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بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.
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ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
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فهرست

نصوص)عامة

تنظيم)الهيئة)الوطنية)لل علومات)املالية.

)2021 أغسطس   30(  1443 محرم  من   21 في  صادر   2.21.633 رقم   مرسوم 
7100يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات املالية.................................... 

اقبة. الصيادلة)امل تشون.)-)كي يات)م ارتة)امل2

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر    2.18.878 رقم  مرسوم 
7103يتعلق بكيفيات ممارسة املراقبة من طرف الصيادلة املفتشين ............ 

-)كي يات) املوانئ.) لل وانئ)وش2كة)اتسغالل) الوطنية) الوكالة)
وضع)تصاميم)تهيئة)املوانئ)وم2اجعتها)واملصادقة)عليها.

بتحديد   )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.307 رقم  مرسوم 
7107كيفيات وضع تصاميم تهيئة املوانئ ومراجعتها واملصادقة عليها.................... 

وزارة)الثقافة)والشباب)وال2ياضة.)-)تنظيم)م2اكز)السخييم.

 )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.186 رقم  مرسوم 

 .... 7108بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالشباب.

ح اية)األشجار)املث 2ة)من)ال30د.)-)إعانة)مالية)للدولة)القسناء)

اقية. وت2كيب)الشباك)الو

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الداخلية رقم 1232.21 

2021( بتحديد نسبة اإلعانة  1442 )15 يوليو  4 ذي الحجة  صادر في 

املالية للدولة القتناء وتركيب الشباك الواقية لحماية األشجار املثمرة 

7114من البرد ومناطق اإلنتاج املعنية بها .........................................................
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في) للزراعة) القابلة) النباتات) وأصناف) ألنواع) ال2تمي) السجل)
املغ2ب.)-)تقييد)أصناف)جديدة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1906.21 صادر في 5 ذي الحجة 1442 )16 يوليو 2021( يرخص 
والبطاطس  املوسمية  البطاطس  من  جديدة  أصناف  تقييد  بموجبه 
الصناعية  والطماطم  النمو  املحدودة  الطرية  والطماطم  التحويلية 
والتريتيكال  والشعير   اللين  والقمح  الصلب  والقمح  والبطيخ  والخس 
والجلبان  العلفي  والجلبان  والحمص  الصغير  والفول  والخرطال 
للزراعة  القابلة  النباتات  في السجل الرسمي ألنواع وأصناف  الخضري 
7120في املغرب.................................................................................................. 

قائ ة) تحديد) (- والصادرات.) االتتث ارات) لسن ية) املغ2بية) الوكالة)
العقارات)واملنقوالت.

الصناعة  ووزير  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  مشترك  قرار 
في صادر   2356.21 رقم  والرقمي  األخضر  واالقتصاد   والتجارة 

العقارات  قائمة  بتحديد   )2021 أغسطس   31(  1443 محرم  من   22
االستثمارات  لتنمية  املغربية  الوكالة  إلى  ملكيتها  تنقل  التي  واملنقوالت 
7122والصادرات............................................................................................... 

املنظ ات)املهنية.)-)تحديد)رموز)مخصصة)للوائح)ت2شيح)مسسقلة.

 1443 صفـــر  مـــن   19 فـــي  صـــادر   2534.21 رقـــم  الداخليـــة  لوزيــــر  قــرار 
)27 سبتمبر 2021( بتحديد الرموز املخصصة للوائح ترشيح مستقلة 
مقدمة برسم الهيئة الناخبة ملمثلي املنظمات املهنية للمشغلين األكثر 
تمثيلية بمناسبة االقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس املستشارين 

7122املقرر إجراؤه يوم الثالثاء 5 أكتوبر 2021 .............................................

-)تحديد)رموز)مخصصة)ملت3شحين) السقليدية.) الصناعة) غ2ف)
بدون)انس اء)تيا�سي.

 1443 صفـــر  مـــن   19 فـــي  صـــادر   2535.21 رقـــم  الداخليـــة  لوزيــــر  قــرار 
انتماء  بدون  ملترشح  املخصص  الرمز  بتحديد   )2021 سبتمبر   27(
سيا�سي بمناسبة االقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس املستشارين 
7123املقرر إجراؤه يوم الثالثاء 5 أكتوبر 2021 ...............................................

 1443 صفـــر  مـــن   20 فـــي  صـــادر   2544.21 رقـــم  الداخليـــة  لوزيــــر  قــرار 
بدون  اثنين  ملترشحين  املخصص  الرمز  بتحديد   )2021 سبتمبر   28(
مجلس  أعضاء  بانتخاب  الخاص  االقتراع  بمناسبة  سيا�سي  انتماء 

7123املستشارين املقرر إجراؤه يوم الثالثاء 5 أكتوبر 2021 .........................

نصوص)خاصة

إقليم)الحسي ة.)-)نزع)ملكية)قطع)أرضية.

مرسوم رقم 2.21.719 صادر في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�سي بتوسيع مطار الشريف اإلدري�سي بجماعة آيت 
بإقليم  الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  وبنزع  يوسف وعلي 
7125الحسيمة.................................................................................................. 

إقليم)زاكورة.)-)تاريخ)افسساح)ع لية)السحديد)اإلداري.

)2021 سبتمبر   8(  1443 محرم  من   30 في  صادر   2.21.739 رقم   مرسوم 
»اغير«  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تازرين بدائرة اكدز بإقليم زاكورة، الجاري 
7164على ملك الجماعة الساللية »ايت علي وحسو«..................................... 

تأهيل)وتيط)مالي)ملسك)الحسابات.

في صادر   1826.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير   قرار 

ملسك  مالي  وسيط  بتأهيل   )2021 يوليو   15(  1442 الحجة  ذي   4

7164الحسابات ................................................................................................

املعادالت)بين)الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1830.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

القرار  بتتميم   )2021 يوليو   2(  1442 القعدة  ذي  من   21 في  صادر 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 7164الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 1831.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 

القرار  بتتميم   )2021 يوليو   2(  1442 القعدة  ذي  من   21 في  صادر 

رقم 2191.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

7165تخصص : جراحة األعصاب.................................................................... 

