصلحة امليزانية واملحاسبة ؛ مصلحة تدبري الحسابات الخصوصية للخزينة ؛ -مصلحة التخزين وتدبري املعدات والبنايات.
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 - 2املصالح اإلدارية واملالية لألمانة العامة للحكومة :

•قسم املوارد البرشية ،ويضم :
 مصلحة تدبري املوارد البرشية ؛ -مصلحة التكوين وتطوير الكفاءات.

•قسم امليزانية واملعدات ،ويضم :
 مصلحة امليزانية واملحاسبة ؛ مصلحة الصفقات واالقتناءات ؛ -مصلحة التخزين وتدبري البنايات واملعدات.

املادة 7
يحدث قسامن ملحقان بالكتابة العامة ،هام :

•قسم الشؤون العامة ،ويضم :
 مصلحة التسجيل والتدبري الرقمي للمحفوظات واألرشيف ؛ مصلحة إعداد مشاريع الظهائر الرشيفة ؛ مصلحة أنشطة املجالس الحكومية والوزارية ؛ -مصلحة التنسيق والتقييم والتعاون.

•قسم النظم املعلوماتية ،ويضم :
 مصلحة إنجاز وتتبع املشاريع املعلوماتية ؛ مصلحة تدبري املوارد املعلوماتية ؛ -مصلحة الدعم والصيانة وأمن النظم املعلوماتية.
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املادة 8
ينرش هذا القرار بالجريدة الرسمية ،ويعمل به ابتداء من تاريخ نرش املرسوم رقم 2.09.677
الصادر يف  4جامدى اآلخرة  19( 1431ماي  )2010املتعلق بتنظيم األمانة العامة للحكومة بهذه
الجريدة.
وحرر بالرباط يف  22من محرم  28( 1432ديسمرب .)2010
اإلمضاء  :إدريس الضحاك.
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مرسوم رقم  2.97.1039صادر يف  27من رمضان  26( 1418يناير )1998
بإحداث هيئة للمستشارين القانونيني لإلدارات
لدى األمانة العامة للحكومة
الوزير األول،
بناء عىل الظهري الرشيف الصادر يف  25من ربيع اآلخر  10( 1375ديسمرب  )1955بإحداث
األمانة العامة للحكومة ؛
وعىل الظهري الرشيف رقم  1.58.008الصادر يف  4شعبان  24( 1377فرباير  )1958يف شأن
النظام العام للوظيفة العمومية وال سيام الفصول  23و 27و 31منه ؛
وبعد االطالع عىل املرسوم رقم  2.83.365بتاريخ  7جامدى األوىل  29( 1405يناير )1985
1
املتعلق بتنظيم األمانة العامة للحكومة وال سيام املادة  2منه ؛
وبعد دراسة املرشوع يف املجلس الوزاري املجتمع يف  18من رمضان  17( 1418يناير ،)1998
رسم ما ييل :

الفـصـل األول
أحكام عـامة
املادة 1

تحدث لدى األمانة العامة للحكومة هيئة للمستشارين القانونيني لإلدارات تحدد مهامهم
ورشوط توظيفهم وترقيتهم يف الدرجة والرتبة وفقا ألحكام هذا املرسوم.

املادة 2
يعهد إىل املستشارين القانونيني لإلدارات تحت سلطة األمني العامة للحكومة باملهام التالية :
 القيام ،من الوجهة القانونية بدراسة جميع مشاريع القوانني واألنظمة قصد التحقق منمطابقتها ألحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل
والسهر بالخصوص عىل التقيد مببدأ الفصل بني املجال الترشيعي واملجال التنظيمي املحدد
يف الدستور ؛
ج.ر عدد  4558الصادر يف  7شوال  5( 1418فرباير .)1998
–1غري تنظيم األمانة العامة للحكومة مبوجب املرسوم رقم  2.09.677الصادر يف  4جامدى اآلخرة  19( 1431ماي .)2010
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 القيام إن اقتىض األمر ذلك بإعداد مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية التي ال تدخليف اختصاص وزارة معينة ؛
 بحث الفتاوى القانونية التي يطلبها الوزير األول أو السلطات الحكومية األخرى إىل األمنيالعامة للحكومة ؛
 االهتامم باتصال مع الوزارات املعنية بدراسة وإعداد تدوين وتبسيط النصوص الترشيعيةوالتنظيمية قصد جعلها أكرث من ذي قبل يف متناول العموم بوجه عام والفاعلني بوجه خاص ؛
 إجراء كل دراسة بحث وتأمل يف التطورات الحديثة التي يعرفها مجاال الترشيع والتنظيموالتي من شأنها أن تساعد عىل تحرير تقارير تقييمية يف املجال املقصود ؛
 القيام بوصفهم مندوبني للحكومة مبؤازرة السلطات الحكومية حني دراسة مشاريع القواننيمن لدن اللجان الربملانية الدامئة متى طلبت هذه السلطات ذلك.

املادة 3
تشتمل هيئة املستشارين القانونيني لإلدارات عىل الدرجات الثالث التالية :
 مستشار قانوين من الدرجة الثانية ؛ مستشار قانوين من الدرجة األوىل ؛ مستشار قانوين من الدرجة االستثنائية.ويحدد عدد املستشارين القانونيني لإلدارات مبرسوم يتخذ باقرتاح من األمني العام للحكومة
بعد استطالع رأي الوزير املكلف باملالية.2

املادة 4
(تم تغيريها وتتميمها باملرسوم رقم 2.14.194
الصادر يف  16من رمضان  14( 1435يوليو -)2014املادة األوىل)
يحدد عىل النحو التايل الرتتيب التسلسيل لألرقام االستداللية املنفذة للمستشارين من الدرجة
الثانية :
 -2املرسوم رقم  2.98.191الصادر يف  25من شوال  23( 1418فرباير  )1998بتحديد عدد املستشارين القانونيني لإلدارات ،املغري مبوجب
املرسوم رقم  2.09.679الصادر يف  20من محرم  6( 1431يناير .)2010
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الرتبة األوىل  ....................................................................................الرقم االستداليل 336
الرتبة الثانية  ..................................................................................الرقم االستداليل 374
الرتبة الثالثة  .....................................................................................الرقم االستداليل 408
الرتبة الرابعة  ...................................................................................الرقم االستداليل 441
الرتبة الخامسة  .................................................................................الرقم االستداليل 477
الرتبة السادسة .................................................................................الرقم االستداليل 514
الرتبة السابعة  .................................................................................الرقم االستداليل 547
الرتبة الثامنة  ...................................................................................الرقم االستداليل 579
الرتبة التاسعة  .................................................................................الرقم االستداليل 611
الرتبة العارشة  .................................................................................الرقم االستداليل 639
الرتبة الحادية عرشة  ..........................................................................الرقم االستداليل 704
الرتبة الثانية عرشة  ...........................................................................الرقم االستداليل 746
الرتبة االستثنائية  ................................................................................الرقم االستداليل 779

املادة 5
تشتمل درجة مستشار قانوين من الدرجة األوىل عىل ست رتب تخصص لها األرقام االستداللية
الحقيقية التالية :
الرتبة األوىل  .....................................................................................الرقم االستداليل 704
الرتبة الثانية  ....................................................................................الرقم االستداليل 746
الرتبة الثالثة  ...................................................................................الرقم االستداليل 779
الرتبة الرابعة  ...................................................................................الرقم االستداليل 812
الرتبة الخامسة  ................................................................................الرقم االستداليل 840
الرتبة السادسة  .................................................................................الرقم االستداليل 870
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املادة 6
تشتمل درجة مستشار قانوين من الدرجة االستثنائية عىل أربع رتب تخصص لها األرقام
االستداللية الحقيقية التالية :
الرتبة األوىل  ....................................................................................الرقم االستداليل 870
الرتبة الثانية  ...................................................................................الرقم االستداليل 890
الرتبة الثالثة  ....................................................................................الرقم االستداليل 910
الرتبة الرابعة  ..................................................................................الرقم االستداليل 940

الفصل الثاين
توظيف وترقية املستشارين القانونيني لإلدارات
املادة 7
(تم تغيريها وتتميمها باملرسوم رقم  2.09.678الصادر يف  9ربيع اآلخر 1431
( 26مارس - )2010املادة األوىل ،وتغيريها باملرسوم رقم  2.13.391الصادر يف  28من جامدى اآلخرة 1434
( 9ماي –)2013املادة األوىل)
يوظف املستشارون القانونيون من الدرجة الثانية بعد النجاح يف مباراة يشارك فيها املرتشحون
الحاصلون عىل :
 الدكتوراه يف الحقوق أو دبلوم معرتف مبعادلته لها ؛ دبلوم الدراسات العليا املتخصصة أو املعمقة أو املاسرت أو املاسرت املتخصص يف الحقوقأو دبلوم معرتف مبعادلته إلحدى هذه الشهادات واملتوفرين عىل خمس سنوات ،عىل األقل،
من الخدمة العمومية الفعلية يف إطار مرتب يف سلم األجور رقم  11أو يف إطار معترب يف
حكمه.

املادة 8
(تم تغيريها وتتميمها باملرسوم رقم  2.09.678الصادر يف  9ربيع اآلخر 1431
( 26مارس –)2010املادة األوىل ،وتغيريها باملرسوم رقم  2.13.391الصادر يف  28من جامدى اآلخرة 1434
( 9ماي –)2013املادة األوىل).
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ال ميكن أن يشارك يف مباراة التوظيف املستشارون القانونيون املتدربون الذين تم حذفهم من
هيئة املستشارين القانونيني.

املادة 9
(تم تغيري وتتميم الفقرة األوىل منها باملرسوم رقم  2.09.678الصادر يف  9ربيع اآلخر 1431
( 26مارس -)2010املادة األوىل).
يقيض املستشارون القانونيون الذين تم توظيفهم وفق الرشوط املحددة يف املادة  7أعاله
تدريبا مدته سنتني يتلقون خالله تكوينا قانونيا عىل املستوى النظري والتطبيقي يحدد برنامجه
وكيفيات تنظيمية بقرار لألمني العام للحكومة.
ويشاركون عىل إثر التدريب يف امتحان لألهلية املهنية .ويرسم الناجحون منهم يف هذا
االمتحان بالرتبة الثالثة من الدرجة الثانية.
وفيام يخص املستشارين القانونيني املتدربني غري الناجحني يف امتحان األهلية املهنية ،ميكن إما
إرجاعهم إىل أطرهم األصلية إن كانوا منتمني لإلدارة من قبل وإما إعفاؤهم.
أما املستشارون القانونيون املنتمون ألحد أطر املوظفني فيعاد ترتيبهم بعد الرتسيم يف الرتبة
املنفذ لها رقم استداليل يساوي رقمهم االستداليل أو يفوقه مبارشة.

املادة 10
(تم تغيريها وتتميمها باملرسوم رقم  2.09.678الصادر يف  9ربيع اآلخر 1431
( 26مارس –)2010املادة األوىل ،وتغيريها باملرسوم رقم  2.13.391الصادر يف  28من جامدى اآلخرة 1434
( 9ماي –)2013املادة األوىل).
تحدد رشوط وكيفية وبرنامج املباراة وامتحان األهلية املهنية املنصوص عليها يف املواد  7و9
و 11و 12من هذا املرسوم بقرار يصدره األمني العام للحكومة بعد استطالع رأي السلطة الحكومية
املكلفة بالوظيفة العمومية.

املادة 11
(تم تغيريها وتتميمها باملرسوم رقم  2.09.678الصادر يف  9ربيع اآلخر 1431
( 26مارس - )2010املادة األوىل -وباملرسوم رقم  2.14.194الصادر يف  16من رمضان 1435
( 14يوليو -)2014املادة األوىل -وتغيريها باملرسوم رقم  2.13.391الصادر يف  28من جامدى اآلخرة 1434
( 9ماي –)2013املادة األوىل).
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ميكن أن يعني يف الدرجة األوىل :
 عن طريق االختيار بعد التقييد يف جدول الرتقية ،املستشارون القانونيون من الدرجة الثانيةالبالغون الرتبة السابعة عىل األقل واملثبتون توفرهم عىل خمس سنوات من األقدمية بهذه
الصفة ؛
ويعني املعنيون باألمر يف الرتبة األوىل من الدرجة األوىل .غري أن من بلغوا يف الدرجة الثانية
رتبة لها رقم استداليل يفوق الرقم االستداليل للرتبة األوىل من الدرجة األوىل ،يعينون يف رتبة من هذه
الدرجة تعادل أو تفوق مبارشة الرقم االستداليل الذي حصلوا عليه يف الدرجة الثانية.
ويحتفظون يف حدود سنتني ،باألقدمية املكتسبة يف رتبتهم القدمية إذا وقع تعيينهم برقم
استداليل معادل.
 عىل إثر مباراة من بني :•األساتذة الباحثني يف الحقوق املنتمني عىل األقل إلطار أساتذة التعليم العايل املساعدين
من الدرجة «ب» ؛
•املوظفني املنتمني عىل األقل إلطار مرتب يف سلم األجور رقم  11أو إلطار معترب يف حكمه
والحاصلني عىل إحدى الشهادات يف الحقوق التي تسمح بالتوظيف يف اإلطار املذكور
واملثبتني قضاء  12سنة من الخدمة يف هذا اإلطار.
ويعني املعنيون باألمر ويعاد ترتيبهم يف الدرجة األوىل برقم استداليل يساوي أو يفوق مبارشة
الرقم االستداليل الذي كان لهم يف إطارهم األصيل ويحتفظون باألقدمية املكتسبة يف رتبتهم األخرية إذا
وقع تعيينهم برقم استداليل معادل.

املادة 12
(تم تغيريها وتتميمها باملرسوم رقم  2.09.678الصادر يف  9ربيع اآلخر 26(1431مارس - )2010
املادة األوىل).
يلج الدرجة االستثنائية عن طريق االختيار املستشارون القانونيون من الدرجة األوىل املثبتون
بهذه الصفة توفرهم عىل أقدمية خمس سنوات عىل األقل واملدرجة أسامؤهم يف جدول للرتقية
يحدده األمني العام للحكومة باعتبار أهليتهم املهنية وسلوكهم يف العمل.
ويعني املعنيون باألمر يف الرتبة األوىل من الدرجة االستثنائية ويحتفظون ،يف حدود سنتني،
باألقدمية املكتسبة يف رتبتهم السابقة إذا وقع تعيينهم برقم استداليل معادل.
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ميكن أن يعني يف الدرجة االستثنائية ،بعد االنتقاء ،يف حدود خمس عدد املستشارين
القانونيني لإلدارات املحدد يف املرسوم رقم  2.98.191الصادر يف  25من شوال 1418
( 23فرباير  )1998كام تم تغيريه :
 األساتذة الباحثون املنتمون عىل األقل إلطار أساتذة التعليم العايل من الدرجة «ب»الحاصلون عىل دكتوراه الدولة أو الدكتوراه يف الحقوق واملثبتون قضاء  20سنة عىل األقل
من الخدمة العمومية الفعلية ؛
 املوظفون املنتمون إىل إحدى الدرجات التي يساوي أو يفوق رقمها االستداليل يف الرتبةاألوىل  870الحاصلون عىل إحدى الشهادات العليا يف الحقوق ،واملثبتون قضاء  20سنة عىل
األقل من الخدمة العمومية الفعلية.
ويعني املعنيون باألمر ويعاد ترتيبهم يف الرتبة التي يساوي رقمها االستداليل أو يفوق مبارشة
الرقم االستداليل الذي كان لهم يف إطارهم األصيل .ويحتفظون ،يف حدود سنتني ،باألقدمية املكتسبة يف
رتبتهم القدمية إذا تم تعيينهم يف رقم استداليل معادل.

املادة 13
تتم الرتقية من رتبة إىل أخرى يف درجة مستشار قانوين من الدرجة الثانية وفقا للجدول
رقم  1امللحق بهذا املرسوم.

املادة 14
تتم الرتقية من رتبة إىل أخرى بالنسبة إىل املستشارين القانونيني من الدرجة األوىل وفقا
لألنساق التالية :
 النسق الرسيع  :سنتان ؛ النسق املتوسط  :سنتان ونصف ؛ -النسق البطيء  :ثالث سنوات.

املادة 15
تحدد بسنتني مدة الرتقية من رتبة إىل أخرى بالنسبة إىل املستشارين القانونيني من الدرجة
االستثنائية.
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املادة 16
يتم تعيني املستشارين القانونيني لإلدارات وترسيمهم وترقيتهم يف الرتبة والدرجة بقرار لألمني
العام للحكومة.

املادة 17
ميارس املستشارون القانونيون لإلدارات من الدرجتني الثانية واألوىل املهام املسندة إليهم بهذا
املرسوم داخل أقسام للدراسات واألبحاث.

الفصل الثالث
نظام التعويضات
املادة 18
يستفيد املستشارون القانونيون لإلدارات من تعويض خاص وتعويض عن التأطري وتعويض عن
التمثيل وتعويض عن السكن.
ويستفيد املستشارون القانونيون من الدرجة االستثنائية عالوة عىل ذلك من إعانة استثنائية.
وتحدد املبالغ الشهرية للتعويضات املشار إليها أعاله يف الجدول رقم  2امللحق بهذا املرسوم.

املادة 19
تؤدى التعويضات املنصوص عليها يف املادة  18أعاله يف نهاية كل شهر.
وال ميكن أن يجمع بينها وبني أية تعويضات أو مكافآت كيفام كان نوعها ما عدا التعويضات
العائلية والتعويضات عن املصاريف.

الفصل الرابع
أحكام انتقالية
املادة 20
ميكن ،ألجل التكوين األويل لهيئة املستشارين القانونيني وبالرغم من جميع األحكام النظامية
املنافية ،أن يدمج املوظفون واملستخدمون املزاولون مهامهم يف تاريخ العمل بهذا املرسوم باألمانة
العامة للحكومة يف درجات الهيئة املذكورة بناء عىل طلب منهم إذا :
 كانت لهم صفة مكلفـني مبهمة لدى الوزير األول وكانوا يضطلعون باملهام املحددة يف املادة 2أعاله ؛

75

 كانوا يزاولون املهام املذكورة منذ عرش سنوات عىل األقل وال سيام بصفة مكلفني بالدراساتوحاصلني عىل إجازة يف الحقوق منذ ما ال يقل عن  15سنة.
و ال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون الوضعية املقررة للمعنيني باألمر يف الهيئة الجديدة
أقل فائدة من الوضعية التي كانت لهم يف تاريخ إدماجهم.
وتتخذ إجراءات تنفيذ هذه املادة بقرار يصدره األمني العام للحكومة بعد استطالع رأي
الوزيرين املكلفني باملالية والشؤون اإلدارية.

املادة 21
يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينرش يف الجريدة الرسمية وينسخ جميع األحكام املنافية ملا
ورد فيه إىل وزير املالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون اإلدارية
والعالقة مع الربملان واألمني العام للحكومة كل واحد منهم فيام يخصه.
وحرر بالرباط يف  27من رمضان  26( 1418يناير )1998
اإلمضاء  :عبد اللطيف الفياليل.
وقعه بالعطف :
وزير املالية والتجارة والصناعة
والصناعة التقليدية،
اإلمضاء  :ادريس جطو.
وزير الصيد البحري والشؤون اإلدارية
والعالقة مع الربملان،
اإلمضاء  :املصطفى ساهل.
األمني العام للحكومة،
اإلمضاء  :عبد الصادق الربيع.

*

* *
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الجـدول رقم 1

(تم تغيريه وتتميمه باملرسوم رقم 2.14.194
الصادر يف  16من رمضان  14( 1435يوليو ))2014

الرتقية يف الرتب بالنسبة إىل املستشارين القانونيني من الدرجة الثانية
الرتب

النسق الرسيع

سنة
من الرتبة األوىل إىل الرتبة الثانية
سنة
من الرتبة الثانية إىل الرتبة الثالثة
سنتان
من الرتبة الثالثة إىل الرتبة الرابعة
سنتان
من الرتبة الرابعة إىل الرتبة الخامسة
سنتان
من الرتبة الخامسة إىل الرتبة السادسة
سنتان ونصف
من الرتبة السادسة إىل الرتبة السابعة
 3سنوات
من الرتبة السابعة إىل الرتبة الثامنة
 3سنوات ونصف
من الرتبة الثامنة إىل الرتبة التاسعة
 3سنوات ونصف
من الرتبة التاسعة إىل الرتبة العارشة
من الرتبة العارشة إىل الرتبة الحادية عرشة  3سنوات ونصف
من الرتبة الحادية عرشة إىل الرتبة الثانية عرشة  3سنوات ونصف
من الرتبة الثانية عرشة إىل الرتبة االستثنائية  3سنوات ونصف

***
الجدول رقم 2

النسق املتوسط

النسق البطيء

سنة
سنة
سنتان ونصف
سنتان ونصف
سنتان ونصف
 3سنوات ونصف
 3سنوات ونصف
 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات

سنة
سنة
 3سنوات
 3سنوات ونصف
 3سنوات ونصف
 4سنوات
 4سنوات ونصف
 4سنوات ونصف
 4سنوات ونصف
 4سنوات ونصف
 4سنوات ونصف
 4سنوات ونصف

3

(تم تغيريه باملرسوم رقم  2.11.265الصادر يف  28من رجب ( 1432فاتح يوليو )2011
وباملرسوم رقم  2.19.483الصادر يف  22من شوال  26( 1440يونيو ))2019
املبالغ الشهرية للتعويضات املمنوحة للمستشارين القانونيني لإلدارات
املبالغ الشهرية بالدرهم
الدرجات

التعويض
الخاص

الدرجة االستثنائية
الدرجة األوىل
الدرجة الثانية
 من الرتبة السادسة إىلالرتبة االستثنائية.
 من الرتبة األوىل إىلالرتبة الخامسة.

12.213
6.745

التعويض عن التأطري
ابتداء من ابتداء من ابتداء من
فاتح ماي فاتح يناير فاتح يناير
2021
2020
2019
24.318
24.129
23.942
17.245
17.057
16.870

التعويض عن
التمثيل

اإلعانة
االستثنائية

التعويض عن
السكن

1.000
1.000

2.900
-

5.800
5.670

4.829

7.582

7.758

7.942

1.000

-

4.070

3.944

5.389

5.570

5.752

1.000

-

1.400

–3غري باملراسيم رقم  2.05.890و  2.08.578و  2.09.592و 2.11.265
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قرار لألمني العام للحكومة رقم  2654.10صادر يف  5شوال 1431
( 14سبتمرب )2010بتحديد برنامج تكوين املستشارين القانونيني
لإلدارات من الدرجة الثانية وكيفيات تنظيمه
األمني العام للحكومة،
بناء عىل املرسوم رقم  2.97.1039الصادر يف  27من رمضان  26( 1418يناير )1998بإحداث
هيئة للمستشارين القانونيني لإلدارات لدى األمانة العامة للحكومة ،كام وقع تغيريه وتتميمه وال سيام
باملرسوم رقم  2.09.678بتاريخ  9ربيع اآلخر  26( 1431مارس،)2010
قرر ما ييل :

املادة األوىل
تطبيقا ملقتضيات املادة  9الفقرة األوىل من املرسوم رقم 2.97.1039الصادر يف  27من
رمضان  26( 1418يناير  )1998املشار إليه أعاله ،يشتمل التكوين الذي يتلقاه املستشارون القانونيون
لإلدارات من الدرجة الثانية املتدربون عىل تكوين نظري وتكوين تطبيقي وتداريب وزيارات دراسية.
ويهدف التكوين املذكور ،الذي تستغرق مدته سنتني ،إىل متكني املعنيني باألمر من اكتساب
املعارف القانونية األساسية واملؤهالت املهنية والتقنية الرضورية إلعداد وصياغة وتدوين النصوص
الترشيعية والتنظيمية وتحرير االستشارات القانونية و اإلملام بتقنيات التواصل.

املادة 2
ينصب التكوين النظري عىل متكني املستشارين القانونيني املعنيني من تكوين لغوي متني ومن
ّ
التعمق يف مختلف ميادين املعرفة القانونية ،وبصفة خاصة دراسة املفاهيم واملبادئ والنظريات
القانونية يف مختلف فروع القانون واألنظمة القانونية املقارنة وتقنيات البحث القانوين وإعداد
وصياغة النصوص القانونية وتدوينها.
وينظم هذا التكوين يف شكل وحدات دراسية تحدد محاور كل واحدة منها والغالف الزمني
املخصص لها ،وفق الربنامج امللحق بهذا القرار .ويرشف عىل كل وحدة دراسية منسق وفريق
بيداغوجي من املؤطرين يختارون من بني مسؤويل األمانة العامة للحكومة ومن أساتذة جامعيني
ومسؤولني إداريني وخرباء وطنيني ودوليني.
ج .ر عدد  5877بتاريخ  18شوال  27( 1431سبتمبر .)2010

78

املادة 3
ينصب التكوين التطبيقي الذي يتم مبصالح األمانة العامة للحكومة ،وتحت اإلرشاف املبارش
ّ
ملسؤوليها ،عىل دراسة حاالت تطبيقية بهدف متكني املعنيني باألمر من املساهمة يف إعداد ملفات
قانونية ويف إعداد وصياغة مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية وتحرير االستشارات القانونية
واملشاركة يف أشغال اللجن املختصة بدراسة القضايا القانونية املعروضة عىل األمانة العامة للحكومة،
وكذا إعداد دراسات ومذكرات وتقارير وأبحاث قانونية.

املادة 4
تجرى التداريب والزيارات الدراسية باإلدارات واملرافق العمومية وكذا ببعض املؤسسات
والهيئات الوطنية واألجنبية .ويتعني عىل املعنيني باألمر إعداد تقرير إثر كل تدريب أو زيارة دراسية.

املادة 5
يتم إنجاز برنامج التكوين وفق مناهج بيداغوجية حديثة تعتمد التناوب بني التكوين النظري
والتكوين التطبيقي يف إطار تفاعيل بهدف تنمية املهارات والقدرات القانونية لدى املستشارين
القانونيني املتدربني وتأهيلهم للقيام باملهام واألعامل التي سيكلفون بها.

املادة 6
يعترب حضور املستشارين القانونيني املتدربني إجباريا يف جميع أنشطة التكوين ،وتتم مراقبة
سلوكهم وأدائهم وتتبع مدى استيعابهم للمعارف وتقييم نشاطهم ومشاركتهم وما اكتسبوه من
مؤهالت ،بواسطة تقييامت دورية إما عن طريق اختبارات كتابية أو شفاهية ،وإما عن طريق
تكليفهم بدراسة حاالت وإعداد ملفات قانونية محددة ،وكذا عن طريق إعداد تقارير مكتوبة عن
التداريب والزيارات الدراسية التي يقومون بها.

املادة 7
يتم التكوين املذكور باملعهد العايل لإلدارة وتحدد كيفيات تنظيمه واختيار املؤطرين وبرامج
التداريب والزيارات الدراسية وإجراءات الدعم واملواكبة البيداغوجية ،وكيفيات التتبع والتقييم
مبوجب اتفاق بني األمانة العامة للحكومة واملعهد العايل لإلدارة.

املادة 8
يتعني عىل كل مستشار قانوين متدرب أن يلتزم بقواعد االنضباط وحسن السلوك ،أثناء فرتة
التكوين ،تحت طائلة تطبيق املقتضيات الترشيعية والتنظيمية التي يخضع لها املوظفون املتمرنون
باإلدارات العمومية.
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املادة 9
تحدث لجنة للتتبع والتقييم بني األمانة العامة للحكومة واملعهد العايل لإلدارة ،تسهر عىل تتبع
تنفيذ االتفاق املشار إليه يف املادة  7أعاله ،واقرتاح كل تدبري من شأنه تحسني جودة التكوين وتحقيق
األهداف املتوخاة منه.
ولهذه الغاية ،تجتمع اللجنة املذكورة بكيفية دورية ،وتنجز تقارير مرحلية للتقييم الدوري
للتكوين ،ترفعها إىل األمني العام للحكومة.

املادة 10
يوضع دفرت شخيص للتقييم خاص بكل مستشار قانوين متدرب عىل حدة ،تسجل فيه مالحظات
املؤطرين وحصيلة األعامل واألنشطة الدراسية والبحثية التي أنجزها املستشار املتدرب .ويوضع الدفرت
املذكور رهن إشارة لجنة التتبع و التقييم.

املادة 11
يختتم التكوين بامتحان لألهلية املهنية يجتازه املستشارون القــانونيون املتدربون ،ينظم
لفائدتهم طبقا ألحكام قرار األمني العام للحكومة رقم  946.02الصادر يف  24مـن ربيـع األول 1423
( 6يونيو  )2002بشأن النظام الخاص بامتحان األهلية املهنية للمستشارين القانونيني لإلدارات من
الدرجة الثانية.

املادة 12
يدخل هذا القرار ،الذي ينرش يف الجريدة الرسمية ،حيز التنفيذ ابتداء من  14سبتمرب .2010
وحرر بالرباط يف  5شوال  14( 1431سبتمرب .)2010
اإلمضاء  :إدريس الضحاك.

*
*

*
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ملحق قرار األمني العام للحكومة رقم  2654.10الصادر يف  5شوال1431
( 14سبتمرب  )2010بتحديد برنامج تكوين املستشارين القانونيني
لإلدارات من الدرجة الثانية وكيفيات تنظيمه
برنامج تكوين املستشارين القانونيني
التكوين النظري
الوحدة الدراسية
1

تذكري عام باملفاهيم
األساسية للقانون

2

القانون الدستوري
املغريب  :التاريخ-
املبادئ-املؤسسات

3

التكوين اللغوي

4

علم تقنيات الترشيع

5

النظام القانوين الوطني :
مكوناته وخصائصه

املحاور
األنظمة القانونية الكربى
القانون  :أقسامه ،مصادره ،مبادؤه العامة
مبادئ القانون الخاص والقانون العام
األعامل القانونية
تاريخ القانون الدستوري املغريب
الدستور  :تقديم وتحليل
املؤسسات الدستورية  :اختصاصاتها ونظام عملها
السلطة الترشيعية والسلطة التنظيمية  :األسس
الدستورية واالجتهاد القضايئ الدستوري
قواعد اللغة العربية
قواعد اللغة الفرنسية
املصطلحات القانونية (العربية والفرنسية)
اللغة االنجليزية أو االسبانية
تقنيات التواصل
تراتبية القواعد القانونية وتطبيقاتها
النصوص القانونية  :تصنيفها وهيكلتها
تقنيات إعداد مشاريع النصوص الترشيعية والتنظيمية
تقنيات التحرير القانوين
املسطرة الترشيعية والعمل الربملاين
التجارب األجنبية يف مجال الصياغة القانونية
مبادئ القانون املدين
مبادئ القانون الجنايئ
مبادئ قانون األعامل
املفاهيم األساسية يف قانون املسطرة املدنية
املفاهيم األساسية يف قانون املسطرة الجنائية
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الغالف الزمني
(بالساعات)
8
4
4
8
6
9
12
9
24
24
18
66
18
6
8
24
12
14
8
8
8
8
12
12

6

7

القانون املايل واملراقبة
عىل املالية العمومية

القانون العقاري املغريب :
املفاهيم واملبادئ
واملساطر

8

املنظومة القانونية
لحقوق اإلنسان
والحريات العامة

9

تنظيم الدولة واملرافق
العامة الكربى

10

تذكري باملبادئ الدستورية يف مجال املالية العمومية
القانون التنظيمي املتعلق بقانون املالية
تقنيات إعداد مرشوع قانون املالية
مبادئ املحاسبة العمومية
النظام القانوين املتعلق بالصفقات العمومية
الرقابة عىل املالية العمومية
املؤسسات املالية الكربى للدولة
مسؤولية اآلمرين بالرصف واملحاسبني
تاريخ القانون العقاري املغريب
األنظمة العقارية
النظام القانوين الجديد للعقارات الحبسية
نظام التحفيظ العقاري
مسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة
االرتفاقات العقارية
حقوق اإلنسان باملغرب  :التاريخ واملؤسسات
املامرسة االتفاقية املغربية يف مجال حقوق اإلنسان
النصوص املتعلقة بالحريات العامة
تقنيات تنظيم العمل الحكومي
التنظيم اإلداري للقطاعات الوزارية
األمانة العامة للحكومة
التنظيم القضايئ للمملكة
الجامعات املحلية  :اختصاصاتها تنظيمها ونظام عملها
املرافق العامة الكربى وطرق تدبريها (الجوانب القانونية)
السلطات اإلدارية الضبطية (بنك املغرب ،الوكالة الوطنية
لتقنيني املواصالت ،الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي،
مجلس القيم املنقولة)

مبادئ القانون الدويل العام
اآلليات القانونية الدولية
قانون املعاهدات (مقاربة نظرية وتطبيقية)
القانون الدويل العام مسطرة املصادقة عىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف
ومنظومة األمم
النظام القانوين الوطني
املتحدة
تقنيات تحرير االتفاقيات الدولية
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6
12
12
8
12
12
8
8
4
4
4
4
4
4
6
6
6
8
8
12
8
12
12
12

8
12
12
6
16

11

12
13

التقارب القانوين بني
املنظومة القانونية
الوطنية واملنظومات
القانونية األوربية

تقنيات البحث
والتجميع وتدوين
النصوص القانونية
الدعم البيداغوجي،
وتأطري األبحاث
والدراسات والتقارير

اتفاقية الرشاكة بني املغرب واالتحاد األوريب
النظام القانوين للوضع املتقدم للمغرب
املنظومة القانونية األوربية :
التوجيهات األوربية
األنظمة
االتفاقيات
الترشيعات األوربية
آليات التقارب القانوين
القطاعات ذات األولوية املعنية بالتقارب القانوين
تقنيات البحث يف املعلومات القانونية
قواعد املعطيات القانونية (تقديم عام)
تقنيات تجميع وتدوين النصوص القانونية
املواكبة البيداغوجية
تأطري وتتبع إنجاز األبحاث والتقارير والدراسات
تأطري مذكرات نهاية التكوين

8
8
18
12
8
10
8
12
180

التكوين التطبيقي والزيارات الدراسية
التكوين التطبيقي
والزيارات الدراسية

دراسة حاالت تطبيقية ،زيارات دراسية ،املشاركة يف إعداد
وصياغة نصوص قانونية ويف أعامل اللجن ،إعداد استشارات
قانونية و مذكرات وتقارير وأبحاث ،وتكوين يف االعالميات