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر   2099.21  رقم 

 ................................................. 7166بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر   2100.21  رقم 

 ................................................. 7166بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر   2101.21  رقم 

 ................................................. 7167بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر   2102.21  رقم 

 ................................................. 7167بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر   2103.21  رقم 

 ................................................. 7168بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر   2104.21  رقم 

 ................................................. 7168بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر   2105.21  رقم 

 ................................................. 7169بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر   2106.21  رقم 

 ................................................. 7169بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر   2107.21  رقم 

 ................................................. 7170بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 يوليو   27(  1442 الحجة  ذي  من   16 في  صادر   2108.21  رقم 

 ................................................. 7170بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

ش2كة)»Maghreb Titrisation«.)-)منح)اعس اد)جديد.

في  صادر   2475.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  مقرر 

لشركة  جديد  اعتماد  بمنح   )2021 سبتمبر   16(  1443 صفر   8

صناديق  تدبير  مؤسسة  مهمة  ملزاولة   »Maghreb Titrisation«

7171التوظيف الجماعي للتسنيد ....................................................................

اقبة)السأمينات)واالحسياط)االجس اعي.)-)الئحة)أعضاء) هيئة)م2
لجنة)السقنين.

P/CR/1.21 مقرر لرئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم 
هيئة  رئيس  مقرر  بتغيير   )2021 أغسطس   12(  1443 محرم   3 في  صادر 
في  الصادر   2357.16 رقم  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة 
24 من ذي الحجة 1437 )26 سبتمبر 2016( بتحديد الئحة أعضاء لجنة 
7171التقنين........................................................................................................... 

الع 2انية) الكسلة) تن ية) مخطط) إق2ار) (- اليوت ية.) إقليم)
الق2وية)مل2كز)تيدي)التهامي.

 1443 محرم   8 في  صادر   2354.21 رقم  أسفي   - مراكش  جهـة  لوالـي  قرار 
)17 أغسطس 2021( باملوافقة على قرار عامل إقليم اليوسفية القا�سي 
سيدي التهامي  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  بإقرار 
 ............................................................................ 7172بجماعة سيدي شيكر.

املحك ة)الدتسورية

7173قرار رقم 139.21 و.ب صادر في 13 من صفر 1443 )21 سبتمبر 2021( ...........

7173قرار رقم 140.21 و.ب صادر في 13 صفر 1443 )21 سبتمبر 2021( ..................

مجلس)املنافسة

 1442 الحجة  ذي  من   18 في  صادر  88/ق/2021  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 »Newrest Maroc Services s.a« 29 يوليو 2021( املتعلق بتولي شركة(
املراقبة الحصرية املباشرة عن طريق اقتناء مجموع أسهم رأسمال وحقوق 
....................»Sodexo Maroc s.a« 7175التصويت املرتبطة به اململوكة لشركة
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 م2توم)رقم)))6. ).))صادر)في) ))من)مح2م))22  )3))أغسطس) )3))

يسعلق)بتنظيم)الهيئة)الوطنية)لل علومات)املالية

رئيس الحكومة،

بناء على الفصل 90 من الدستور ؛

وعلى القانون رقم 43.05 املتعلق بمكافحة غسل األموال الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع األول 1428 

)17 أبريل 2007( كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.18 الصادر 

 1442 شوال  من   27 بتاريخ   1.21.56 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)8 يونيو 2021( وال سيما املادتين 14 و15 منه ؛

 1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.05.1369 رقم  املرسوم  وعلى 

الوزارية  القطاعات  تنظيم  قواعد  تحديد  بشأن   )2005 )2 ديسمبر 

والالتمركز اإلداري ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 14 من محرم 1443 

)23 أغسطس 2021(،

رسم ما يلي : 

الباب األول

مقسضيات)عامة

املادة األولى

 ،43.05 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من   14 للمادة  طبقا 

الوطنية  بالهيئة  الخاص  واملالي  اإلداري  التنظيم  املرسوم  هذا  يحدد 

سيره  وطرق  ومجلسها  رئيسها  تعيين  وكيفيات  املالية  للمعلومات 

وعدد أعضائه، ويشار إليها بعده ب »الهيئة«.

املادة 2

تتكون أجهزة الهيئة من :

- الرئيس ؛

- املجلس ؛

- املصالح اإلدارية.

املادة 3

يحدد مقر الهينة بمدينة الرباط ويمكن لها أن تعقد اجتماعاتها في 

أي مدينة من مدن اململكة.

املادة 4

من   15 املادة  في  عليها  املنصوص  اختصاصاتها  الهيئة  تمارس 

القانون السالف الذكر رقم 43.05.

ولهذا الغرض،  تقوم بما يلي : 

- إصدار مذكرات توجيهية تنص على توجهات عامة أو توصيات موجهة 

لألشخاص الخاضعين، يعهد إلى سلطات اإلشراف واملراقبة بتحديد 

كيفيات تطبيقها من طرف األشخاص الخاضعين لسلطتهم حسب 

خصوصيات نشاطهم ؛

على  املطبقة  اإللزامية  القواعد  بتحديد  تتعلق  مقررات  اعتماد   -

الخاضعين، مع مراعاة الصالحيات املخولة لسلطات  األشخاص 

القانون  من   13.1 املادة  في  عليها  املنصوص  واملراقبة  اإلشراف 

السالف الذكر رقم 43.05 ؛

وبيانات  وتفسيرات  توضيحات  تتضمن  إرشادية  دالئل  إصدار   -

فهم  على  الخاضعين  األشخاص  تساعد  أن  شأنها  من  إضافية 

بمكافحة  الصلة  ذات  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  وتطبيق 

غسل األموال واإلرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

الباب الثاني

تعيين)رئيس)الهيئة)واملهام)املوكلة)إليه

املادة 5

يعين رئيس الهيئة من طرف رئيس الحكومة بناء على اقتراح من 

املكلف  والوزير  بالعدل  املكلف  والوزير  بالداخلية  املكلف  الوزير 

باملالية، وذلك ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

جميع  له  وتخول  للهيئة  واملالي  اإلداري  التدبير  الرئيس  إلى  يعهد 

الصالحيات الضرورية للقيام باالختصاصات املسندة إلى الهيئة.