378

التكوين بالخارج
التكوين بالخارج

تداريب وزيارات دراسية مبؤسسات أجنبية
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مرسوم رقم  2.09.680صادر يف  9ربيع اآلخر  26( 1431مارس )2010
بتغيري وتتميم املرسوم رقم  2.77.734الصادر يف  20من شوال 1397
( 4أكتوبر  )1977مبثابة النظام األسايس الخاص
مبستخدمي املعمل باملطبعة الرسمية
الوزير األول،
بناء عىل املرسوم رقم  2.77.734الصادر يف  20من شوال  4( 1397أكتوبر  )1977مبثابة النظام
األسايس الخاص مبستخدمي املعمل باملطبعة الرسمية ،كام وقع تغيريه وتتميمه ؛
وعىل املرسوم رقم  2.04.403الصادر يف  29من شوال  2( 1426ديسمرب  )2005بتحديد رشوط
ترقي موظفي الدولة يف الدرجة أو اإلطار ؛
وبعد دراسة املرشوع يف املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ  18من ربيع األول 1431
( 5مارس ،)2010
رسم ما ييل :
املادة األوىل
تغري وتتمم عىل النحو التايل مقتضيات الفصول  7و  10و  12و  12املكرر من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  2.77.734الصادر يف  20من شوال  4( 1397أكتوبر : )1977
«الفصل  .7ـ يعني األعوان املختصون :
« 1ـ عىل إثر مباراة من بني :
« -املرتشحني املتوفرين عىل شهادة بكالوريا التعليم الثانوي ؛
« ـ املرتشحني الذين قضوا ست سنوات عىل األقل من الخدمة الفعلية يف أحد املناصب
«العمومية أو الخصوصية املامرس فيها أحد تخصصات هذا السلك.
« 2ـ عىل إثر امتحان للكفاءة املهنية وباالختيار بعد التقييد يف جدول الرتقي من بني الطابعني
«املساعدين ،طبقا ملقتضيات املرسوم رقم  2.04.403الصادر يف  29من شوال  2( 1426ديسمرب ».)2005
ج .ر عدد  5833بتاريخ  11جمادى األولى  26( 1431أبريل .)2010
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«الفصل  .10ـ يُعني أعوان اإلرشاف الرؤساء :
« 1ـ عىل إثر مباراة ت ُفتح يف وجه املرتشحني الحاصلني عىل دبلوم التقني املسلم من طرف
«إحدى مؤسسات التكوين املهني املحدثة طبقا للمرسوم رقم  2.86.325بتاريخ  8جامدى األوىل 1407
«( 9يناير  )1987بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املهني أو إحدى الشهادات املعرتف مبعادلتها له
«املحددة قامئتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل ؛
« 2ـ عىل إثر امتحان للكفاءة املهنية وباالختيار بعد التقييد يف جدول الرتقي من بني أعوان
«اإلرشاف ،طبقا ملقتضيات املرسوم السالف الذكر رقم  2.04.403الصادر يف  29من شوال 1426
«( 2ديسمري »).2005
«الفصل  .12ـ يعني رؤساء املعامل :
« 1ـ عىل إثر مباراة ت ُفتح يف وجه املرتشحني الحاصلني عىل دبلوم التقني املتخصص املسلم «من
طرف إحدى مؤسسات التكوين املهني املحدثة طبقا للمرسوم رقم  2.86.325بتاريخ  8جامدى «األوىل
 9( 1407يناير  )1987املشار إليه أعاله أو إحدى الشهادات املعرتف مبعادلتها له املحددة «قامئتها
طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل ؛
« 2ـ عىل إثر امتحان للكفاءة املهنية وباالختيار بعد التقييد يف جدول الرتقي من بني أعوان
«اإلرشاف الرؤساء ،طبقا ملقتضيات املرسوم السالف الذكر رقم  2.04.403الصادر يف  29من شوال 1426
«( 2ديسمرب ».)2005
«الفصل  12املكرر .ـ يُعني رؤساء املعامل املمتازون :
« 1ـ عىل إثر مباراة تفتح يف وجه حاميل شهادة اإلجازة أو عىل دبلوم معرتف مبعادلته لها ؛
« 2ـ عىل إثر امتحان للكفاءة املهنية وباالختيار بعد التقييد يف جدول الرتقي من بني رؤساء
«املعامل ،طبقا ملقتضيات املرسوم السالف الذكر رقم  ،2.04.403الصادر يف  29من شوال 1426
«( 2ديسمرب ».)2005
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املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينرش بالجريدة الرسمية ،إىل األمني العام للحكومة ووزير
االقتصاد واملالية والوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد
منهم فيام يخصه.
وحرر بالرباط يف  9ربيع اآلخر  26( 1431مارس .)2010
اإلمضاء  :عباس الفا�سي.
وقعه بالعطف :
األمين العام للحكومة،
اإلمضاء  :إدريس الضحاك.
وزيراالقتصاد واملالية،
اإلمضاء  :صالح الدين املزوار.
الوزيراملنتدب لدى الوزيراألول
املكلف بتحديث القطاعات العامة،
اإلمضاء  :محمد سعد العلمي.
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مرسوم رقم  2.14.867صادر يف  7ذي الحجة  21( 1436سبتمرب )2015
يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
رئيس الحكومة،
بناء عىل الدستور وال سيام الفصلني  90و 92منه ؛
وعىل القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف
رقم  1.15.62بتاريخ  14من شعبان  2( 1436يونيو  ،)2015وال سيام املادة  68منه ؛
وعىل املرسوم رقم  2.12.349الصادر يف  8جامدى األوىل  20(1434مارس  )2013املتعلق
بالصفقات وال سيام املادة  170منه ؛
وبعد املداولة يف مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  25من ذي القعدة 1436
( 10سبتمرب ،)2015
رسم ما ييل :

الباب األول
مقتضيات عامة
املادة األوىل
يطلق عىل لجنة الصفقات ،املوضوعة لدى األمانة العامة للحكومة مبوجب املرسوم
رقم  2.75.840الصادر يف  27من ذي الحجة  30( 1395ديسمرب  ،)1975من اآلن اسم «اللجنة الوطنية
للطلبيات العمومية» ويشار إليها بعده «باللجنة الوطنية».
تخضع اللجنة الوطنية ملقتضيات هذا املرسوم.
املادة 2
يف مدلول هذا املرسوم يقصد مبا ييل :
 الطلبية العمومية :• الصفقات العمومية كام هي معرفة يف املرسوم رقم  2.12.349الصادر يف  8جامدى
األوىل  20( 1434مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
ج .ر عدد  6399بتاريخ  14ذي الحجة  28( 1436سبتمبر .)2015
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• عقود التدبري املفوض وعقود الرشاكة بني القطاع العام والخاص كام هي معرفة وخاضعة
للترشيع الجاري به العمل ؛
 متنافس  :كل شخص ذايت أو اعتباري يقرتح عرضا بقصد إبرام طلبية عمومية أو متت إعاقتهمن تقدميه.

الباب الثاين
مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
املادة 3
(تم تغيريها وتتميمها باملرسوم رقم 2.18.934
الصادر يف  23من شعبان  29( 1440أبريل ))2019

تقوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية طبقا للامدة  26من هذا املرسوم ،مبهام
االستشارة واملساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها يف مجال الطلبيات العمومية،
من طرف مصالح الدولة والجامعات الرتابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجامعات
الرتابية ومؤسسات التعاون بني الجامعات واملؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص
القانون العام ،ويشار إليها بعده «باإلدارات العمومية».
وتدرس كذلك الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذايت أو اعتباري من أشخاص
القانون الخاص يشارك يف طلبية عمومية إما بصفة متنافس أو نائل الصفقة أو صاحب الصفقة.
وتقوم اللجنة الوطنية كذلك بتنسيق أعامل التكوين األوىل واملستمر يف مجال الطلبيات
العمومية وتوحيد برامج التكوين لفائدة موظفي املصالح املكلفة بتدبري الطلبيات العمومية باإلدارات
العمومية.
املادة 4
تطبيقا للفقرة األوىل من املادة  3من هذا املرسوم ،تقوم اللجنة الوطنية مبا ييل :
 إعداد أو إبداء رأيها ،حسب الحالة ،يف كل مرشوع نص ترشيعي أو تنظيمي يتعلق بالطلبياتالعمومية ؛
 إبداء رأيها ،بطلب من اإلدارات العمومية ،يف كل مسألة ذات صبغة قانونية أو مسطرية تتعلقبتحضري طلبية عمومية أو إبرامها أو تنفيذها أو وقف تنفيذها أو تسديد مثنها ؛
 مساعدة مصالح الدولة ،عىل املستوى القانوين ،بناء عىل طلب منها ،فيام يتعلق بإعداد الوثائقاملتعلقة بالطلبيات العمومية ؛
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 إعداد ،طبقا للتنظيم الجاري به العمل ،الوثائق النموذجية املتعلقة بالطلبيات العمومية والسهرعىل تحيينها وتوحيد معايريها ونرشها ؛
 إعداد مشاريع التوجيهات وعرضها عىل رئيس الحكومة التخاذ قرار يف شأنها ،قبل تعميمها عىلاإلدارات العمومية .وتتضمن هذه التوجيهات التعليامت واملناهج الواجب اتباعها ،قصد تحسني
تدبري الطلبيات العمومية وترشيدها ،كام تتضمن القواعد املتعلقة باملامرسات الجيدة يف هذا
املجال ؛
 اقرتاح عىل رئيس الحكومة اإلجراءات ،كيفام كان نوعها ،وال سيام ذات الصبغة القانونية ،التي متكنمن احرتام مبادئ وقواعد األخالق والحكامة الجيدة يف مجال الطلبيات العمومية واملنصوص عليها
يف املرسوم رقم  2.12.349الصادر يف  8جامدى األوىل  20( 1434مارس  )2013املشار إليها أعاله،
وال سيام املبادئ التالية :
•حرية الولوج إىل الطلبية العمومية ؛
•املساواة يف التعامل مع املتنافسني ؛
•ضامن حقوق املتنافسني ؛
•الشفافية يف اختيارات اإلدارة العمومية فيام يخص إسناد الطلبية العمومية.
املادة 5
تقوم اللجنة الوطنية ،تطبيقا للفقرة الثانية من املادة  3من هذا املرسوم ،مبا ييل :
 دراسة شكايات املتنافسني املتعلقة بإبرام طلبية عمومية ؛ إبداء رأيها القانوين فيام يتعلق بالنزاعات بني أصحاب الطلبيات العمومية واإلدارات العموميةبشأن تطبيق النصوص املنظمة للطلبيات املذكورة.
املادة 6
تسهر اللجنة الوطنية عىل نرش اآلراء املبدئية املتعلقة باملسائل املطروحة عليها يف مجال
الطلبيات العمومية ،وتساهم يف تدعيم النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بالطلبيات العمومية
بالنصوص املغرية أو املتممة لها ،وتدوينها والسهر عىل تحيينها بكيفية مستمرة ،وعالوة عىل ذلك
ميكنها إنجاز كل دراسة أو بحث يهدف إىل تقييم وضعية الطلبيات العمومية وآفاقها.
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الباب الثالث
تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
املادة 7
تضم اللجنة الوطنية األجهزة التالية :
 رئاسة اللجنة ؛ الجهاز التداويل ؛ الوحدات اإلدارية والتقنية.املادة 8
يرتأس اللجنة الوطنية شخصية معروفة بكفاءتها وخربتها يف املجال القانوين والطلبيات
العمومية ،يتم تعيينها مبرسوم باقرتاح من األمني العام للحكومة ملدة خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة وفق نفس األشكال.
يساعد رئيس اللجنة الوطنية يف أداء مهامه نائب للرئيس ،يعينه الرئيس من بني أعضاء الجهاز
التداويل.
يقوم نائب الرئيس مقام رئيس اللجنة يف حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
يتوفر الرئيس عىل كتابة خاصة.
املادة 9
يقوم رئيس اللجنة الوطنية باملهام التالية :
 يسهر عىل حسن سري اللجنة وأجهزتها ؛ ميثل اللجنة ويتلقى ،بهذه الصفة ،كل شكاية أو طلب رأي أو استشارة قانونية تتعلق بالطلبياتالعمومية ؛
 يقوم مببادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من الجهاز التداويل ،بإنجاز كل دراسةقانونية تتعلق بالطلبيات العمومية ؛
 يرتأس الجهاز التداويل للجنة ويحدد جدول أعامل اجتامعاته ويبلغه إىل األعضاء ؛ يدبر الحاالت التي قد تجعل أعضاء الجهاز التداويل يف وضعية تنازع املصالح ؛90

 يقرتح املرتشحني يف مناصب املقرر العام ورؤساء الفروع املنصوص عليها يف املادة  18من هذااملرسوم ؛
 يبلغ آراء اللجنة ومقررات رئيس الحكومة املقرتحة من طرف اللجنة إىل اإلدارات العمومية وإىلاملتنافسني املعنيني ؛
 يعد التقرير السنوي ألنشطة اللجنة الوطنية ،ويعرضه عىل رأي الجهاز التداويل قبل تقدميه إىلرئيس الحكومة ؛
 يسهر رئيس اللجنة الوطنية عىل نرش اآلراء ،والتقارير ذات الصبغة العامة ،والدراساتوالبحوث وتوجيهات اللجنة ،ومقررات رئيس الحكومة املتعلقة بالطلبية العمومية
وكذا النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بالطلبيات العمومية .وذلك بأي وسيلة،
وال سيام بنرشها عىل املوقع اإللكرتوين للجنة ؛
 يربم عقود أو اتفاقيات لها عالقة باملهام املخولة للجنة الوطنية.املادة 10
(تم تغيريها وتتميمها باملرسوم رقم 2.18.934
الصادر يف  23من شعبان  29( 1440أبريل ))2019

يضم الجهاز التداويل للجنة ،عالوة عىل الرئيس ،ثالثة عرش ( )13عضوا يتوزعون كام ييل :
 عرشة ( )10أعضاء ،ضمنهم ممثالن عن وزارة االقتصاد واملالية وممثل عن وزارة الداخلية ،يتماختيارهم من بني الشخصيات املعروفة بخربتهم وكفاءتهم يف املجال القانوين ومجال الطلبيات
العمومية ،يعينون مبرسوم باقرتاح من األمني العام للحكومة ؛
 ثالثة ( )3أعضاء يعينون كذلك مبرسوم ،من بني املهنيني ،يتم اقرتاحهم من طرف الهيآت املهنيةاألكرث متثيلية ،ينتمي كل واحد منهم إىل أحد القطاعات املهنية التالية :
 قطاع البناء واألشغال العمومية ؛ قطاع التجارة ؛ قطاع الهندسة واالستشارة.يحرض هؤالء األعضاء عندما تبت اللجنة يف شكايات املتنافسني أو أصحاب الطلبيات العمومية.
يتم تعيني جميع األعضاء السالف ذكرهم ملدة خمس ( )5سنوات قابلة للتجديد وفق نفس
األشكال.
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املادة 11
تفقد صفة عضو يف الجهاز التداويل يف الحاالت التالية :
 الوفاة ؛ االستقالة التي توجه إىل رئيس اللجنة الوطنية واملقبولة بصفة قانونية من طرف رئيس الحكومة ؛ مزاولة نشاط يتناىف مع صفة عضو يف اللجنة الوطنية ؛ حدوث عجز بدين أو عقيل مستديم مينع العضو املعني من مزاولة مهامه داخل اللجنة بصورةنهائية ؛
 اإلعفاء مبرسوم يف حالة غياب متكرر وغري مربر يعاينه رئيس اللجنة.ويتعني يف الحاالت املذكورة أعاله ،تعيني خلف للعضو املعني ،داخل أجل أقصاه ثالثون ()30
يوما ملا تبقى من مدة عضوية هذا األخري وذلك وفق نفس األشكال.
املادة 12
يقوم الجهاز التداويل للجنة باملهام املخولة للجنة مبوجب مقتضيات هذا املرسوم.
ولهذا الغرض ،يصدر ،حسب الحالة مقرتحات مقررات وآراء ،ويقدم تقارير وينجز دراسات
وأبحاث.
غري أن الجهاز التداويل ،فيام يخص دراسة شكايات املتنافسني ،يبت يف شأن املآل الواجب
تخصيصه للشكايات املذكورة طبقا ملقتضيات املادة  34من هذا املرسوم ،ويعرض عند االقتضاء عىل
توقيع رئيس الحكومة ،مقرتحات مقررات يف هذا الشأن.
املادة 13
ميكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص مزاول لعمل أو متقاعد ،أو خبري أو تقني
للمشاركة ،بصفة استشارية ،يف اجتامعات الجهاز التداويل قصد دراسة مسألة معينة.
املادة 14
(تم تغيريها وتتميمها باملرسوم رقم 2.18.934
الصادر يف  23من شعبان  29( 1440أبريل ))2019

يحدث الجهاز التداويل لديه لجانا دامئة وبالخصوص لجنة تتكلف بالقضايا املتعلقة بعقود
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص ،ولجنة دامئة تتكلف بالقضايا املتعلقة بصفقات الجامعات
الرتابية والهيئات التابعة لها ومجموعات الجامعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني الجامعات،
أو لجانا خاصة ،قصد مساعدته يف القيام مبهامه أو لدراسة مسائل معينة.
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تنفرد اللجنة الدامئة املتخصصة يف القضايا املتعلقة بعقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص
وعقود التدبري املفوض باملهام التالية :
 دراسة شكايات املتنافسني أو نائيل عقود أو أصحاب عقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاصوعقود التدبري املفوض ؛
 إبداء اآلراء القانونية املتعلقة بالخالفات التي تنشأ بني املتنافسني نائيل عقود الرشاكة بنيالقطاعني العام والخاص وعقود التدبري املفوض من جهة واإلدارات العمومية من جهة أخرى،
فيام يخص تطبيق الترشيع والتنظيم الخاص بهذين الصنفني من العقود ؛
 إبداء الرأي ،حسب الحالة ،بخصوص النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بالرشاكة بنيالقطاعني العام والخاص والتدبري املفوض ؛
 إبداء الرأي ،تبعا لطلب اإلدارات العمومية ،حول كل مسألة ذات طابع قانوين أو مسطري تتعلقبإعداد أو إبرام أو تنفيذ عقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص والتدبري املفوض ؛
 الحرص عىل نرش اآلراء املبدئية املتعلقة باملسائل التي تحال عىل هذه اللجنة يف مجال عقودالرشاكة بني القطاعني العام والخاص والتدبري املفوض.
يرأس رئيس اللجنة الوطنية أو من ينوب عنه اللجنة الدامئة املتخصصة يف القضايا املتعلقة
بعقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص وتضم هذه األخرية ثالثة أعضاء تعينهم اللجنة الوطنية
من بني أعضائها ،باإلضافة إىل ثالثة ممثلني عن وزارة االقتصاد واملالية وممثل عن وزارة الداخلية،
يعينهم رئيس الحكومة باقرتاح من السلطة الحكومية املكلفة باملالية أو السلطة الحكومية املكلفة
بالداخلية ،حسب الحالة.
متارس اللجنة الدامئة املكلفة بالقضايا املتعلقة بصفقات الجامعات الرتابية والهيئات التابعة لها
ومجموعات الجامعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني الجامعات املهام التالية :
دراسة شكايات املتنافسني املحالة إليها من قبل رئيس اللجنة ؛إبداء الرأي القانوين يف شأن النزاعات التي قد تنشأ بني صاحب الصفقة والجامعات الرتابيةوالهيئات التابعة لها ومجموعات الجامعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني الجامعات ،فيام
يخص تطبيق النصوص الترشيعية والتنظيمية املنظمة للصفقات العمومية ؛
إبداء الرأي يف كل مسألة ذات صبغة قانونية أو مسطرية تتعلق بتحضري أو إبرام أو تنفيذأو وقف تنفيذ أو تسديد مثن طلبية تهم جامعة ترابية أو هيئة تابعة لها أو مجموعة من
مجموعات الجامعات الرتابية أو مؤسسة من مؤسسات التعاون بني الجامعات ؛
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إبداء الرأي يف طلبات االستشارة املقدمة من قبل رؤساء الجامعات الرتابية والهيئات التابعةلها ومجموعات الجامعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني الجامعات ؛
دراسة كل قضية من القضايا التي يحيلها إليها رئيس اللجنة الوطنية يف مجال اختصاصها.تحال مشاريع اآلراء واالستشارات القانونية واملقرتحات التي أعدتها اللجنة الدامئة إىل الجهاز
التداويل للجنة الوطنية قصد املصادقة عليها.
تتألف اللجنة الدامئة املكلفة بالقضايا املتعلقة بصفقات الجامعات الرتابية والهيئات التابعة
لها ومجموعات الجامعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني الجامعات ،تحت رئاسة رئيس اللجنة
الوطنية أو من ينيبه عنه لهذا الغرض ،من األعضاء التايل بيانهم :
 ثالثة ( )3ممثلني عن وزارة الداخلية ؛ ثالثة ( )3ممثلني عن جمعيات رؤساء مجالس الجهات والعامالت واألقاليم والجامعات،يعينون بقرار لوزير الداخلية باقرتاح من رؤساء الجمعيات املذكورة ؛
 عضوان من الجهاز التداويل للجنة الوطنية للطلبيات العمومية ،يعينهام رئيس اللجنةالوطنية ،من بينهام ممثل عن وزارة االقتصاد واملالية وممثل عن املهنيني.
يتوىل رئيس وحدة الشكايات واالستشارات والدراسات املتعلقة بصفقات الجامعات الرتابية
والهيئات التابعة لها ومجموعات الجامعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني الجامعات املنصوص عليها
يف املادة  22املكررة من هذا املرسوم مهام مقرر هذه اللجنة .ويقوم ،بهذه الصفة ،بتحضري اجتامعاتها
وإعداد محارضها.
متارس اللجنتان الدامئتان املشار إليهام أعاله االختصاصات املوكولة إليهام وفق املساطر
واإلجراءات املتبعة من قبل اللجنة الوطنية.
وميكن لكل لجنة من اللجان املحدثة من قبل الجهاز التداويل أن تضم إليها كل خبري أو تقني
ترى فائدة يف مشاركته ،وذلك مبقرر لرئيس اللجنة الوطنية.
املادة 15
يجتمع الجهاز التداويل بدعوة من رئيس اللجنة ،كلام دعت الرضورة إىل ذلك وعىل األقل
مرة كل شهر ،ويحدد رئيس اللجنة جدول أعامل اجتامعاته ،ويبلغ جدول األعامل املذكور والوثائق
املتعلقة به إىل أعضاء الجهاز التداويل مثانية ( )8أيام عىل األقل قبل التاريخ املحدد لالجتامع ،ماعدا
يف حالة االستعجال.
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ال يجوز للجهاز التداويل التداول بكيفية صحيحة إال بحضور نصف أعضائه عىل األقل .وإذا مل
يتحقق هذا النصاب ،أجل االجتامع ملدة مثان وأربعني ( )48ساعة عىل األقل ،ويتم عقده عندئذ بصفة
صحيحة كيفام كان عدد األعضاء الحارضين.
املادة 16
يتداول الجهاز التداويل يف جلسة مغلقة يف كل املسائل التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة
واملسجلة يف جدول أعامل الجلسة.
ويبت يف شأن القضايا املعروضة عليه بإجامع األعضاء الحارضين ،أو يف حالة عدم اإلجامع،
بأغلبية األصوات ويرجح صوت الرئيس يف حالة تعادل األصوات.
العام.

يؤدي كل اجتامع للجهاز التداويل إىل إعداد محرض يوقعه الرئيس واألعضاء الحارضون واملقرر
املادة 17

تكون آراء ومقررات الجهاز التداويل معللة ويجب تسجيلها وتحديد مرجعها وتوقيعها من
قبل الرئيس باسم اللجنة.
املادة 18
(تم تغيريها وتتميمها باملرسوم رقم 2.18.934
الصادر يف  23من شعبان  29( 1440أبريل ))2019

تتوفر اللجنة الوطنية عىل خمس وحدات موضوعة تحت سلطة الرئيس ،وهي كالتايل :
 وحدة الشكايات ؛ وحدة االستشارات والدراسات ؛ وحدة الشكايات واالستشارات والدراسات املتعلقة بصفقات الجامعات الرتابية والهيئاتالتابعة لها ومجموعات الجامعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني الجامعات ؛
وحدة املنظومة املعلوماتية ؛وحدة التكوين والشؤون اإلدارية ؛ويقوم املقرر العام بتنسيق أعاملها.95

املادة 19
يعني املقرر العام للجنة الوطنية مبرسوم باقرتاح من رئيس اللجنة من بني الشخصيات املعروفة
بكفاءاتها وخربتها يف املجال القانوين والطلبيات العمومية.
يحرض املقرر العام اجتامعات الجهاز التداويل بصوت استشاري ويعد محارضها.
املادة 20
(تم تغيريها وتتميمها باملرسوم رقم 2.18.934
الصادر يف  23من شعبان  29( 1440أبريل ))2019

يتوىل املقرر العام ،بتكليف من رئيس اللجنة الوطنية وتحت سلطته ،تنسيق أعامل الوحدات
املنصوص عليها يف املادة  18أعاله ،وال سيام فيام يخص املهام التالية :
 دراسة شكايات املتنافسني يف مجال الطلبيات العمومية املعروضة عليه من طرف رئيس اللجنة ؛ فحص طلبات االستشارة القانونية الواردة من اإلدارات العمومية فيام يتعلق بتأويل وتطبيقالنصوص التنظيمية املتعلقة بالطلبيات العمومية ؛
 دراسة طلبات اآلراء القانونية املتعلقة بصعوبات يف تنفيذ الطلبيات العمومية واملقدمة للجنةمن طرف اإلدارات العمومية ؛
 دراسة طلبات اآلراء القانونية الواردة من طرف أصحاب الطلبيات العمومية يف شأن خالف لهممع إدارة عمومية يتعلق بتطبيق النصوص التنظيمية السارية عىل الطلبيات العمومية ؛
 دراسة وفحص كل مسألة أخرى تندرج ضمن اختصاصات اللجنة ،يعرضها عليه رئيس اللجنة ؛كام يقوم املقرر العام بتقديم تقارير ونتائج الدراسات التي كلف بها ،أمام الجهاز التداويل.
املادة 21
(تم تغيريها وتتميمها باملرسوم رقم 2.18.934
الصادر يف  23من شعبان  29( 1440أبريل ))2019

مع مراعاة أحكام املادة  22املكررة من هذا املرسوم ،تتوىل وحدة الشكايات القيام باملهام
التالية :
 تلقي ودراسة الشكايات وطلبات اآلراء املوجهة إىل اللجنة ،عىل التوايل ،من طرف املتنافسنيوأصحاب الطلبيات العمومية ،والتأكد من رشوط قبولها كام هي منصوص عليها يف هذا املرسوم ؛
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 تحضري ملفات الشكايات وطلبات اآلراء الواردة من طرف املتنافسني وأصحاب الطلبياتالعمومية وعرضها عىل رئيس اللجنة الوطنية واملقرر العام ؛
 تحضري الوثائق الرضورية لدراسة الشكايات واملسائل املعهود بها إليها ووضعها رهن إشارةاملقرر العام.
املادة 22
(تم تغيريها وتتميمها باملرسوم رقم  2.18.934الصادر يف  23من شعبان  29( 1440أبريل ))2019

مع مراعاة أحكام املادة  22املكررة من هذا املرسوم ،تتوىل وحدة االستشارات والدراسات،
طبقا لتوجيهات رئيس اللجنة ،القيام باملهام التالية :
 تلقي ودراسة طلبات اآلراء واالستشارات القانونية املوجهة إىل اللجنة من طرف اإلداراتالعمومية ؛
 تحضري مشاريع اآلراء واالستشارات القانونية التي يكلفها الرئيس بها ؛ تحضري كل دراسة أو بحث يندرج ضمن اختصاص اللجنة ؛ فحص كل مرشوع نص ترشيعي أو تنظيمي يعرض عىل رأي اللجنة من قبل رئيس الحكومةأو السلطات الحكومية املعنية حسب الحالة ؛
 تحضري كل مرشوع نص يهدف إىل إصالح اإلطار التنظيمي للطلبية العمومية ؛ السهر عىل تدعيم النصوص السارية عىل الطلبيات العمومية وتحيينها ؛ تحضري مشاريع توجيهات اللجنة املتعلقة بحسن تطبيق النصوص السارية عىل الطلبياتالعمومية واحرتام مساطر إبرام الطلبيات العمومية وتنفيذها والقواعد األخالقية وقواعد
الشفافية والحكامة الجيدة املعمول بها يف هذا املجال.
املادة  22املكررة
(أضيفت باملادة  2من املرسوم رقم  2.18.934الصادر يف  23من شعبان  29( 1440أبريل ))2019

تتوىل وحدة الشكايات واالستشارات والدراسات املتعلقة بصفقات الجامعات الرتابية
والهيئات التابعة لها ومجموعات الجامعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني الجامعات القيام ،عىل
وجه الخصوص ،باملهام التالية ،طبقا لتوجيهات رئيس اللجنة الوطنية :
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التحقق من استيفاء الشكايات وطلبات الرأي واالستشارات القانونية للرشوط املنصوصعليها يف هذا املرسوم ؛
تحضري ملفات الشكايات وطلبات الرأي واالستشارات القانونية ،وعرضها عىل اللجنة الدامئةاملنصوص عليها يف الفقرة الرابعة من املادة  14من هذا املرسوم ؛
إعداد مشاريع اآلراء واالستشارات القانونية واملقرتحات املتعلقة بالشكايات؛تحضري كل دراسة أو بحث يندرج ضمن اختصاصاتها.املادة 23
تتوىل وحدة املنظومة املعلوماتية تصميم منظومة معلوماتية للجنة الوطنية ووضعها وصيانتها،
ولهذه الغاية تقوم باملهام التالية :
 السهر عىل تجريد املساطر املتعلقة بأنشطة اللجنة الوطنية من الصفة املادية ؛ إعداد قواعد املعطيات املتعلقة بالطلبيات العمومية ووضعها رهن إشارة مختلف أجهزة اللجنة،والسهر عىل تحيينها ؛
 تصميم موقع إلكرتوين للجنة الوطنية ووضعه وصيانته يرمي عىل الخصوص إىل نرش كلاملعلومات أو الوثائق القانونية املتعلقة بالطلبيات العمومية وأعامل اللجنة الوطنية ؛
 وضع منظومة لليقظة القانونية تتعلق بالطلبيات العمومية موجهة إىل مختلف أجهزة اللجنة ؛ تدبري املوارد املعلوماتية للجنة.املادة 24
تتوىل وحدة التكوين والشؤون اإلدارية القيام باملهام التالية :
 تحضري وتنسيق برامج التكوين األويل والتكوين املستمر املتعلق بالنصوص التنظيمية يف مجالالطلبيات العمومية واملوجهة ملختلف املتدخلني يف تدبري الطلبيات العمومية ؛
 تحضري دالئل وكتب املساطر والوثائق النموذجية املتعلقة بالطلبيات العمومية طبقا للتنظيمالجاري به العمل ؛
 تدبري مراسالت اللجنة ؛ مسك أرشيف اللجنة والسهر عىل املحافظة عليه ؛ تدبري الشؤون اإلدارية للجنة.98

املادة 25
يعني رؤساء الوحدات مبارشة من طرف األمني العام للحكومة ،باقرتاح من رئيس اللجنة ،من
بني املوظفني املتوفرة فيهم رشوط التعيني يف منصب رئيس مصلحة باإلدارات العمومية.
ويتولون ،تحت سلطة رئيس اللجنة ،القيام مبهام الوحدات التي هم مسؤولون عنها ويحرصون
عىل حسن سريها.

الباب الرابع
مسطرة استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
املادة 26
(تم تغيريها وتتميمها باملرسوم رقم 2.18.934
الصادر يف  23من شعبان  29( 1440أبريل ))2019

عالوة عىل استشارة اللجنة مبارشة من طرف رئيس الحكومة واألمني العام للحكومة يف شأن
كل مسألة تندرج ضمن اختصاصاتها ،ميكن استشارة اللجنة الوطنية بخصوص املسائل املنصوص عليها
يف املادة  4من هذا املرسوم من لدن :
 الوزراء املعنيني ؛ املندوبني السامني واملندوب العام ؛ الخازن العام للمملكة ؛رؤساء مجالس الجامعات الرتابية والهيئات التابعة لها ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بنيالجامعات ،ورؤساء املجالس اإلدارية ومديري املؤسسات العمومية ،ومسؤويل األشخاص
االعتبارية األخرى الخاضعة للقانون العام.
املادة 27
يجب إرفاق كل طلب رأي أو استشارة ببطاقة تقنية تعرض املسألة موضوع طلب الرأي
أو االستشارة وتتضمن جميع عنارص اإلخبار الرضورية لدارسة املسألة املذكورة ،وعند االقتضاء ،بكل
مستند أو وثيقة تتوفر عليها الجهة املستشرية واملتعلقة باملسألة موضوع االستشارة ،لتمكني اللجنة
من إبداء رأيها عن علم بكل جوانب املوضوع.
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املادة 28
ميكن لرئيس اللجنة استدعاء ممثل عن الجهة املستشرية قصد تقديم عرض حول املسألة
موضوع االستشارة أمام أعضاء الجهاز التداويل.
ميكن لرئيس اللجنة أن يطلب من املمثل املذكور اإلدالء للجهاز التداويل بكل وثيقة أخرى
يعتربها رضورية لفحص املسألة املعروضة عليه.
وميكن كذلك للرئيس أن يستدعي ممثيل اإلدارات األخرى ليقدموا للجهاز التداويل التوضيحات
وعنارص اإلخبار التي يتوفرون عليها واملتعلقة باملسألة موضوع االستشارة.
املادة 29
(تم نسخها وتعويضها باملرسوم رقم 2.18.934
الصادر يف  23من شعبان  29( 1440أبريل ))2019

يبدي الجهاز التداويل رأيه يف شأن املسألة موضوع االستشارة طبقا ملقتضيات هذا املرسوم ،بناء
عىل تقرير يعده املقرر العام أو مقرر اللجنة الدامئة املكلفة بالقضايا املتعلقة بصفقات الجامعات
الرتابية والهيئات التابعة لها ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بني الجامعات ،حسب الحالة.