يمارس الرئيس، على الخصوص، املهام التالية :

تنفيذ  على  والسهر  أعماله  جدول  وإعداد  الهينة  مجلس  ترؤس   -

قراراته ؛

- إعداد املخطط االستراتيجي للهيئة ملدة خمس سنوات الذي يحدد 

التوجهات العامة واألهداف وخطط العمل الالزمة لتنفيذه ؛

- إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للهيئة وعرضه على مجلسها ؛

نصوص)عامة
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- إصدار مقررات ومذكرات توجيهية وأية نصوص إرشادية متعلقة 

بمهام الهيئة ؛

- اتخاذ القرارات املتعلقة باملسار املنهي ملوظفي الهيئة ؛

- إعداد مشروع التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة ؛

- إعداد مشروع االعتمادات املخصصة لتسيير وتجهيز الهيئة.

يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء 

وإزاء  دولية  أو  وطنية  خاصة،  أو  عامة  هيئة  وكل  والقضاء  اإلدارة 

الغير.

املادة 6

تنفيذ  وعلى  بها  املنوطة  باملهام  القيام  على  الهيئة  رئيس  يسهر 

اختصاصاته  بعض  تفويض  الهيئة  لرئيس  ويمكن  مجلسها.  قرارات 

للكاتب العام أو أحد موظفي الهيئة.

املادة 7

متخصصين  وخبراء  بمستشارين  االستعانة  الهيئة  لرئيس  يجوز 

من ذوي الكفاءات العالية في املجاالت املرتبطة بمكافحة غسل األموال 

الهيئة بموجب هذا  إلى  باملهام املسندة  القيام  وتمويل اإلرهاب ألجل 

املرسوم.

الباب الثالث

تأليف)مجلس)الهيئة)وتسيي3ه

املادة 8

يضم مجلس الهيئة، باإلضافة إلى رئيسها،  األعضاء التالي بيانهم :

- ممثالن عن السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ؛

- ممثالن عن السلطة الحكومية املكلفة بالعدل ؛

- ممثالن عن السلطة الحكومية املكلفة باملالية ؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون الخارجية ؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني ؛

- ممثالن عن رئاسة النيابة العامة ؛

- ممثالن عن بنك املغرب ؛

- ممثل عن املديرية العامة لألمن الوطني ؛

- ممثل عن املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني ؛

- ممثل عن القيادة العليا للدرك امللكي ؛

- ممثل عن اإلدارة العامة للدراسات واملستندات ؛

- ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ؛

- ممثل عن الهيئة املغربية لسوق الرساميل ؛

- ممثل عن هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي ؛

- ممثل عن مكتب الصرف.

تسند كتابة املجلس إلى الكاتب العام للهيئة.

املادة 9

 يعهد إلى مجلس الهيئة القيام باملهام التالية :

- املصادقة على املخطط االستراتيجي للهيئة ؛

- التداول في برنامج العمل السنوي للهيئة الذي يقترحه رئيسها ؛

- إبداء الراي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة 

بمجال اختصاص الهيئة ؛

- دراسة التدابير الواجب اتخاذها من أجل مالءمة املنظومة الوطنية 

ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع املعايير الدولية ؛

- مناقشة تقارير التقييم املتبادل للمملكة املغربية وتقارير املتابعة 

واقتراح التدابير الواجب اتخاذها في ضوء هذه التقارير؛

الوطني  التقييم  تقرير  لتحيين  املالئمة  اإلجراءات  واقتراح  دراسة   -

ملخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

املادة 10

املؤسسات  أو  اإلدارات  طرف  من  الهيئة  مجلس  أعضاء  يعين 

أو الهيئات التي ينتمون إليها.

تعين هذه اإلدارات أو املؤسسات أو الهيئات كذلك عضوا نائبا عن 

العضو الرسمي، عند االقتضاء.

االقتضاء،  عند  أو  الرسميون،  الهيئة  مجلس  أعضاء  يشارك 

الهيئة  مجلس  اجتماعات  في  محلهم،   يحلون  الذين  النواب  األعضاء 

بصفة شخصية ومنتظمة.

يجوز للرئيس أن يدعو،  حسب النقط التي يتم تدارسها، أي هيئة 

أو شخص قصد املشاركة بصفة استشارية في أعمال مجلس الهيئة.
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املادة 11

إذا لم يعد بإمكان أحد األعضاء الرسميين أو النواب القيام باملهمة 

لها  التابع  الهيئة  أو  اإلدارة  تقوم  الهيئة،  مجلس  داخل  به  املنوطة 

باستبداله وفقا للمادة 10 أعاله.

املادة 12

يعقد مجلس الهيئة اجتماعات عادية أو استثنائية. 

الرئيس.  من  بدعوة  السنة  في  مرتين  العادية  االجتماعات  تعقد 

منه  بدعوة  إما  استثنائية  اجتماعات  يعقد  أن  الهيئة  ملجلس  ويمكن 

أو بطلب من ثلثي أعضاء املجلس.

تقتصر املشاركة في املداوالت على أعضاء مجلس الهيئة، ويشترط 

لصحة هذه املداوالت حضور ما ال يقل عن نصف األعضاء.

يتخذ مجلس الهيئة قراراته واقتراحاته بأغلبية أصوات األعضاء 

الحاضرين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

املادة 13

بمقت�سى  التنظيمي  وهيكلها  للهيئة  اإلداري  التنظيم  تحديد  يتم 

نظام داخلي تتم املصادقة عليه بمقرر لرئيس الحكومة.

املادة 14

من  اقتراح  على  بناء  الحكومة  لرئيس  بمقرر  العام  الكاتب  يعين 

رئيس الهيئة ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

املادة 15

يساعد الكاتب العام الرئيس في مزاولة اختصاصاته.

يزاول الكاتب العام االختصاصات التي يفوضها له الرئيس.

الباب الرابع

السدبي3)اإلداري)واملالي)للهيئة

املادة 16

تعتبر الهيئة مرفقا إداريا للدولة محدثا لدى رئاسة الحكومة.

املادة 17

تدرج ضمن ميزانية رئيس الحكومة االعتمادات املخصصة لتسيير 

وتجهيز الهيئة.

املادة 18

املتعلقة  الهيئة  باسم  التحفظية  األعمال  بجميع  الرئيس  يقوم 

باملمتلكات املوضوعة تحت تصرفها.

املادة 19

ال يتسلم أعضاء مجلس الهيئة أي أجر من الهيئة، غير أنه يمكن 

لرئيس الحكومة منحهم، بناء على اقتراح من رئيس الهيئة، تعويضات 

عن املشاركة في االجتماعات واملهام املوكلة إليهم وكذلك عن مصاريف 

التنقل واإلقامة خارج مقر الهيئة عند االقتضاء.

املادة 20

والتنظيمية  التشريعية  لألحكام  طبقا  الهيئة  محاسبة  تمسك 

الجاري بها العمل.

الباب الخامس

مقسضيات)انسقالية)ومخسل ة

املادة 21 

طبقا للفقرة األولى من املادة 5 أعاله، تمدد الوالية الحالية لرئيس 

الهيئة لسنة إضافية.

املادة 22 

 2.08.572 رقم  املرسوم  مقتضيات  املرسوم  هذا  أحكام  تنسخ 

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

بإحداث وحدة معالجة املعلومات املالية.

يستمر العمل بمقتضيات مقرر الوزير األول رقم 05.10 القا�سي 

إلى  املالية  املعلومات  معالجة  لوحدة  الداخلي  النظام  على  باملصادقة 

حين تعويضه.

املادة 23 

إلى  الرسمية،  الجريدة  في  الذي ينشر  بتنفيذ هذا املرسوم،  يعهد 

وزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، 

كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من محرم 1443 )30 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.



)3 7الجريدة الرسمية عدد 7026 -)22 صفر 1443 )30 سبتمبر 2021(  

م2توم)رقم)8.878 .))صادر))في)3))من)مح2م))22  )8)تبس 30) )3)) 

اقبة)من)ط2ف)الصيادلة)امل تشين يسعلق)بكي يات)م ارتة)امل2

رئيس الحكومة،

 بناء على القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة األدوية والصيدلة، الصادر

1427 شوال  من   30 بتاريخ   1.06.151 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)22 نوفمبر 2006(، وال سيما املواد 83 و 111 و 130 و131 منه ؛

13.83 املتعلق بالزجر عن الغش في البضائع،  وعلى القانون رقم 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 

)5 أكتوبر 1984( ؛

1341 اآلخر  ربيع  من   12 في  الصادر  الشريف  الظهير   وعلى 

وتسويقها  السامة  املواد  الستيراد  نظام  بسن   ،)1922 ديسمبر   2(

وحيازتها واستعمالها ؛

1429 رجب   5 فـــي  الصـــادر   2.07.1064 رقـــم  املرســـوم   وعلى 

الصيدليات  وإحداث  الصيدلة  بمزاولة  املتعلق   )2008 يوليو   9(

واملؤسسات الصيدلية وفتحها ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 28 من محرم 1443 

)6 سبتمبر 2021(،

رسم ما يلي :

الباب األول

أحكام)عامة

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القانون  الثالث من  القسم  أحكام  ألجل تطبيق 

رقم 17.04، يتولى تفتيش الصيدليات ومخزونات األدوية باملصحات 

الصيدلية وكذا مستودعات األدوية، صيادلة مفتشون  واملؤسسات 

مفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن وزير الصحة. 

املراقبات  بإجراء  املفتشون  الصيادلة  يقوم  الغرض،  ولهذا 

واألبحاث التي يأمر بها وزير الصحة بمبادرة منه أو بطلب من املجلس 

الوطني لهيئة الصيادلة.

 كما يمكن لوزير الصحة أن يأمر بإجراء هذه األبحاث بطلب من 

األمين العام للحكومة بمبادرة منه أو بطلب من رئيس املجلس الوطني 

بمؤسسات  أو  أجانب  بصيادلة  األمر  يتعلق  عندما  الصيادلة،  لهيئة 

صيدلية.

املادة 2

االبتدائية  املحكمة  أمام  اليمين  املفتشون  الصيادلة  يؤدي 

للنصوص  وفقا  الترابي  نفوذها  دائرة  داخل  مهامهم  يزاولون  التي 

التشريعية والتنظيمية  املتعلقة بأداء اليمين من لدن األعوان محرري 

املحاضر.

مهامهم  ويزاولون  املنهي  السر  بكتمان  املفتشون  الصيادلة  يلزم 

حاملين بطاقة مهنية معدة لهذا الغرض من لدن وزير الصحة.

املادة 3

يجب على الصيادلة املفتشين االمتناع عن تفتيش املؤسسات التي 

يملكها التي  تلك  وكذا  مباشرة  غير  أو  مباشرة  مصلحة  بها  لهم   تكون 

ويتعين  مصاهرة.  عالقة  أو  قرابة  بهم  تربطهم  أشخاص  يستغلها  أو 

عليهم إخبار وزير الصحة بهذه الحالة كي يقوم باستبدالهم. 

املادة 4

تتم عملية التفتيش إما بكيفية دورية أو بكيفية آنية.

وزير  لدن  من  مسبقا  يعد  برنامج  حسب  الدوري  التفتيش  يتم 

والتنظيمية  التشريعية  النصوص  احترام  من  التأكد  بهدف  الصحة 

الجاري بها العمل في األماكن الخاضعة للتفتيش.

يجب املحافظة على سرية برنامج التفتيش الدوري.

يتم التفتيش اآلني بأمر من وزير الصحة، عند وجود عناصر تبرر 

ذلك، وال سيما  إثر وقوع حادث أو التوصل بشكاية أو اإلشعار بحالة 

استدعت  التي  العناصر  شأن  في  التحري  منه  الغرض  يكون  و  غش، 

القيام بهذا التفتيش.

املادة 5

من  منها  واحدة  كل  تتألف  فرق  قبل  من  التفتيش  عمليات  تنجز 

صيدليين مفتشين اثنين على األقل. 