الباب الخامس
مسطرة دراسة شكايات املتنافسني
املادة 30
يجوز لكل متنافس اللجوء مبارشة إىل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ،وفق املسطرة
والكيفيات املحددة بعده يف الحاالت التالية :
 عندما يالحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام طلبية عمومية واردة يف النصوص التنظيمية الجاريبها العمل ،مل يتم احرتامها ؛
 إذا تبني له احتواء ملف الدعوة إىل املنافسة عىل بنود متييزية أو رشوط غري متناسبة بالنسبةملوضوع الطلبية العمومية ؛
 عندما ينازع يف أسباب إقصاء عرضه ؛ عندما ال يقتنع بالجواب املقدم إليه من طرف اإلدارة املعنية أو يف حالة عدم الجواب عىل طلبه.إال أنه ال يجوز قبول الشكايات املقدمة من طرف متنافس ليست له املصلحة يف إبرام الطلبية
العمومية املعنية ،أو عضو يف تجمع غري الوكيل أو أي متعاقد من الباطن محتمل.
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املادة 31
تودع الشكايات مبارشة من طرف املتنافسني مبكاتب اللجنة الوطنية أو ترسل إىل رئيس اللجنة
عن طريق الربيد املضمون مع إشعار بالتوصل ،كام ميكن أن توجه إليه بطريقة إلكرتونية.
يحدد قرار لرئيس الحكومة كيفيات تقديم الشكايات والردود املتعلقة بها إلكرتونيا.
يتعني عىل املتنافس أن يعرض يف رسالته موضوع شكايته والعنارص التي ينازع فيها.
وعليه كذلك أن يديل ،تدعيام لشكايته ،بكل مستندات اإلثبات ،وعنارص اإلخبار والوثائق التي
يتوفر عليها.
وعليه أن يرصح بأن املسألة التي يعرضها عىل اللجنة مل تكن موضوع طعن أمام املحاكم.
إذا رفع املتنافس قضيته أمام القضاء خالل مدة دراستها من طرف اللجنة ،وجب عليه ،تحت
طائلة رفض شكايته ،إخبار اللجنة املذكورة.
يجب توقيع الشكاية بصفة قانونية من طرف الشخص املؤهل لاللتزام باسم املتنافس ،وتقدميها
ابتداء من تاريخ نرش إعالن الطلبية العمومية إىل غاية اليوم السابع بعد تعليق النتائج املتعلقة بها.
يخرب رئيس اللجنة الوطنية اإلدارة املعنية بشكاية املتنافسني ويطلب منها إفادتها بكل
مستندات وعنارص اإلخبار وكل الوثائق التي أدىل بها املتنافس وبعنارص اإلجابة داخل أجل أقصاه
عرشة ( )10أيام مفتوحة تحسب من يوم توصل اإلدارة بالشكاية وامللف املرفق بها.
املادة 32
تتم دراسة الشكايات من طرف أجهزة اللجنة املختصة طبقا لهذا املرسوم خالل أجل أقصاه
خمسة عرش ( )15يوما مفتوحة  ،ويرسي هذا األجل ابتداء من تاريخ التوصل برسالة الشكاية .ويجوز
متديد هذا األجل ملدة خمسة عرش( )15يوما مفتوحة مبقرر معلل لرئيس اللجنة يبلغه إىل املعنيني.
يجوز لرئيس اللجنة ،خالل مدة التمديد السالفة الذكر ،أن يطلب ،عند االقتضاء ،من املتنافس
أو من اإلدارة املعنية أو منهام معا ،أن يقدما أمام الجهاز التداويل للجنة ،كل معلومة تكميلية يعتربها
رضورية إلبداء مقرتح املقرر.
املادة 33
عندما يعترب الجهاز التداويل أن التربيرات التي قدمها املتنافس غري مقنعة ،واعتبارا لرد اإلدارة
املعنية ،يخرب رئيس اللجنة الوطنية املتنافس بعدم قبول شكايته.
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وعندما يعترب الجهاز التداويل بناء عىل الحجج التي قدمها املتنافس أن شكايته مبنية عىل
أسس صحيحة ،يقوم رئيس اللجنة الوطنية بإشعار اإلدارة املعنية ويقرتح عىل رئيس الحكومة إمكانية
توقيف مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجاء املصادقة عليها إىل حني إصدار مقرتح املقرر يف شأن
املآل الواجب تخصيصه للشكاية خالل األجل املنصوص عليه يف املادة  32من هذا املرسوم.
ويف جميع الحاالت ،ال ميكن توقيف مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجاء املصادقة عليها
إال مبقرر لرئيس الحكومة.
غري أنه ،ال يعمل بالتوقيف أو بتأجيل املصادقة املطلوبة من طرف الجهاز التداويل إذا قررت
اإلدارة املعنية أنه من الرضوري متابعة مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو املصادقة عليها ،وذلك
إذا بررت ذلك اعتبارات استعجالية تدخل يف إطار الصالح العام .ويف هذه الحالة ،يتعني عىل اإلدارة
املعنية توجيه رسالة إىل رئيس الحكومة وإىل رئيس اللجنة الوطنية تتضمن بوضوح األسباب واملربرات
التي حملته عىل اتخاذ هذا املقرر.
املادة 34
ميكن للجهاز التداويل ،عىل إثر فحص الشكاية ،وبعد االستامع إىل تقرير املقرر العام للجنة ،أن
يقرتح مقررا يقيض حسب الحالة مبا ييل :
 إلغاء املسطرة عندما يتعلق األمر بإخالل جوهري يعيبها ؛ تصحيح اإلخالل بإجراء التغيريات الرضورية قصد حذف البنود أو الرشوط التي تخالف واجباتإجراء املنافسة واإلشهار ومتابعة املسطرة بعد ذلك وإذا كان لإلدارة رأي مخالف ،رفع األمر
لرئيس الحكومة التحاذ قرار بشأن ذلك.
 الترصيح بعدم قبول الشكاية لعدم ارتكازها عىل أسس قانونية صحيحة.املادة 35
يعرض رئيس اللجنة ،عىل توقيع رئيس الحكومة ،مقرتحات املقررات التي أعدها الجهاز
التداويل باسم اللجنة الوطنية واملتعلقة بشكايات املتنافسني.
تبلغ املقررات التي اتخذها رئيس الحكومة إىل اإلدارات واملتنافسني املعنيني وكذا إىل الخازن
العام للمملكة.
تنرش املقررات السالفة الذكر يف املوقع اإللكرتوين للجنة الوطنية ويف بوابة الصفقات العمومية.
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الباب السادس
مسطرة دراسة طلبات الرأي املقدمة من طرف أصحاب الطلبيات العمومية
املادة 36
يجوز لكل صاحب طلبية عمومية له خالف يتعلق بتنفيذ الطلبية املذكورة مع إدارة عمومية ،
أن يطلب رأي اللجنة الوطنية يف شأن الخالف املذكور.
املادة 37
تتم استشارة اللجنة الوطنية من طرف صاحب طلبية عمومية عىل أساس طلب رأي يعرض
موضوع وأسباب الخالف.
ويرفق ،الطلب املذكور ،باملستندات التعاقدية للطلبية العمومية املعنية ،واملراسالت املوجهة
إىل اإلدارة وعند االقتضاء األجوبة املتوصل بها وكل وثيقة أخرى متعلقة بالخالف.
يتعني عىل صاحب الطلبية العمومية أن يوجه طلب الرأي إىل اللجنة الوطنية وفق نفس
األشكال املنصوص عليها يف املادة  31من هذا املرسوم وأن يخرب بذلك اإلدارة املعنية.
يخرب رئيس اللجنة الوطنية اإلدارة املعنية بلجوء صاحب الطلبية إىل استشارة اللجنة الوطنية.
املادة 38
تتم دراسة طلب الرأي الذي تقدم به صاحب الطلبية العمومية وفقا للامدة  32من هذا املرسوم.
يبلغ رئيس اللجنة الرأي الذي اتخذه الجهاز التداويل إىل اإلدارة العمومية املعنية وإىل الخازن
العام للمملكة وكذا إىل صاحب الطلبية العمومية.
ينرش الرأي يف املوقع اإللكرتوين للجنة الوطنية ويف بوابة الصفقات العمومية.

الباب السابع
مقتضيات متفرقة
املادة 39
يجب عىل أجهزة اللجنة املختصة إيقاف دراسة كل شكاية متنافس أو طلب رأي متعلق
بخالف ،كان موضوع حكم قضايئ أو يجري التحقيق يف شأنه من طرف القضاء أو من طرف أية هيئة
مراقبة أخرى.
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يرتتب عىل لجوء املتنافس أو صاحب الطلبية العمومية إىل القضاء توقيف مسطرة دراسة
الشكاية أو طلب الرأي بخصوص خالف من طرف اللجنة.
املادة 40
(تم تغيريها باملرسوم رقم 2.19.591
الصادر يف  19من ذي القعدة  22( 1440يوليو ))2019

تحدد وضعية رئيس اللجنة الوطنية مبرسوم.
ويستفيد املقرر العام وأعضاء الجهاز التداويل ورؤساء الوحدات من تعويض عن الوظيفة
يحدد مبلغه وكيفيات منحه مبرسوم.
كام متنح لألشخاص املشار إليهم يف املادة  13من هذا املرسوم ،والذين قدموا تقارير بشأن
املسائل التي عهد بدراستها إليهم ،أتعاب يحدد الرئيس مبلغها حسب أهمية وجودة التقارير املذكورة.
ويحدد مرسوم الحد األدىن واألقىص لهذه األتعاب.
املادة 41
(تم تغيريها باملرسوم رقم 2.19.591
الصادر يف  19من ذي القعدة  22( 1440يوليو ))2019

يستفيد أعضاء الجهاز التداويل واملقرر العام ورؤساء الوحدات الذين يقومون مبهامت داخل
اململكة املغربية أو خارجها لحساب اللجنة الوطنية من مصاريف التنقل يتم تحديد مبلغها وكيفيات
منحها مبرسوم.
املادة 42
يلزم أعضاء اللجنة الوطنية وكل شخص دعي للمشاركة يف أعاملها بكتامن الرس املهني وبواجب
التحفظ يف كل ما يتعلق بالعنارص التي بلغت إىل علمهم.
املادة 43
يتعني عىل كل عضو من الجهاز التداويل وأي شخص آخر أن ميتنع عن املشاركة يف اتخاذ مقرر
أو يف القيام بأي مهمة داخل اللجنة الوطنية ،من شأنها أن تجعله يف وضعية من وضعيات تنازع
املصالح.
104

الباب الثامن
مقتضيات ختامية
املادة 44
ينرش هذا املرسوم يف الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير ،2016
وتستثنى من نطاق تطبيق أحكامه الطلبيات املتعلقة باألسلحة أو الذخرية أو التجهيزات العسكرية
أو التي تخص األمن الوطني.
ينسخ املرسوم رقم  2.75.840بتاريخ  27من ذي الحجة  30( 1395ديسمرب  )1975بإصالح
لجنة الصفقات ،غري أن مصطلح «لجنة الصفقات» الوارد يف النصوص الجاري بها العمل يعوض
مبصطلح «اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية».
املادة 45
يسند تنفيذ هذا املرسوم إىل األمني العام للحكومة ووزير االقتصاد واملالية ،كل واحد منهام
فيام يخصه.
وحرر بالرباط يف 7ذي الحجة  21( 1436سبتمبر .)2015
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كريان.
وقعه بالعطف :
األمني العام للحكومة،
اإلمضاء  :إدريس الضحاك.
وزير االقتصاد واملالية،
اإلمضاء  :محمد بوسعيد.
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معطيات إحصائية حول اجتامعات املجلس الوزاري برسم سنة 2020
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تاريخ مجلس
الحكومة
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1
2
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معطيات إحصائية حول اجتامعات مجلس الحكومة برسم سنة 2020
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تاريخ مجلس
الحكومة

2020/3/27
2020/4/6
2020/4/9
2020/4/17
2020/4/18
2020/4/24
2020/4/30
2020/5/7
2020/5/14
2020/5/19
2020/5/28
2020/6/4
2020/6/9
2020/6/11
2020/6/18

رقم

15
16
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25
26
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28
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1
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1
1
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6
1
2
1
1
3
1
1
1
2

1
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التعيينات
2
1

عدد مشاريع
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املصادق عليها

-

-

2
2
1
1
1
1
1
-

2
1
-

1
2
1
-
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تاريخ مجلس
الحكومة

2020/6/29
2020/7/1
2020/7/2
2020/7/7
2020/7/9
2020/7/16
2020/7/23
2020/8/6
2020/8/12
2020/8/27
2020/9/3
2020/9/9
2020/9/17
2020/9/24
2020/10/1

رقم

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

2
1
-

2
2
1
2
1
1
1

-

-

عدد مشاريع
عدد مشاريع عدد مشاريع
عدد مشاريع عدد مشاريع
عدد
القوانني
املراسيم
املراسيم
القوانني
القوانني
العروض
باملوافقة عىل االتفاقيات
املصادق
بقوانني
العادية
التنظيمية
اتفاقيات املصادق عليها
املصادق عليها عليها
املصادق عليها املصادق عليها
املصادق عليها
2
1
-

1
1
2
-

1
1
1
3
2
2
5
3
1
5
1
3

1
1
2
1
1
1
1
-

التعيينات
9
12
7
5
2
3
3
-
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رقم

45
46
47
48
49
50
51
52

تاريخ مجلس
الحكومة

2020/10/8
2020/10/13
2020/10/16
2020/10/22
2020/11/5
2020/11/12
2020/11/19
2020/11/26
املجموع

عدد مشاريع
عدد مشاريع عدد مشاريع
عدد مشاريع عدد مشاريع
عدد
القوانني
املراسيم
املراسيم
القوانني
القوانني
العروض
باملوافقة عىل االتفاقيات
املصادق
بقوانني
العادية
التنظيمية
اتفاقيات املصادق عليها
املصادق عليها عليها
املصادق عليها املصادق عليها
املصادق عليها

1
1

1
1
1
3
4
1
38

2
2
1
18

2
2
1
20

6

1
2
3
2
1
2
2
2
89

1
1
1
29

التعيينات
15
11
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الظهائر الرشيفة القاضية بتنفيذ القوانني
تاريخ ج.ر
13-08-2020
13-08-2020
13-08-2020
13-08-2020
13-08-2020
10-08-2020
30-07-2020