تتم عمليات التفتيش بدون إشعار مسبق. غير أنه، إذا تعلق األمر 

بالتأكد من احترام قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع وقواعد حسن 

إنجاز األعمال الصيدلية، يتم إشعار الصيدلي املسؤول املعني سبعة 

أيام كاملة قبل تاريخ إجراء التفتيش.
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املادة 6

محالت  جميع  ولوج  مهامهم،  ممارسة  أثناء  للمفتشين،  يمكن 

كل  وكذا  لها  التابعة  واملحالت  للتفتيش  الخاضعة  املؤسسات 

مساعدة  طلب  ويمكنهم  بها.  املتواجدة  واملتحركة  الثابتة  التجهيزات 

القوة العمومية في حالة الضرورة.

املادة 7

التفتيش،  لعمليات  ممارستهم  أثناء  املفتشين،  للصيادلة  يمكن 

كان  كيفما  مهامهم  إلنجاز  الضرورية  الوثائق  كل  على  االطالع  طلب 

حامل هذه الوثائق، وعند االقتضاء أخذ نسخة منها. ويمكنهم كذلك 

أخذ عينات وجمع كل معلومة أو وثيقة إثبات يعتبرونها مفيدة.

الباب الثاني

تقاري2)الس سيش)ومحاض2)معاينة)املخال ات

املادة 8

مخالفات  غياب  وفي  تفتيش  كل  عقب  املفتشون  الصيادلة  يحرر 

نتائج  فيه  يعرضون  تقريرا  العمل،  بهما  الجاري  والتنظيم  للتشريع 

التفتيش. يجب أن يتضمن التقرير البيانات التالية : 

1 - األسماء الشخصية والعائلية وصفة مفت�سي الصيدلة ؛

2 - تاريخ وساعة ومكان تدخلهم ؛

3 - في حالة مؤسسة صيدلية :

بفتحها  اإلذن  وتاريخ  التجاري  واسمها  الشركة  مقر  عنوان   •

ورقمه ؛

ورقم  وتاريخ  املسؤول  للصيدلي  والعائلي  الشخ�سي  االسم   •

الترخيص له بمزاولة املهنة وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف 

اإللكترونية ؛

4 - في حالة صيدلية :

• االسم التجاري للصيدلية وعنوانها وتاريخ الترخيص بإحداثها 

ورقمه ؛

أصحاب  الصيادلة  أو  للصيدلي  والعائلي  الشخ�سي  االسم   •

الشخصية  األسماء  بشركة،  األمر  تعلق  وإذا  الصيدلية، 

له الترخيص  ورقم  وتاريخ  الشركاء،  للصيادلة   والعائلية 

أو لهم بمزاولة الصيدلة وكذا رقم البطاقة الوطنية للتعريف 

اإللكترونية لكل واحد منهم ؛

5 - في حالة مخزون أدوية بمصحة :

• تسمية وعنوان املصحة ؛

للتعريف  الوطنية  البطاقة  ورقم  والعائلي  الشخ�سي  االسم   •

اإللكترونية للطبيب املدير ؛

للتعريف  الوطنية  البطاقة  ورقم  والعائلي  الشخ�سي  االسم   •

اإللكترونية للصيدلي املتعاقد ورقم وتاريخ الترخيص له بمزاولة 

املهنة وكذا مراجع االتفاقية التي تربطه باملصحة مؤشر عليها 

من قبل رئيس املجلس الوطني لهيئة الصيادلة ؛

6 - في حالة مستودع لألدوية :

• اسم الصيدلي املسير الشخ�سي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية 

للتعريف اإللكترونية ؛

• تاريخ الترخيص للصيدلي املسير بمزاولة املهنة ورقمه ؛

• عنوان صيدليته ؛

7 - مالحظات واستنتاجات مفت�سي الصيدلة ؛

التفتيش موضوع  املكان  عن  املسؤول  الصيدلي  توقيع   -  8 

هذين  رفض  حالة  وفي  عنه.  بالنيابة  قانونا  له  املرخص  الصيدلي  أو 

األخيرين التوقيع، تتم اإلشارة إلى ذلك في التقرير من قبل املفتشين.

كل  على  التأشير  بعد  الصحة،  وزير  إلى  التفتيش  تقرير  يوجه 

األخيرة  الصفحة  على  املفتشين  جميع  وتوقيع  صفحاته  من  صفحة 

منه. وترسل نسخة من هذا التقرير إلى الصيدلي املسؤول عن املكان 

موضوع التفتيش.

املادة 9

ممارسة  أثناء  يالحظون  الذين  املفتشين  الصيادلة  على  يجب 

بالزجر  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  للنصوص  مخالفة  مهامهم، 

عن الغش في البضائع أن يتقيدوا في معاينتها وفي املسطرة املتعلقة بهذه 

املخالفة بأحكام القانون املشار إليه أعاله رقم 13.83.

املادة 10

من   83 املادة  ألحكام  ووفقا  أعاله   9 املادة  بأحكام  اإلخالل  دون 

القانون السالف الذكر رقم 17.04، عندما يالحظ، إثر عملية تفتيش 

من  مخالفة  ارتكاب  بالجملة،  موزعة  أو  صناعية  صيدلية  مؤسسة 

إعذارا  للحكومة  العام  األمين  يوجه  السكان،  بصحة  املساس  شأنها 

للخروقات  حد  بوضع  املذكورة  املؤسسة  عن  املسؤول  الصيدلي  إلى 

أهمية  حسب  للحكومة  العام  األمين  يحدده  أجل  داخل  املالحظة 

اإلصالحات املطلوبة.
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يجب أن تتضمن محاضر معاينة هذه املخالفات البيانات الواردة 

إلى  فورا  الصحة  وزير  ويحيلها  املرسوم  هذا  من  و11   8 املادتين  في 

 83 املادة  في  املحددة  املسطرة  مباشرة  قصد  للحكومة  العام  األمين 

السالفة الذكر.

املادة 11

في  عاينوها  التي  املخالفات  بتضمين  املفتشون  الصيادلة  يقوم   

محضر يشمل، عالوة على البيانات املذكورة في املادة 8 أعاله، البيانات 

التالية :

1 - طبيعة املخالفة ووصفها ؛

2 - مرجع النص القانوني الذي تم خرقه وكذا املادة التي تنص على 

املخالفة وعلى عقوبتها؛

3 - التفسيرات التي قدمها الصيدلي املسؤول.

يجب أن يرفق الصيادلة املفتشون باملحضر كمستندات لإلثبات، 

عند االقتضاء، نماذج التوضيب أو العنونة وبيانات التحاليل وعينات 

من املواد املحجوزة أو املأخوذة وكذا كل وثيقة يرونها  مفيدة.

يجب أن يؤشر الصيادلة املفتشون على كل صفحة من صفحات 

املحضر وأن يوقعوا على آخر صفحة منه. 

املادة 12

املفتشين  للصيادلة  يمكن  املنتوج،  بجودة  املخالفة  تتعلق  عندما 

الحصص  بيع  وإيقاف  حجز  أجل  من  الضرورية  التدابير  كل  اتخاذ 

املعنية وذلك وفقا ألحكام الباب الثالث أدناه.

املادة 13

يتم تضمين املخالفات املتعلقة باملواد السامة في محاضر منفصلة، 

وذلك طبقا ألحكام النصوص التشريعية املتعلقة باملواد السامة.

املادة 14

تطبيقا ألحكام املادة 111 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، 

أوقات  احترام  بعدم  املتعلقة  املخالفات  املفتشون  الصيادلة  يضّمن 

بتولي  املتعلقة  تلك  وكذا  وإغالقها  العموم  وجه  في  الصيدليات  فتح 

مهمة الحراسة  في محاضر منفصلة يوجه وزير الصحة نسخة منها إلى 

األمين العام للحكومة.

الباب الثالث

الحجز)و)أخذ)العينات)و)تحليلها

املادة 15

يقوم الصيادلة املفتشون، عندما يتعلق األمر بمواد من شأنها املساس 

بصحة السكان، بحجز الحصة أو الحصص املعنية أو إيداعها مختومة، 

تحت مسؤولية الصيدلي املسؤول، في املحل الذي خضع للتفتيش. ويجب 

عليهم جرد هذه املواد وأخذ عينات منها ألجل إخضاعها للخبرة الالزمة. 

املادة 16

باستثناء الحالة املنصوص عليها في الفقرة األخيرة من هذه املادة، 

يجب أن يضم كل أخذ للعينات عينتين اثنتين. تترك واحدة من العينتين 

مختومة لدى الصيدلي املعني وترسل الثانية مرفقة بتقرير أو بمحضر 

األخذ إلى املصالح املختصة قصد إجراء الخبرة.

يجب أن تضم كل عينة عددا كافيا من الوحدات من أجل متطلبات 

التحليل.

العينتين متطابقتين قدر  فيه  تكون  نحو  يتم األخذ على  أن  يجب 

اإلمكان وأن يتم نقلهما في ظروف تضمن حسن حفظهما و سالمتهما.

عند استحالة التقسيم إلى عينتين لسبب يرتبط بجودة أو بكمية 

في  كله  املنتوج  العينات  أخذ  يتولون  الذين  املفتشون  يضع  املنتوج، 

شكل عينة واحدة مختومة.

املادة 17  

في حالة رفض الصيدلي حفظ العينة الخاصة به لتودع لديه، تتم 

اإلشارة إلى ذلك في تقرير أو محضر األخذ.

املادة 18

يحرر فورا إثر كل حجز أو أخذ لعينات محضر يضم، عالوة على 

البيانات املشار إليها في املادة 8 أعاله، العناصر التالية :

1 - تاريخ العملية وساعتها ومكانها ؛

الذي  الشخص  أو  املعني  للصيدلي  والعائلي  الشخ�سي  االسم   -  2

حضر العملية في حالة غياب الصيدلي. وإذا تم الحجز أو األخذ أثناء 

عملية نقل، يشار إلى اسم ومكان مزاولة كل من األشخاص املعرفين 

بكونهم املرسلين واملرسل إليهم ؛
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3 - كمية املنتوج املحجوز أو املأخوذ عينة منه ؛

4 - الرقم الترتيبي للحجز أو األخذ ؛

5 - الظروف التي أنجز فيها الحجز أو األخذ ؛

6 - تصريحات الصيدلي املسؤول عن املكان موضوع التفتيش.

املادة 19

العناصر  على  عالوة  األخذ،  أو  الحجز  محضر  يشير  أن  يجب 

الواردة في املادتين 8 و 18 أعاله، إلى البيانات التالية :

• اسم الدواء املتعارف عليه دوليا )DCI( و كذا اسمه املتعارف 

عليه املتداول ؛

• شكله الصيدلي و تقديمه وكذا مقدار جرعته ؛

• رقم حصته ؛

• تاريخ إنتاجه وتاريخ انتهاء صالحيته ؛

عند  املستشفيات،  في  بيعه  وثمن  باملغرب  للعموم  بيعه  ثمن   •

االقتضاء.

عندما يتم الحجز أو األخذ في مؤسسة صيدلية صناعية، يجب أن 

يشير املحضر أيضا إلى ما يلي :

• رقم وتاريخ اإلذن بعرض الدواء في السوق ؛

• اسم وعنوان صاحب اإلذن املذكور ؛

والثانوية  األولية  التوضيبات  في  الواردة  القانونية  البيانات   •

للدواء ؛

• مواصفات املادة األولية.

املادة 20

يشير  أن  يجب  دوائي،  غير  صيدلي  بمنتوج  األمر  يتعلق  عندما 

محضر الحجز أو األخذ، باإلضافة إلى العناصر املذكورة في املادتين 8 

و 18 أعاله، إلى ما يلي :

• اسمه التجاري ؛

• رقم الحصة ؛

• تاريخ التصنيع وتاريخ نهاية الصالحية ؛

• اسم وعنوان صاحب التسجيل ؛

• وعند االقتضاء، رقم وتاريخ شهادة التسجيل.

املادة 21

العينات  أو  املحجوزة  املواد  تحاليل  تقارير  نتائج  فورا  ترسل 

أعدوا  الذين  املفتشين  إلى  إليها  خلصت  التي  واالستنتاجات  املأخوذة 

محضر الحجز أو األخذ.

املادة 22

مرتكبها  تعريض  شأنها  من  أفعاال  التحاليل  تقرير  ُيظهر  عندما 

الصحة وزير  قبل  من  امللك  وكيل  إلى  امللف  يحال  قضائية،   ملتابعة 

مسطرة  مباشرة  قصد  الحالة،   حسب  للحكومة،  العام  األمين  أو 

املتابعة القضائية. 