رقم ج.ر
6908
6908
6908
6908
6908
6907
6904
6904

املنشورة بالجريدة الرسمية خالل سنة  2020إىل غاية متم نوفمرب 2020
العنوان

ظهري رشيف رقم  1.20.79صادر يف  18من ذي الحجة  8( 1441أغسطس  )2020بتنفيذ القانون
رقم  38.18بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاين لألعامل االجتامعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة
الداخلية.
ظهري رشيف رقم  1.20.77صادر يف  18من ذي الحجة  8( 1441أغسطس  )2020بتنفيذ القانون
رقم  72.18املتعلق مبنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتامعي وبإحداث الوكالة الوطنية
للسجالت.
ظهري رشيف رقم  1.20.76صادر يف  18من ذي الحجة  8( 1441أغسطس  )2020بتنفيذ القانون
رقم  60.18املتعلق مبؤسسة األعامل االجتامعية للعاملني باملديرية العامة للوقاية املدنية.
ظهري رشيف رقم  1.20.75صادر يف  18من ذي الحجة  8( 1441أغسطس  )2020بتنفيذ القانون
رقم  37.18املتعلق مبؤسسة األعامل االجتامعية ملوظفي الجامعات الرتابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ظهري رشيف رقم  1.20.78صادر يف  18من ذي الحجة  8( 1441أغسطس  )2020بتنفيذ القانون
رقم  49.17املتعلق بالتقييم البيئي.
ظهري رشيف رقم  1.20.80صادر يف  18من ذي الحجة  8( 1441أغسطس  )2020بتنفيذ القانون
رقم  04.20املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكرتونية.
ظهري رشيف رقم  1.20.68صادر يف  4ذي الحجة  25( 1441يوليو  )2020بتنفيذ القانون رقم 50.17
املتعلق مبزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
ظهري رشيف رقم  1.20.71صادر يف  4ذي الحجة  25( 1441يوليو  )2020بتنفيذ القانون رقم 29.20
بتتميم القانون رقم  5.99املتعلق بجيش الرديف يف القوات املسلحة امللكية.
30-07-2020
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ظهري رشيف رقم  1.20.70صادر يف  4ذي الحجة  25( 1441يوليو  )2020بتنفيذ القانون رقم 10.20
املتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخرية.
ظهري رشيف رقم  1.20.69صادر يف  4ذي الحجة  25( 1441يوليو  )2020بتنفيذ القانون رقم 05.20
املتعلق باألمن السيرباين.
ظهري رشيف رقم  1.20.67صادر يف  4ذي الحجة  25( 1441يوليو  )2020بتنفيذ القانون رقم 42.20
بتغيري املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر يف  28من رجب  23 ( 1441مارس  ) 2020املتعلق بسن
أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
ظهري رشيف رقم  1.20.74صادر يف  4ذي الحجة  25( 1441يوليو  )2020بتنفيذ القانون رقم 44.20
بتغيري وتتميم القانون رقم  103.12املتعلق مبؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها.
ظهري رشيف رقم  1.20.73صادر يف  4ذي الحجة  25( 1441يوليو  )2020بتنفيذ القانون رقم 36.20
القايض بتحويل صندوق الضامن املركزي إىل رشكة مساهمة.
ظهري رشيف رقم  1.20.72صادر يف  4ذي الحجة  25( 1441يوليو  )2020بتنفيذ قانون املالية املعدل
رقم  35.20للسنة املالية 2020
ظهري رشيف رقم  1.20.61صادر يف  27من شوال  19( 1441يونيو  )2020بتنفيذ القانون رقم 26.20
القايض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم  2.20.320الصادر يف  13من شعبان  7( 1441أبريل )2020
املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية.
ظهري رشيف رقم  1.20.63صادر يف  5شوال  28( 1441ماي  )2020بتنفيذ القانون رقم  30.20بسن
أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
ظهري رشيف رقم  1.20.62صادر يف  5شوال  28( 1441ماي  )2020بتنفيذ القانون رقم  27.20بسن
أحكام خاصة تتعلق بسري أشغال أجهزة إدارة رشكات املساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خالل
مدة رسيان حالة الطوارئ الصحية.
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ظهري رشيف رقم  1.20.60صادر يف  5شوال  28( 1441ماي  )2020بتنفيذ القانون رقم  23.20القايض
باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر يف  28من رجب  23 ( 1441مارس  ) 2020املتعلق
بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
ظهري رشيف رقم  1.20.59صادر يف  29من شعبان  23( 1441أبريل  )2020بتنفيذ القانون رقم 25.20
بسن تدابري استثنائية لفائدة املشغلني املنخرطني بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي والعاملني لديهم
املرصح بهم ،املترضرين من تداعيات تفيش جائحة فريوس كورونا "كوفيد – ."19
ظهري رشيف رقم  1.20.34صادر يف  5شعبان  30( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  04.16املتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.
ظهري رشيف رقم  1.20.03صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 38.17
بتغيري وتتميم القانون رقم  1.81املنشأة مبوجبه منطقة اقتصادية خالصة عىل مسافة  200ميل بحري
عرض الشواطئ املغربية.
ظهري رشيف رقم  1.20.02صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 37.17
بتغيري وتتميم الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم  1.73.211الصادر يف  26من محرم  2( 1393مارس )1973
املعينة مبوجبه حدود املياه اإلقليمية.
ظهري رشيف رقم  1.20.33صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم  72.19القايض بتتميم القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا
ألحكام الفصلني  49و  92من الدستور.
ظهري رشيف رقم  1.20.26صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 48.19
املوافق مبوجبه عىل اتفاقية التعاون الجمريك العريب ،املوقعة بالرياض يف  5ماي .2015
ظهري رشيف رقم  1.20.25صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 47.19
املوافق مبوجبه عىل الربوتوكول امللحق بالقانون التأسييس لالتحاد اإلفريقي املتعلق بالربملان اإلفريقي،
املعتمد مبالبو (غينيا االستوائية) يف  27يونيو 2014
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ظهري رشيف رقم  1.20.31صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 56.19
املوافق مبوجبه عىل اتفاق التعاون والتسهيل يف ميدان االستثامرات بني اململكة املغربية وجمهورية
الربازيل الفيدرالية ،املوقع بربازيليا يف  13يونيو .2019
ظهري رشيف رقم  1.20.30صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 52.19
املوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن تسليم املجرمني بني اململكة املغربية وجمهورية الربازيل الفيدرالية،
املوقعة بربازيليا يف  13يونيو .2019
ظهري رشيف رقم  1.20.29صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 51.19
املوافق مبوجبه عىل اتفاقية املساعدة القضائية يف امليدان الجنايئ بني اململكة املغربية وجمهورية الربازيل
الفيدرالية ،املوقعة بربازيليا يف  13يونيو .2019
ظهري رشيف رقم  1.20.28صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 50.19
املوافق مبوجبه عىل االتفاق اإلطار بشأن التعاون يف مجال الدفاع بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية الربازيل الفيدرالية ،املوقع بربازيليا يف  13يونيو .2019
ظهري رشيف رقم  1.20.27صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 49.19
املوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية الربازيل الفيدرالية ،املوقعة بربازيليا يف  13يونيو .2019
ظهري رشيف رقم  1.20.23صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 44.19
املوافق مبوجبه عىل االتفاق عىل شكل تبادل رسائل بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
الربازيل الفيدرالية لتفادي االزدواج الرضيبي عىل األرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري ،املوقع
بربازيليا يف  13يونيو .2019
ظهري رشيف رقم  1.20.19صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم  38.19املوافق
مبوجبه عىل االتفاقية يف مجال املساعدة القضائية يف امليدان الجنايئ ،املوقعة بالرباط يف  19مارس 2019
بني اململكة املغربية وجمهورية رواندا.
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ظهري رشيف رقم  1.20.18صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 37.19
املوافق مبوجبه عىل اتفاقية تسليم املجرمني ،املوقعة بالرباط يف  19مارس  2019بني اململكة املغربية
وجمهورية رواندا
ظهري رشيف رقم  1.20.17صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 36.19
املوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن التعاون التجاري واالقتصادي ،املوقع بالرباط يف  6مارس  2019بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رصبيا.
ظهري رشيف رقم  1.20.21صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 42.19
املوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن النقل الدويل عرب الطرق للمسافرين والبضائع ،املوقع مبراكش يف
 25مارس  2019بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية البنني.
ظهري رشيف رقم  1.20.16صادر يف  11من رجب  6 ( 1441مارس  ) 2020بتنفيذ القانون رقم 35.19
املوافق مبوجبه عىل االتفاقية للتعاون القضايئ يف املادة املدنية والتجارية واإلدارية ،املوقعة مبراكش يف
 25مارس  2019بني اململكة املغربية وجمهورية البنني.
ظهري رشيف رقم  1.20.15صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 34.19
املوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة مبراكش يف  25مارس  2019بني اململكة املغربية وجمهورية البنني
لتجنب االزدواج الرضيبي ومنع التهرب الرضيبي يف ميدان الرضائب عىل الدخل ووضع قواعد التعاون
املتبادل.
ظهري رشيف رقم  1.20.24صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 45.19
املوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن االعرتاف املتبادل برخص السياقة بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية ليبرييا ،املوقع مبراكش يف  25مارس .2019
ظهري رشيف رقم  1.20.22صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 43.19
املوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع مبراكش يف  25مارس  2019بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية ليبرييا بشأن التشجيع والحامية املتبادلة لالستثامرات.
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ظهري رشيف رقم  1.20.14صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 33.19
املوافق مبوجبه عىل االتفاقية يف مجال املالحة التجارية ،املوقعة مبراكش يف  25مارس  2019بني حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية ليبرييا.
ظهري رشيف رقم  1.20.13صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 32.19
املوافق مبوجبه عىل االتفاقية املوقعة بالرباط يف  25مارس  2019بني اململكة املغربية وجمهورية ليبرييا
لتفادي االزدواج الرضيبي يف ميدان الرضائب عىل الدخل ومنع التهرب والغش الرضيبيني.
ظهري رشيف رقم  1.20.12صادر يف  11من رجب  6 ( 1441مارس  ) 2020بتنفيذ القانون رقم 19.19
املوافق مبوجبه عىل االتفاق اإلطار للتعاون االقتصادي ،املوقع بالرباط يف  4ديسمرب  2018بني حكومة
اململكة املغربية وحكومة الجمهورية التشيكية.
ظهري رشيف رقم  1.20.11صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 18.19
املوافق مبوجبه عىل االتفاق اإلطار بشأن التعاون يف ميدان الدفاع ،املوقع بالرباط يف  8فرباير  2019بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية كرواتيا
ظهري رشيف رقم  1.20.10صادر يف  11من رجب  6 ( 1441مارس  ) 2020بتنفيذ القانون رقم 16.19
املوافق مبوجبه عىل بروتوكول حول هبة ال رجعة فيها خاصة مبلكية «املرسح الكبري ثريفانتيس بطنجة»،
املوقع بالرباط يف  13فرباير  2019بني اململكة املغربية ومملكة إسبانيا.
ظهري رشيف رقم  1.20.09صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 15.19
املوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن التعاون يف مجال محاربة الجرمية ،املوقع بالرباط يف  13فرباير 2019
بني اململكة املغربية ومملكة إسبانيا.
ظهري رشيف رقم  1.20.20صادر يف  11من رجب  6 ( 1441مارس  ) 2020بتنفيذ القانون رقم 39.19
بتغيري وتتميم القانون رقم  62.99املتعلق مبدونة املحاكم املالية.
ظهري رشيف رقم  1.20.08صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 77.17
املتعلق بتنظيم مامرسة مهام الطب الرشعي.
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ظهري رشيف رقم  1.20.07صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 70.17
املتعلق بإعادة تنظيم املركز السيناميئ املغريب ،وبتغيري القانون رقم  20.99املتعلق بتنظيم الصناعة
السينامتوغرافية.
ظهري رشيف رقم  1.20.06صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 55.19
املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية.
ظهري رشيف رقم  1.20.05صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ قانون التصفية
رقم  22.19املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2017
ظهري رشيف رقم  1.20.04صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم 46.18
القايض بتغيري وتتميم القانون رقم  86.12املتعلق بعقود الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.
ظهري رشيف رقم  1.19.127صادر يف  16من ربيع اآلخر  13( 1441ديسمرب  )2019بتنفيذ القانون
رقم  76.18املغري واملتمم مبوجبه امللحق األول من الظهري الرشيف الصادر يف  28من جامدى اآلخرة
 31( 1337مارس  )1919مبثابة مدونة التجارة البحرية.
ظهري رشيف رقم  1.19.128صادر يف  16من ربيع اآلخر  13( 1441ديسمرب  )2019بتنفيذ القانون
رقم  78.19القايض بتغيري وتتميم القانون رقم  59.14املتعلق باقتناء سفن الصيد ومبارشة بنائها وترميمها.
ظهري رشيف رقم  1.19.126صادر يف  16من ربيع اآلخر  13( 1441ديسمرب  )2019بتنفيذ القانون
رقم  57.18بتغيري وتتميم القانون رقم  77.15القايض مبنع صنع األكياس من مادة البالستيك واستريادها
وتصديرها وتسويقها واستعاملها.
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الظهائر الرشيفة القاضية بنرش االتفاقيات الدولية
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املنشورة بالجريدة الرسمية خالل سنة  2020إىل غاية متم نوفمرب 2020
العنوان

ظهري رشيف رقم  1.15.42صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بنرش معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل
املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفني أو معاقي البرص أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات ،املعتمدة
من قبل املنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل املؤمتر الدبلومايس املنعقد مبراكش من  17إىل  28يونيو 2013
ظهري رشيف رقم  1.14.174صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بنرش الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية
األوروبية حول حامية األشخاص الذاتيني تجاه املعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخيص ،املتعلق بسلطات
املراقبة والتبادل الدويل للمعطيات ،املوقع بسرتاسبورغ يف  8نوفمرب 2001
ظهري رشيف رقم  1.14.175صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بنرش االتفاقية األوروبية رقم 108
املتعلقة بحامية األشخاص الذاتيني تجاه املعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخيص ،املوقعة بسرتاسبورغ
يف  28يناير 1981
ظهري رشيف رقم  1.16.27صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بنرش االتفاقية املتعلقة باملساعدة اإلدارية
املتبادلة يف امليدان الرضيبي ،املوقعة بسرتاسبورغ يف  25يناير  ،1988كام تم تعديلها بربوتوكول  2010والتي وقعت
عليها اململكة املغربية بباريس يف  21ماي 2013
ظهري رشيف رقم  1.15.81صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بنرش االتفاق املوقع بالرباط يف  16سبتمرب 2013
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشاملية بشأن نظام قواتهام
والدعم املتبادل
ظهري رشيف رقم  1.14.109صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بنرش اتفاقية الجرائم املعلوماتية ،املوقعة
ببودابست يف  23نوفمرب  2001والربوتوكول اإلضايف لهذه االتفاقية ،املوقع بسرتاسبورغ يف  28يناير 2003
05-05-2020
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ظهري رشيف رقم  1.14.73صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بنرش اتفاقية املرت امل ُنشَ أ مبوجبها املكتب
الدويل لألوزان واملقاييس ( ،)BIPMاملوقعة بباريس يف  20ماي  1875واملعدلة يف  6أكتوبر 1921
ظهري رشيف رقم  1.17.85صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بنرش االتفاق املوقع بكيغايل يف  19أكتوبر 2016
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا بشأن التشجيع والحامية املتبادلة لالستثامرات
ظهري رشيف رقم  1.18.36صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بنرش االتفاقية يف ميدان تسليم املجرمني،
املوقعة مبوسكو يف  15مارس  2016بني اململكة املغربية وروسيا االتحادية
ظهري رشيف رقم  1.17.24صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بنرش اتفاق التعاون يف مجاالت حامية
البيئة واالستخدام العقالين للموارد الطبيعية ،املوقع مبوسكو يف  15مارس  2016بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
روسيا االتحادية.
ظهري رشيف رقم  1.16.171صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بنرش اتفاق التعاون يف مجال الصيد
البحري ،املوقع مبوسكو يف  15مارس  2016بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا االتحادية.
ظهري رشيف رقم  1.15.34صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بنرش االتفاقية املوقعة مبراكش يف
 27ديسمرب  2013بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب االزدواج الرضيبي ومنع التهرب
الرضيبي فيام يتعلق بالرضائب عىل الدخل.
ظهري رشيف رقم  1.14.171صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بنرش تعديل االتفاقية بني اململكة
املغربية وجمهورية الهند لتفادي االزدواج الرضيبي ومنع التهرب الجبايئ يف ميدان الرضائب عىل الدخل ،املوقع
بنيودلهي يف  8أغسطس .2013
ظهري رشيف رقم  1.14.165صادر يف  21من رجب  16( 1441مارس  )2020بنرش االتفاق املوقع بالرباط يف
 22فرباير  2013بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية حول نظام املدارس األمريكية
باملغرب
05-05-2020
07-04-2020
07-04-2020
07-04-2020

4
3
3
3
3
3
3
3

07-04-2020
07-04-2020
07-04-2020
07-04-2020
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الظهائر الرشيفة املنشورة بالجريدة الرسمية برسم سنة  2020إىل غاية متم نوفمرب 2020

تاريخ النرش
09-07-2020
13-04-2020
02-04-2020
23-03-2020
19-03-2020
23-01-2020

رقم ج.ر
6898
6873
6870
6867
6866
6850
6939

(من غري تلك املتعلقة بتنفيذ قوانني ونرش اتفاقيات)
العنوان

ظهري رشيف رقم  1.20.64صادر يف  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو  )2020يف شأن املعهد املليك للبحث
يف تاريخ املغرب
ظهري رشيف رقم  1.20.36صادر يف  16من شعبان  10( 1441أبريل  )2020بتغيري الظهري الرشيف
رقم  1.17.07الصادر يف  9رجب  7( 1438أبريل  )2017بتعيني أعضاء الحكومة
ظهري رشيف رقم  1.20.35صادر يف  5شعبان  30( 1441مارس  )2020بتعيني عضوين باملحكمة الدستورية -
(السيدة لطيفة الخال و السيد الحسني اعبويش)
ظهري رشيف رقم  1.20.32صادر يف  21من رجب  16 ( 1441مارس  ) 2020بتعيني السيدة إميان كركب
أمينة عامة للمجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي
ظهري رشيف رقم  1.20.01صادر يف  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتتميم الظهري الرشيف
رقم  1.57.090الصادر يف  21من رمضان  22( 1376أبريل  )1957املتعلق بإحداث املراكز الدبلوماسية
والقنصلية
ظهري رشيف رقم  1.19.109صادر يف  2صفر ( 1441فاتح أكتوبر  )2019بإعفاء السيدة مباركة بوعيدة
كاتبة الدولة لدى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات املكلفة بالصيد البحري
من مهامها
ظهري رشيف رقم  1.20.82صادر يف  11من ربيع األول  28( 1442أكتوبر  )2020بتعيني أعضاء مبجالس
علمية محلية
30-11-2020

املراسيــم بقوانيـن الصـادرة سنـة 2020
العنوان

مرسوم بقانون رقم  2.20.690صادر يف  12من صفر  30( 1442سبتمرب )2020
بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات املالية الواجب أداؤها السرتجاع
إمكانية إصدار الشيكات.
مرسوم بقانون رقم  2.20.665صادر يف  12من صفر  30( 1442سبتمرب )2020
يتعلق بإعادة تنظيم القطب املايل للدار البيضاء.
مرسوم بقانون رقم  2.20.605صادر يف  26من محرم  15( 1442سبتمرب )2020
بسن تدابري استثنائية لفائدة بعض املشغلني املنخرطني بالصندوق الوطني
للضامن االجتامعي والعاملني لديهم املرصح بهم وبعض فئات العامل
املستقلني واألشخاص غري األجراء املؤمنني لدى الصندوق ،املترضرين من
تداعيات تفيش جائحة فريوس كورونا "كوفيد – ."19
مرسوم بقانون رقم  2.20.503صادر يف  17من ذي الحجة 1441
( 7أغسطس  )2020بتتميم املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر يف 28
من رجب  23 ( 1441مارس  ) 2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
مرسوم بقانون رقم  2.20.320صادر يف  13من شعبان  7( 1441أبريل )2020
يتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية.
مرسوم بقانون رقم  2.20.292صادر يف  28من رجب  23( 1441مارس )2020
يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
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رقم ج.ر

تاريخ ج.ر

6922

01-10-2020

6922

01-10-2020

6918

17-09-2020

6906-bis

08-08-2020

6871-bis

08-04-2020

6867-bis

24-03-2020
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املراسيم التنظيمية املنشورة بالجريدة الرسمية برسم سنة 2020
(إىل غاية  26نوفمرب )2020
العنوان

مرسوم رقم  2.20.743صادر يف  7ربيع اآلخر  23( 1442نوفمرب  )2020بتغيري املرسوم رقم  2.13.743بتاريخ  3ذي الحجة 1434
( 9أكتوبر  )2013بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل لإلرشاف عىل إنجاز امليناء الجديد بآسفي.
مرسوم رقم  2.18.76صادر يف  18من صفر  6( 1442أكتوبر  )2020بتغيري وتتميم املرسوم رقم  2.94.223الصادر يف
 6محرم  16( 1415يونيو  )1994املحدث مبوجبه لحساب وزارة األشغال العمومية والتكوين املهني وتكوين األطر نظام
لتكييف وتصنيف مقاوالت البناء واألشغال العمومية.
مرسوم رقم  2.20.685صادر يف  16من ربيع األول  2 ( 1442نوفمرب  )2020يتعلــق مبنــع سفـن الصيــد الـتـي تفـــوق
حمــولتهـــا اإلجمــاليـــة خمس عرشة ( )15وحدة لقياس السعة من استعامل شبكة العمق يف بعض املناطق البحرية
من البحر األبيض املتوسط
مرسوم رقم  2.20.788صادر يف  19من ربيع األول  5( 1442نوفمرب  )2020بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ
الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا -كوفيد 19
مرسوم رقم  2.20.710صادر يف  10ربيع األول  27 (1442أكتوبر ) 2020بتحديد رشوط وكيفيات منح تراخيص البحث
العلمي البحري يف املياه الخاضعة للوالية الوطنية
مرسوم رقم  2.20.429صادر يف  20من صفر  8( 1442أكتوبر  )2020بتجديد الرتخيص املمنوح لرشكة
« »AL HOURRIA TELECOM S.Aمبوجب املرسوم رقم  2.00.688الصادر يف  3شعبان  31( 1421أكتوبر )2000
مرسوم رقم  2.20.430صادر يف  20من صفر  8( 1442أكتوبر  )2020بتجديد الرتخيص املمنوح لرشكة
« »Orbcomm Maghrebمبوجب املرسوم رقم  2.00.689الصادر يف  3شعبان  31( 1421أكتوبر )2000
مرسوم رقم  2.20.431صادر يف  20من صفر  8( 1442أكتوبر  )2020بتجديد الرتخيص املمنوح لرشكة
« »Thuraya Maghreb S.Aمبوجب املرسوم رقم  2.03.196الصادر يف  20من ربيع األول  22( 1424ماي )2003
وتغيري دفرت التحمالت املتعلق به