املودعة  أو  املحجوزة  الحصص  مآل  يتوقف  األحوال،  وفي جميع 

على نتائج الخبرة. ويتم تبليغ املؤسسة املعنية بهذه النتائج فورا لتقوم 

إما برفع اإليداع، إذا تبين أن الحصص ال تشكل خطرا على الصحة 

للنصوص  وفقا  اإليداع  موضوع  الحصص  بإتالف  أو  العمومية، 

الطبية  بالنفايات  املتعلقة  العمل  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية 

والصيدلية.

املادة 23

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 

األمين العام للحكومة ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

األمين العام للحكومة،

اإلمضاء : محمد حجوي.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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)22  )8)تبس 30) )3))  3))من)مح2م) في) 37). ).))صادر) رقم) م2توم)

وم2اجعتها) املوانئ) تهيئة) تصاميم) وضع) كي يات) بسحديد)

واملصادقة)عليها.

رئيس الحكومة،

الوكالة  وبإحداث  باملوانئ  املتعلق   15.02 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  املوانئ،  استغالل  وشركة  للموانئ  الوطنية 

الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 )23 نوفمبر 2005( 

كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادتين 6 و 36 منه ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 14 من محرم 1443 

)23 أغسطس 2021(،

رسم ما يلي:

املادة األولى

قبل  من  املعد  مليناء،  الداخلية  التهيئة  تصميم  مشروع  يعرض 

الحكومية  السلطة  تترأسها  لجنة  رأي  للموانئ، على  الوطنية  الوكالة 

املكلفة باملوانئ أو ممثلها، تتألف من األعضاء التالي بيانهم :

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالتعمير ؛

-  ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالصيد البحري ؛

-  ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني ؛

-  ممثل عن مجلس الجهة التي يوجد امليناء في دائرة نفوذها الترابي ؛

نفوذها  دائرة  في  امليناء  يوجد  التي  الجماعة  مجلس  عن  ممثل    -

الترابي ؛

- ممثل عن الوقاية املدنية ؛

- ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ؛

- ممثل عن الوكالة الوطنية للموانئ ؛

- ممثل عن االتحاد العام ملقاوالت املغرب ؛

طرف  من  امليدان،  في  لكفاءتهما  نظرا  تعيينهما،  يتم  شخصيتان   -

السلطة الحكومية املكلفة باملوانئ.

يمكن للجنة أن تستدعي كل هيئة أو شخص يعتبر رأيه مجديا.

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها، إما بمبادرة منها أو بناء على 

طلب معلل ألحد أعضائها.

املادة الثانية

تتوفر اللجنة على كتابة يعهد بها إلى الوكالة الوطنية للموانئ.

املادة الثالثة

تقوم كتابة اللجنة بتهييئ أشغال اللجنة وتعد محاضر االجتماعات 
وتعمل على توقيعها من طرف األعضاء الحاضرين.

املادة الرابعة

بالوثائق  مرفقا  للميناء،  الداخلية  التهيئة  تصميم  مشروع  يرسل 
على  شهرين  وذلك  الذكر  السالفة  اللجنة  أعضاء  إلى  به،  املتعلقة 

األقل، قبل التاريخ املحدد لدراسته من قبل تلك اللجنة.

املادة الخامسة

يصادق على مشروع تصميم التهيئة الداخلية للميناء بقرار يتخذ 

من لدن السلطة الحكومية املكلفة باملوانئ، بعد استطالع رأي السلطة 

الحكومية املكلفة بالتعمير، وذلك بعد دراسة مشروع تصميم التهيئة 

من طرف مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ.

املادة السادسة

يخضع تصميم التهيئة الداخلية للميناء ملراجعة كل 5 سنوات على 

األقل.

تخضع هذه املراجعة لنفس كيفيات وضعه واملصادقة عليه.

املادة السابعة

يسند تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل 

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ووزير الداخلية ووزير  من وزير 

البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 

الوطني  التراب  إعداد  ووزيرة  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 

وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.
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م2توم)رقم)86 . ).))صادر)في)3))من)مح2م))22  )8)تبس 30) )3)) 

املكل ة) الحكومية) للسلطة) السابعة) السخييم) م2اكز) بتنظيم)

بالشباب.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 90 منه ؛

 1434 رجب   10 فــــي  الصــــادر   2.13.254 رقـــم  املـرســـوم   وعلى 

)21 ماي 2013( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 14 من محرم 1443 

)23 أغسطس 2021(،

رسم ما يلي :

الباب األول

مقسضيات)عامة

املادة األولى

تنظم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالشباب 

االستفادة  كذلك كيفيات  يحدد  الذي  املرسوم  هذا  ملقتضيات  طبقا 

من خدماتها.

يشار إلى مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالشباب 

بعده ب »مراكز التخييم«.

املادة 2

تخييم  مراكز  و  قارة  تخييم  إلى مراكز  التخييم  مراكز  تنقسم 

للقرب.

يراد في مدلول هذا املرسوم :

التي تفتتح عبر مراحل وملدة  الفضاءات   : القارة  التخييم  - بمراكز 

وبدنية  وترفيهية  وثقافية  تربوية  أنشطة  بها  تزاول  والتي  محددة 

لفائدة املستفيدين املنصوص عليهم في املادة 4 أدناه ؛

- بمراكز التخييم القرب : الفضاءات التي تفتتح عبر مراحل وملدة 

 4 املادة  في  عليهم  املنصوص  املستفيدين  تستقبل  والتي  محددة 

بهدف  وذلك  املبيت،  خدمة  لهم  تقدم  أن  دون  فقط،  نهارا  أدناه 

والبدنية والترفيهية  والثقافية  التربوية  األنشطة  من   االستفادة 

التي تقدم بهذه الفضاءات.

تحدد الئحة مراكز التخييم القارة في امللحق املرفق بهذا املرسوم 

ويمكن تغييرها بقرار للوزير املكلف بالشباب.

تحدث مراكز التخييم للقرب بمقرر للوزير املكلف بالشباب الذي 

يحدد أماكنها ومدة افتتاحها.