تاريخ ج.ر
26-11-2020
16-11-2020

رقم ج.ر
6938
6935
6934
6933
6932
6928
6928
6928

12-11-2020
9-11-2020
5-11-2020
22-10-2020
22-10-2020
22-10-2020
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مرسوم رقم  2.20.393صادر يف  20من صفر  8( 1442أكتوبر  )2020بتغيري املرسوم رقم  2.10.320الصادر يف  16من
جامدى اآلخرة  20( 1432ماي  )2011بتطبيق القانون رقم  09.16املتعلق بالوكالة املغربية للنجاعة الطاقية
مرسوم رقم  2.20.711صادر يف  20من صفر  8( 1442أكتوبر  )2020بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ
الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا  -كوفيد 19
مرسوم رقم  2.19.722صادر يف  7صفر  25( 1442سبتمرب  )2020بتغيري وتتميم املرسوم رقم  2.04.89الصادر يف 18
من ربيع اآلخر  7( 1425يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك الدراسات العليا وكذا الشهادات
الوطنية املطابقة
مرسوم رقم  2.20.210صادر يف  7صفر  25( 1442سبتمرب  )2020بتغيري وتتميم املرسوم رقم  2.90.554الصادر يف
 2رجب  18( 1411ینایر  )1991املتعلق باملؤسسات الجامعیة واألحیاء الجامعیة
مرسوم رقم  2.20.420صادر يف  19من محرم  8( 1442سبتمرب  )2020يقيض بتوسيع دائرة نفوذ املكتب الجهوي
لالستثامر الفالحي للغرب
مرسوم رقم  2.20.291صادر يف  19من محرم  8( 1442سبتمرب  )2020يقيض بتوسيع دائرة نفوذ املكتب الجهوي
لالستثامر الفالحي لسوس  -ماسة
مرسوم رقم  2.20.290صادر يف  19من محرم  8( 1442سبتمرب  )2020يقيض بتعيني الحدود الرتابية للمكتب الجهوي
لالستثامر الفالحي لورزازات
مرسوم رقم  2.20.289صادر يف  19من محرم  8( 1442سبتمرب  )2020يقيض بتعيني الحدود الرتابية للمكتب الجهوي
لالستثامر الفالحي لتافياللت
مرسوم رقم  2.20.659صادر يف  29من محرم  18( 1442سبتمرب  )2020بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام
التأمني اإلجباري األسايس عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات الخاصني بفئات املهنيني والعامل
املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فيام يتعلق باملرشدين السياحيني
15-10-2020
8-10-2020
8-10-2020
8-10-2020

6926
6924
6924
6924
6919
6919
6919
6919
6919

21-09-2020
21-09-2020
21-09-2020
21-09-2020
21-09-2020
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مرسوم رقم  2.20.658صادر يف  29من محرم  18( 1442سبتمرب  )2020بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام
التأمني اإلجباري األسايس عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات الخاصني بفئات املهنيني والعامل
املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فيام يتعلق باملفوضني القضائيني
مرسوم رقم  2.20.657صادر يف  29من محرم  18( 1442سبتمرب  )2020بتتميم امللحق باملرسوم رقم  2.18.622بتاريخ
 10جامدى األوىل  17 ( 1440يناير  ) 2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمني اإلجباري األسايس عن
املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات ،الخاصني بفئات املهنيني والعامل املستقلني واألشخاص غري
األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
مرسوم رقم  2.20.660صادر يف  29من محرم  18( 1442سبتمرب  )2020بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19
املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية
مرسوم رقم  2.20.383صادر يف  16من ذي الحجة  6( 1441أغسطس  )2020بتغيري وتتميم املرسوم رقم 2.12.623
الصادر يف  8شعبان  17( 1434يونيو  ) 2013بإعادة تنظيم املعهد العايل للدراسات البحرية
مرسوم رقم  2.20.377صادر يف  16من ذي الحجة  6( 1441أغسطس  )2020بتتميم املرسوم رقم  2.90.554الصادر
يف  2رجب  18( 1411يناير  )1991املتعلق باملؤسسات الجامعية واألحياء الجامعية
مرسوم رقم  2.20.600صادر يف  19من محرم  8( 1442سبتمرب  )2020بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدامئة املكلفة
بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات سريها
مرسوم رقم  2.20.664صادر يف  28من محرم  17( 1442سبتمرب  )2020بتطبيق املرسوم بقانون رقم  2.20.605بتاريخ
 26من محرم  15( 1442سبتمرب  )2020بسن تدابري استثنائية لفائدة بعض املشغلني املنخرطني بالصندوق الوطني
للضامن االجتامعي والعاملني لديهم املرصح بهم وبعض فئات العامل املستقلني واألشخاص غري األجراء املؤمنني لدى
الصندوق ،املترضرين من تداعيات تفيش جائحة فريوس كورونا «كوفيد  »19 -فيام يتعلق بقطاع السياحة
مرسوم رقم  2.20.584صادر يف  19من محرم  8( 1442سبتمرب  )2020بإحداث دوائر وقيادات جديدة
21-09-2020

21-09-2020
21-09-2020

6919

6919
6919
6918
6918
6918
6918
6916

17-09-2020
17-09-2020
17-09-2020
17-09-2020
10-09-2020
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مرسوم رقم  2.20.631صادر يف  20من محرم  9( 1442سبتمرب  )2020بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ
الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا  -كوفيد 19
مرسوم رقم  2.20.452صادر يف  22من ذي الحجة  12( 1441أغسطس  )2020بتطبيق أحكام املادة  34من القانون
رقم  142.12املتعلق باألمن والسالمة يف املجالني النووي واإلشعاعي وبإحداث الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف
املجالني النووي واإلشعاعي
مرسوم رقم  2.20.415صادر يف  8محرم  28( 1442أغسطس  )2020بنسخ املرسوم رقم  2.20.270الصادر يف  21من
رجب  16( 1441مارس  )2020املتعلق مبساطر تنفيذ النفقات املنجزة من لدن وزارة الصحة
مرسوم رقم  2.20.572صادر يف  22من ذي الحجة  12 ( 1441أغسطس  ) 2020لتطبيق أحكام املادة الرابعة املكررة
من املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر يف  28من رجب  23 ( 1441مارس  ) 2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها
مرسوم رقم  2.20.528صادر يف  22من ذي الحجة  12 ( 1441أغسطس  ) 2020بإحداث حساب مرصد ألمور
خصوصية يحمل اسم «صندوق االستثامر االسرتاتيجي»
مرسوم رقم  2.20.521صادر يف  22من ذي الحجة  12 ( 1441أغسطس  ) 2020لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20
املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكرتونية
مرسوم رقم  2.20.526صادر يف  17من ذي الحجة  7 ( 1441أغسطس  ) 2020بتمديد مدة رسيان مفعول حالة
الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا  -كوفيد 19
مرسوم رقم  2.19.793صادر يف  2ذي الحجة  23 ( 1441يوليو  ) 2020بتحديد القطاعات والحاالت االستثنائية التي
ميكن فيها إبرام عقد الشغل محدد املدة
مرسوم رقم  2.20.342صادر يف  8ذي الحجة  29 ( 1441يوليو  ) 2020بتتميم املرسوم رقم  2.14.645بتاريخ
 2صفر  25 ( 1436نوفمرب  ) 2014املتعلق بإعادة تنظيم املدرسة امللكية الجوية
مرسوم رقم  2.19.794صادر يف  11من ذي القعدة  3 ( 1441يوليو  ) 2020بتطبيق القانون رقم  44.13املتعلق
مبزاولة مهنة القبالة
09-09-2020
03-09-2020
31-08-2020
13-08-2020

6915-bis
6914
6913
6908
6908
6908
6906-bis
6906
6904
6902

13-08-2020
13-08-2020
08-08-2020
06-08-2020
30-07-2020
23-07-2020
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مرسوم رقم  2.19.830صادر يف  11من ذي القعدة  3 ( 1441يوليو  ) 2020بتطبيق القانون رقم  43.13املتعلق مبزاولة
مهن التمريض
مرسوم رقم  2.20.407صادر يف  11من ذي القعدة  3 ( 1441يوليو  ) 2020بتغيري وتتميم املرسوم رقم 2.18.512
الصادر يف  9رمضان  15 ( 1440ماي  ) 2019بتحديد رشوط وكيفية رصف املنح الدراسية للطلبة ورشوط وكيفية وضع
االعتامدات املالية املخصصة لهذه املنح رهن إشارة املكتب الوطني لألعامل الجامعية االجتامعية والثقافية
مرسوم رقم  2.20.456صادر يف  17من ذي القعدة  9 ( 1441يوليو  ) 2020بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ
الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا  -كوفيد 19
مرسوم رقم  2.18.442صادر يف  27من شوال  19 ( 1441يونيو  ) 2020بتطبيق القانون رقم  74.15املتعلق باملنطقة
املنجمية لتافياللت وفجيج
مرسوم رقم  2.20.406صادر يف  17من شوال  9 ( 1441يونيو  ) 2020بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ
الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا  -كوفيد  19وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من
القيود املتعلقة بها
مرسوم رقم  2.19.1095صادر يف  3شوال  26 ( 1441ماي  ) 2020لتطبيق القانون رقم  40.17املتعلق بالقانون
األسايس لبنك املغرب
مرسوم رقم  2.20.323صادر يف  17من رمضان  11 ( 1441ماي  ) 2020بتطبيق أحكام املواد  10-5و  36-1و 248
و 248-1من القانون رقم  17.99املتعلق مبدونة التأمينات
مرسوم رقم  2.20.371صادر يف  25من رمضان  19 ( 1441ماي  ) 2020بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ
الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا  -كوفيد 19
مرسوم رقم  2.19.998صادر يف  9شعبان  3 ( 1441أبريل  ) 2020بتتميم املرسوم رقم  2.86.325الصادر يف  8جامدى
األوىل  9 ( 1407يناير  ) 1987بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املهني
مرسوم رقم  2.20.345صادر يف  19من رمضان  13 ( 1441ماي  ) 2020بتمديد وقف استيفاء رسم االسترياد املفروض
عىل القمح اللني ومشتقاته
23-07-2020
20-07-2020
09-07-2020
06-07-2020

6902
6901
6898-bis
6897
6889-bis
6888
6884
6883-bis
6883
6882

09-06-2020
04-06-2020
21-05-2020
19-05-2020
18-05-2020
14-05-2020

134

مرسوم رقم  2.19.1083صادر يف  3رمضان  27 ( 1441أبريل  ) 2020بتحديد العنارص الداخلة يف تركيب الرقم
االستداليل لألمثان عند االستهالك
مرسوم رقم  2.19.721صادر يف  3رمضان  27 ( 1441أبريل  ) 2020يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغريات املناخية
والتنوع البيولوجي
مرسوم رقم  2.20.331صادر يف  30من شعبان  24 ( 1441أبريل  ) 2020بتطبيق القانون رقم  25.20بسن تدابري
استثنائية لفائدة املشغلني املنخرطني بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي والعاملني لديهم املرصح بهم ،املترضرين
من تداعيات تفيش جائحة فريوس كورونا «كوفيد»19 -
مرسوم رقم  2.20.05صادر يف  24من رجب  19 ( 1441مارس  ) 2020بشأن التعويض عن الدميومة املخول ملوظفي
هيئة كتابة الضبط
مرسوم رقم  2.20.04صادر يف  24من رجب  19 ( 1441مارس  ) 2020بشأن بعض التعويضات املخولة لفائدة القضاة
مرسوم رقم  2.18.437صادر يف  2شعبان  27 ( 1441مارس  ) 2020بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن
الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداويل للجنة الوطنية للطلبيات العمومية
مرسوم رقم  2.20.330صادر يف  24من شعبان  18 ( 1441أبريل  ) 2020بتمديد مدة رسيان مفعول حالة الطوارئ
الصحية بسائر أرجاء الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا  -كوفيد 19
مرسوم رقم  2.19.1021صادر يف  2شعبان  27 ( 1441مارس  ) 2020بتطبيق أحكام القانون رقم  33.13املتعلق
باملناجم بشأن رخص البحث ورخص استغالل التجاويف
مرسوم رقم  2.19.543صادر يف  2شعبان  27 ( 1441مارس  ) 2020بتغيري وتتميم املرسوم رقم  2.15.807الصادر
يف  12من رجب  20 ( 1437أبريل  ) 2016بتطبيق أحكام القانون رقم  33.13املتعلق باملناجم بشأن مسطرة منح
السندات املنجمية
مرسوم رقم  2.20.147صادر يف  2شعبان  27 ( 1441مارس  ) 2020بتطبيق القانون رقم  59.14املتعلق باقتناء سفن
الصيد ومبارشة بنائها وترميمها
07-05-2020
07-05-2020
27-04-2020
23-04-2020
23-04-2020
23-04-2020
19-04-2020
16-04-2020
16-04-2020
16-04-2020

6880
6880
6877
6876
6876
6876
6874-bis
6874
6874
6874
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مرسوم رقم  2.20.68صادر يف  2شعبان  27 ( 1441مارس  ) 2020يقيض بتغيري املرسوم رقم  2.93.521بتاريخ  11من
ربيع األول  30 ( 1414أغسطس  )1993لتطبيق القانون رقم  15.89املتعلق بتنظيم مهنة الخربة املحاسبية وإنشاء
هيئة الخرباء املحاسبني
مرسوم رقم  2.17.362صادر يف  9صفر  8 ( 1441أكتوبر  ) 2019يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية للفنون
التشكيلية
مرسوم رقم  2.19.1094صادر يف  2رجب  26 ( 1441فرباير  ) 2020بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء
مرسوم رقم  2.20.300صادر يف  2شعبان  27 ( 1441مارس  ) 2020بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض عىل
الفاصولياء العادية
مرسوم رقم  2.20.299صادر يف  2شعبان  27 ( 1441مارس  ) 2020بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض عىل الفول
مرسوم رقم  2.20.298صادر يف  2شعبان  27 ( 1441مارس  ) 2020بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض عىل الحمص
مرسوم رقم  2.20.297صادر يف  2شعبان  27 ( 1441مارس  ) 2020بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض عىل العدس
مرسوم رقم  2.20.296صادر يف  2شعبان  27 ( 1441مارس  ) 2020بوقف استيفاء رسم االسترياد املفروض عىل القمح
الصلب
مرسوم رقم  2.20.295صادر يف  2شعبان  27 ( 1441مارس  ) 2020بتمديد وقف استيفاء رسم االسترياد املفروض عىل
القمح اللني ومشتقاته
مرسوم رقم  2.20.293صادر يف  29من رجب  24 ( 1441مارس  ) 2020بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء
الرتاب الوطني ملواجهة تفيش فريوس كورونا  -كوفيد 19
مرسوم رقم  2.19.718صادر يف  8رجب  3 ( 1441مارس  ) 2020بتطبيق أحكام الفصل  26من الظهري الرشيف مبثابة
قانون رقم  1.72.184بتاريخ  15من جامدى اآلخرة  27 ( 1392يوليو  ) 1972املتعلق بنظام الضامن االجتامعي
مرسوم رقم  2.18.911صادر يف  2رجب  26 ( 1441فرباير  ) 2020بتطبيق القانون رقم  39.13بإعادة تنظيم املدرسة
الحسنية لألشغال العمومية
16-04-2020
16-04-2020
06-04-2020
30-03-2020
30-03-2020
30-03-2020
30-03-2020
30-03-2020
30-03-2020
24-03-2020
19-03-2020
19-03-2020

6874
6874
6871
6869
6869
6869
6869
6869
6869
6867-bis
6866
6866
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مرسوم رقم  2.19.1078صادر يف  2رجب  26 ( 1441فرباير  ) 2020يتعلق بإعادة تنظيم معاهد املوسيقى والفن
مرسوم رقم  2.20.270صادر يف  21من رجب  16 ( 1441مارس  ) 2020يتعلق مبساطر تنفيذ النفقات املنجزة من
لدن وزارة الصحة
مرسوم رقم  2.20.269صادر يف  21من رجب  16 ( 1441مارس  ) 2020بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل
اسم «الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس كورونا «كوفيد »»19 -
مرسوم رقم  2.19.30صادر يف  26من جامدى اآلخرة  21 ( 1441فرباير  )2020بتغيري املرسوم رقم  2.12.325الصادر يف
 28من رمضان  17 ( 1433أغسطس  )2012بتحديد رشوط ومساطر دعم إنتاج األعامل السينامئية ورقمنة وتحديث
وإنشاء القاعات السينامئية وتنظيم املهرجانات السينامئية
مرسوم رقم  2.20.66صادر يف  2رجب  26 ( 1441فرباير  ) 2020بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة من قبل وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية (متحف محمد السادس لحضارة املاء باملغرب)
مرسوم رقم  2.19.1107صادر يف  16من جامدى اآلخرة  11( 1441فرباير  )2020بتغيري املرسوم رقم  2.19.795بتاريخ
 9صفر  8 ( 1441أكتوبر  )2019بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصالح منظومة الرتبية والتكوين
والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سريها
مرسوم رقم  2.20.110صادر يف  25من جامدى اآلخرة  20 ( 1441فرباير  ) 2020بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة
من لدن وزارة العدل يف إطار السجل الوطني اإللكرتوين للضامنات املنقولة
مرسوم رقم  2.19.409صادر يف  9صفر  8 ( 1441أكتوبر  ) 2019يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر املخالفات يف
ميدان التعمري والبناء
مرسوم رقم  2.19.1084صادر يف  16من جامدى اآلخرة  11 ( 1441فرباير  )2020بتغيري املرسوم رقم 2.05.1229
بتاريخ  5ربيع اآلخر  3( 1427ماي  )2006مبنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديني الذين يقومون مبهام
التكوين مبعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية
مرسوم رقم  2.19.583صادر يف  11من جامدى اآلخرة  6( 1441فرباير  )2020بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13
املتعلق باملناجم بشأن تحديد الئحة املكامن القامئة عليها الحقوق العرفية

18-03-2020
17-03-2020
17-03-2020
12-03-2020
12-03-2020
05-03-2020
24-02-2020
24-02-2020
20-02-2020
20-02-2020

6865-ter
6865-bis
6865-bis
6864
6864
6862
6859
6859
6858
6858
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مرسوم رقم  2.18.527صادر يف  28من جامدى األوىل  24 ( 1441يناير  )2020بتطبيق أحكام املادة  40من القانون
رقم  68.16املتعلق بالفنان واملهن الفنية
مرسوم رقم  2.19.457صادر يف  4جامدى اآلخرة  30 ( 1441يناير  ) 2020بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية
من املخاطر املهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيري املجلس
مرسوم رقم  2.19.456صادر يف  4جامدى اآلخرة  30 ( 1441يناير  ) 2020بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة
املختصة املتعلقة مبقاوالت التشغيل املؤقت
مرسوم رقم  2.19.455صادر يف  4جامدى اآلخرة  30 ( 1441يناير  )2020بتحديد عدد أعضاء مجلس املفاوضة
الجامعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيري املجلس
مرسوم رقم  2.19.454صادر يف  4جامدى اآلخرة  30( 1441يناير  )2020بتحديد أعضاء املجلس األعىل إلنعاش
التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيري املجلس
مرسوم رقم  2.19.1086صادر يف  4جامدى اآلخرة  30 ( 1441يناير  )2020بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية
مرسوم رقم  2.19.281صادر يف  2ربيع اآلخر  29 ( 1441نوفمرب  )2019بتغيري وتتميم املرسوم رقم  2.13.165الصادر
يف  19من ربيع اآلخر  19 ( 1435فرباير  ) 2014بتحديد الرشوط واملسطرة الخاصة مبنح معادلة شهادات التعليم
العايل
مرسوم رقم  2.19.1013صادر يف  13من جامدى األوىل  9( 1441يناير  )2020بإحداث تعويض خاص عن التدقيق
لفائدة املوظفني املزاولني ملهام التدقيق باملحاكم املالية
مرسوم رقم  2.19.1020صادر يف  28من ربيع اآلخر  25( 1441ديسمرب  )2019بتتميم املرسوم رقم  2.02.382بتاريخ
 6جامدى األوىل  17( 1423يوليو  )2002بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الرتبية الوطنية
13-02-2020
10-02-2020
10-02-2020
10-02-2020
10-02-2020
06-02-2020
06-02-2020
30-01-2020
23-01-2020

6856
6855
6855
6855
6855
6854
6854
6852
6850
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مرسوم رقم  2.19.1072صادر يف  13من جامدى األوىل  9( 1441يناير  ) 2020بتغيري املرسوم رقم  2.93.807بتاريخ
 6محرم  16( 1415يونيو  )1994يف شأن النظام األسايس الخاص بهيئة التفتيش العام للاملية
مرسوم رقم  2.19.1071صادر يف  13من جامدى األوىل  9( 1441يناير  ) 2020بتغيري املرسوم رقم  2.04.534بتاريخ
 16من ذي القعدة  29 ( 1425ديسمرب  ) 2004بشأن النظام األسايس الخاص مبوظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
مرسوم رقم  2.19.1070صادر يف  13من جامدى األوىل  9( 1441يناير  ) 2020بتغيري املرسوم رقم  2.94.100بتاريخ
 6محرم  16( 1415يونيو  )1994يف شأن النظام األسايس الخاص باملفتشية العامة لإلدارة الرتابية
مرسوم رقم  2.19.1069صادر يف  13من جامدى األوىل  9( 1441يناير  )2020بتطبيق أحكام املادة  19من القانون
رقم  038.13املتعلق بإحداث املدرسة الوطنية العليا لإلدارة
مرسوم رقم  2.19.973صادر يف  13من جامدى األوىل  9( 1441يناير  )2020بتطبيق أحكام القانون رقم  62.17بشأن
الوصاية اإلدارية عىل الجامعات الساللية وتدبري أمالكها
مرسوم رقم  2.19.1024صادر يف  4جامدى األوىل  31( 1441ديسمرب  )2019بتتميم املرسوم رقم  2.19.769بتاريخ
 4صفر  3( 1441أكتوبر )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض والقانون
رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات الخاصني بفئات املهنيني والعامل املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا ،فيام يتعلق بالعدول
مرسوم رقم  2.19.1023صادر يف  4جامدى األوىل  31( 1441ديسمرب  )2019بتتميم املرسوم رقم  2.19.719بتاريخ
 4صفر  3( 1441أكتوبر  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض
والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات الخاصني بفئات املهنيني والعامل املستقلني واألشخاص غري األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا ،فيام يتعلق بالقوابل واملروضني الطبيني
مرسوم رقم  2.18.454صادر يف  23من ربيع اآلخر  20( 1441ديسمرب  )2019بتطبيق مدونة الواجبات املهنية لهيئة
الخرباء املحاسبني
20-01-2020
20-01-2020
20-01-2020
20-01-2020
20-01-2020
09-01-2020

09-01-2020
02-01-2020

6849
6849
6849
6849
6849
6846

6846
6844
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مشــاريـــع القـــوانـــني املــودعـــة بالبـــرملان

1

2

مشاريع القوانني التنظيمية

مرشوع قانون تنظيمي رقم  97.15يتعلق بتحديد رشوط و كيفيات مامرسة حق اإلرضاب.

مرشوع قانون تنظيمي رقم  57.20يقيض بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني  49و  92من
الدستور.

1

مشاريع القوانني

مرشوع قانون رقم  143.12بتغيري املادة  44من القانون  65.00مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية.

2

3

4

5

6

7
8

9

10

مرشوع قانون رقم  109.12مبثابة مدونة التعاضد.

مرشوع قانون رقم  88.12يتعلق بتنظيم مهنة وكيل األعامل محرر العقود الثابتة التاريخ.

مرشوع قانون رقم  35.13يقيض بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض باألعامل االجتامعية و الثقافية لفائدة موظفي قطاع املياه و الغابات.

مرشوع قانون رقم  71.13يتعلق مبكافحة االضطرابات العقلية وبحامية حقوق األشخاص املصابني بها.

مرشوع قانون رقم  25.14يتعلق مبهن محرضي ومناويل املنتجات الصحية.

مرشوع قانون رقم  10.16يقيض بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ.
مرشوع قانون رقم  63.16بتغيري وتتميم القانون رقم  65.00مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية.

مرشوع قانون رقم  13.16يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة األعامل االجتامعية للسكنى وسياسة املدينة.

مرشوع قانون رقم  71.17يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم  88.13املتعلق بالصحافة والنرش.
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مرشوع قانون رقم  76.17يتعلق بحامية النباتات.
مرشوع قانون رقم  19.18يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل يف الجمرك.
مرشوع قانون رقم  16.18يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم  77.03املتعلق باالتصال السمعي البرصي.
مرشوع قانون رقم  18.18بتنظيم عمليات جمع التربعات من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خريية.

مرشوع قانون رقم  23.19بتغيري وتتميم القانون رقم  51.15القايض بإعادة تنظيم املرسح الوطني محمد الخامس.

مرشوع قانون رقم  69.18يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن.

مرشوع قانون رقم  54.19مبثابة ميثاق املرافق العمومية.

مرشوع قانون رقم  15.18يتعلق بالتمويل التعاوين.

مرشوع قانون رقم  98.18يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.

مرشوع قانون رقم  66.19بتغيري وتتميم القانون رقم  2.00املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة.

مرشوع قانون رقم  25.19يتعلق باملكتب املغريب لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة.

مرشوع قانون رقم  34.18يتعلق مبنتجات حامية النباتات.

11
12
13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

23

مرشوع قانون رقم  53.19يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم  127.12املتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث املنظمة املهنية للمحاسبني املعتمدين وبسن
أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد.
مرشوع قانون رقم  12.18بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ والقانون رقم  43.05املتعلق مبكافحة غسل األموال.

مرشوع قانون رقم  53.18يتعلق باملواد الخصبة ودعائم النباتات.

مرشوع قانون التصفية رقم  21.20املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية .2018
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

40

39

38

28

27

مرشوع قانون رقم  95.17يتعلق بالتحكيم والوساطة االتفاقية.
مرشوع قانون رقم  63.18بتغيري وتتميم الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392دجنرب  )1972املتعلق مبنح بعض
الفالحني أراض فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص.
مرشوع قانون رقم  45.18يتعلق بتنظيم مهنة العامالت والعاملني االجتامعيني.

مرشوع قانون رقم  46.19يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

مرشوع قانون رقم  93.17يقيض بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض باألعامل االجتامعية لفائدة املوظفني واألعوان العاملني بالقطاع الوزاري املكلف بالصيد البحري.

مرشوع قانون رقم  06.20يقيض بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته.

مرشوع قانون رقم  32.20بتغيري وتتميم القانون رقم  12.96القايض بإصالح القرض الشعبي للمغرب.

مرشوع قانون رقم  74.19بإعادة تنظيم أكادميية اململكة املغربية.

مرشوع قانون املالية رقم  65.20للسنة املالية .2021

مرشوع قانون رقم  66.20بتغيري وتتميم القانون رقم  46.02املتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ املصنع.

مرشوع قانون رقم  43.20يتعلق بخدمات الثقة بشأن املعامالت اإللكرتونية.

مرشوع قانون رقم  71.18يتعلق برشطة املوانئ.
مرشوع قانون رقم  63.20يقيض باملصادقة عىل املرسوم بقانون رقم  2.20.503الصادر يف  17من ذي الحجة  7( 1441أغسطس  )2020بتتميم املرسوم بقانون
رقم  2.20.292الصادر يف  28من رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.
مرشوع قانون رقم  07.20بتغيري وتتميم القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات الجامعات املحلية.
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1

2

3

4

5

6

7

مشاريع القوانني املوافق مبوجبها عىل االتفاقيات

مرشوع قانون رقم  76.19يوافق مبوجبه عىل االتفاق متعدد األطراف بني السلطات املختصة بشأن تبادل اإلقرارات عن كل بلد ،املوقع من طرف اململكة املغربية
يف  25يونيو .2019

مرشوع قانون رقم  75.19يوافق مبوجبه عىل االتفاقية متعددة األطراف لتنفيذ اإلجراءات املتعلقة باالتفاقيات الرضيبية لتفادي تأكل الوعاء الرضيبي ونقل األرباح،
املعتمدة بباريس يف  24نوفمرب 2016والتي وقعت عليها اململكة املغربية يف  25يونيو .2019

مرشوع قانون رقم  11.20يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن التعاون التجاري واالقتصادي والتقني والعلمي والثقايف بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
تركامنستان ،املوقع بعشق أباد يف  23سبتمرب 2019

مرشوع قانون رقم  65.19يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بخصوص التعاون يف املجال العسكري والتقني بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة األردنية
الهاشمية ،املوقعة بعامن يف  20يوليو .2019

مرشوع قانون رقم  77.19يوافق مبوجبه عىل االتفاق متعدد األطراف بني السلطات املختصة بشأن التبادل اآليل للمعلومات املتعلقة بالحسابات املالية ،املوقع من
طرف اململكة املغربية يف  25يونيو .2019

مرشوع قانون رقم  34.20يوافق مبوجبه عىل االتفاق بني اململكة املغربية واليابان حول تشجيع وحامية االستثامر ،املوقع بالرباط يف  8يناير .2020

مرشوع قانون رقم  09.20يوافق مبوجبه عىل املعاهدة املؤسسة لوكالة األدوية اإلفريقية ،املعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) يف  11فرباير .2019

8

9

مرشوع قانون رقم  33.20يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بني اململكة املغربية واليابان لتفادي االزدواج الرضيبي يف ميدان الرضائب عىل الدخل ومنع التهرب والغش
الرضيبيني ،املوقعة بالرباط يف  8يناير .2020
مرشوع قانون رقم  37.20يوافق مبوجبه عىل االتفاق املؤسس لرشاكة بني اململكة املغربية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشاملية ،املوقع بلندن يف
 26أكتوبر .2019
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مرشوع قانون رقم  15.20يوافق مبوجبه عىل االتفاقية بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم بني حكومة اململكة املغربية وحكومة املجر ،املوقعة مبراكش يف
 21أكتوبر .2019

مرشوع قانون رقم  14.20يوافق مبوجبه عىل اتفاقية تسليم املجرمني بني اململكة املغربية واملجر ،املوقعة مبراكش يف  21أكتوبر .2019

مرشوع قانون رقم  08.20يوافق مبوجبه عىل معاهدة أفريقيا منطقة خالية من السالح النووي (معاهدة بليندابا) املوقعة بالقاهرة (مرص) يف  11أبريل .1996

10

11

12

13

14

15

16

مرشوع قانون رقم  54.20يوافق مبوجبه عىل اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بني اململكة املغربية وجمهورية تركيا املوقع بالرباط يف  24أغسطس .2020

مرشوع قانون رقم  59.20يوافق مبوجبه عىل االتفاق بشأن االمتيازات والحصانات بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية املوقع بالرباط
يف فاتح سبتمرب .2020

مرشوع قانون رقم  60.20يوافق مبوجبه عىل النظام األسايس للبنك األسيوي لالستثامر يف البنية التحتية املوقع ببكني يف  29يونيو .2019

مرشوع قانون رقم  45.20يوافق مبوجبه عىل امليثاق األفريقي للسالمة عىل الطرق املعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) يف  31يناير .2016

التعريف بنرشات الجريدة الرسمية
تشتمل الجريدة الرسمية يف الوقت الراهن عىل خمس نرشات وهي كالتايل :
 – 1النــرة العامــة التــي تصــدر يومــي االثنــن والخميــس مــن كل أســبوع وتــدرج فيهــا
القوانــن والنصــوص التنظيميــة وكذلــك املقــررات والوثائــق التــي تفــرض القوانــن أو النصــوص
التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل نرشهــا بالجريــدة الرســمية.
 – 2نــرة الرتجمــة الرســمية للقوانــن والنصــوص التنظيميــة وتصــدر يومــي الخميــس األول
والثالــث مــن كل شــهر.
 – 3نــرة االتفاقيــات الدوليــة املوضوعــة باللغــة العربيــة أو بلغــة أجنبيــة عندمــا تقــي
هــذه االتفاقيــات بــأن النصــوص املذكــورة يعتمــد عليهــا وحدهــا أو عليهــا وعــى النــص العــريب معــا
وتصــدر يــوم الثالثــاء األول مــن كل شــهر.
 – 4نــرة اإلعالنــات القانونيــة والقضائيــة واإلداريــة التــي تصــدر كل يــوم أربعــاء وتحتــوي
عــى نصــوص اإلعالنــات القانونيــة الخاصــة بالــركات مــن تأســيس وزيــادة يف رأس املــال وتفويت يف
الحصــص االجتامعيــة وتغيــر للمقــر االجتامعــي وكــذا اإلعالنــات القضائيــة الخاصــة ببيــع العقــارات
واألصــول التجاريــة وملخصــات بعــض األحــكام والتفليســات ،كــا تضــم اإلعالنــات اإلداريــة التــي
نخــص منهــا بالذكــر مشــاريع مراســيم وقــرارات نــزع امللكيــة ألجــل املنفعــة العامــة وقــرارات
تأســيس التعاونيــات.
 – 5نــرة اإلعالنــات املتعلقــة بالتحفيــظ العقــاري التــي تصــدر كل يــوم أربعــاء ،وتــدرج
فيهــا خالصــات مطالــب التحفيــظ والخالصــات اإلصالحيــة واإلعالنــات بانتهــاء التحديــد وتســليم
نظائــر جديــدة للرســوم العقاريــة والشــهادات الخاصــة وتغيــر تســمية العقــارات املحفظــة وكــذا
اإلعالنــات املتعلقــة مبســاطر التحفيــظ.
غــر أنــه فيــا يتعلــق بتحديــد الف ـرات الدوريــة املشــار إليهــا ،ميكــن إصــدار نــرة مــن
الن ـرات املذكــورة خــارج هــذه الف ـرات كــا ميكــن إصــدار نــرة االتفاقيــات الدوليــة يف تواريــخ
أخــرى غــر تلــك املقــررة للف ـرات الدوريــة املتعلقــة بهــا عنــد االقتضــاء.
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