املادة 3

تعمل مراكز التخييم على تقديم الخدمات التالية :

- االستقبال ؛

- اإليواء، حسب الحالة ؛

- اإلطعام ؛

- التأطير التربوي ؛

- تأمين العالجات الطبية األولية ؛

- التنشيط التربوي والثقافي والترفيهي ؛

- األنشطة البدنية.

املادة 4

تستقبل مراكز التخييم األطفال والشباب حسب الفئات العمرية 

التالية :

- األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 سنة كاملة ؛

- األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة كاملة ؛

- الشباب الذين تترواح أعمارهم بين 18 و 24 سنة كاملة.

املادة 5

يتعين أن تتوفر مراكز التخييم على مرافق مجهزة لتقديم خدمات 

التنشيط التربوي والثقافي والترفيهي واألنشطة البدنية.

املستفيدين  لفائدة  األولية  الطبية  العالجات  خدمة  تأمين  ألجل 

وحدة  على  األخير  هذا  يتوفر  أن  يجب  التخييم،  بمركز  والعاملين 

طبية مجهزة باملعدات واألدوية الالزمة والتي يعهد بتدبيرها إلى طبيب 

يساعده في ذلك ممرض يوضعان كالهما رهن إشارة مركز التخييم 

أو يتم التعاقد معهما وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل.

على  القارة  التخييم  مراكز  تتوفر  أن  يجب  ذلك،  على  وعالوة 

إدارية وتربوية وترفيهية تشتمل على  مرافق مجهزة لإليواء ومرافق 

الخصوص ما يلي :

- إدارة ؛

- فضاء الورشات ؛

- مراقد ؛

- مرافق النظافة ؛

وقاعة  واملخزن  املطبخ  الخصوص  على  وتضم  لإلطعام  مرافق   -

األكل ؛

الطلق،  الهواء  للتنشيط وتضم على الخصوص مسرح  - فضاءات 

قاعة التنشيط، مالعب، مسابح.
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 تحدد املعايير التقنية وشروط الصحة والسالمة الواجب توفرها

كل  صنف  حسب  بالشباب،  املكلف  للوزير  بقرار  التخييم  مراكز  في 

مركز للتخييم وطاقته االستيعابية.

املادة 6

قد  التي  األضرار  تغطية  تأمين قصد  وثيقة  إكتتاب  يتم  أن  يجب 

بها إقامتهم  خالل  التخييم  بمراكز  العاملين  أو  باملستفيدين   تلحق 

الحالة، وكذا من مخاطر األضرار تأدية مهامهم، حسب  بمناسبة   أو 

التي قد تلحق بالغير.

الباب الثانــي

السنظيم)اإلداري

املادة 7

يدير مركز التخييم مدير يساعده في القيام بمهامه :

- مدير مساعد ؛

- مقتصد ؛

- أطر إدارية ؛

- كتابة.

يعين املدير واملستخدمون املشار إليهم أعاله، بمقرر للوزير املكلف 

بالشباب من بين األطر التابعة للوزارة املكلفة بالشباب.

املادة 8

على  ويقوم  التخييم،  ملركز  واملالي  ااإلداري  التدبير  باملدير  يناط 

الخصوص باملهام التالية :

- السهر على استفادة األطفال والشباب من الخدمات التي يقدمها 

مركز التخييم ؛

- اتخاذ جميع التدابير لتوفير شروط الصحة والسالمة ؛

املنصوص  التقنية  للمعايير  التخييم  مركز  استيفاء  من  التحقق   -

عليها في الفقرة 4 من املادة 5 أعاله ؛

- السهر على حسن تطبيق النظام الداخلي ملراكز التخييم املنصوص 

عليه في املادة 23 أدناه ؛

- إعداد تقرير حول تدبير مركز التخييم يوجه إلى السلطة الحكومية 

نهاية موسم  بعد  األكثر،  يوما على   )30( ثالثون  بالشباب  املكلفة 

التخييم.

املادة 9

يقوم املقتصد، على الخصوص، باملهام التالية :

- تدبير مقتصدية مركز التخييم ؛

- تدبير التموين بمركز التخييم ؛

- الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات مركز التخييم.

الباب الثالث

 تأطي3)األنشطة)الت3بوية)والثقافية

والت3فيهية)والبدنية

املادة 10

تربوية  طٌر 
ُ
أ التخييم  بمراكز  تزاول  التي  األنشطة  بتأطير  يقوم 

تحت إشراف رئيس املخيم يساعده في ذلك وسيط تربوي.

املادة 11

يقوم رئيس املخيم بمهامه بتنسيق مع مدير مركز التخييم.

ولهذه الغاية يناط به، على الخصوص، القيام بما يلي :

- تهيئة فضاءات األنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية ؛

والبدنية  والترفيهية  والثقافية  التربوية  األنشطة  برنامج  إعداد   -

تصادق عليه السلطة الحكومية املكلفة بالشباب ؛

والترفيهية  والثقافية  التربوية  األنشطة  برنامج  تنفيذ  على  السهر   -

والبدنية لفائدة املستفيدين ؛

- الحرص على سالمة املستفيدين عند ممارسة األنشطة املذكورة.

املادة 12

يجب أن تتوفر في رئيس املخيم واألطر التربوية املنصوص عليهم في 

املادة 10 أعاله الشروط التالية :

- أن يتمتعوا بحقوقهم املدنية والسياسية ؛

ال�سيء  لقوة  مكتسب  قضائي  مقرر  حقهم  في  صدر  قد  يكون  أال   -

املق�سي به من أجل ارتكاب جناية أيا كانت طبيعتها أو جنجة تتعلق 

باألموال أو األخالق العامة أو ضد األحداث ؛

- أن يثبتوا أهليتهم البدنية ملزاولة مهام التأطير التربوي ؛

طبقا  البيداغوجية  األهلية  شهادة  على  حاصلين  يكونوا  أن   -

ملقتضيات املادة 13 بعده.
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املادة 13

تمنح شهادة األهلية البيداغوجية من قبل الوزير املكلف بالشباب 
السلطة  تنظمها  تكوينية  دورات  من  استفادوا  الذين  لألشخاص 

الحكومية املكلفة بالشباب.

تحدد البرامج البيداغوجية للدورات التكوينية وشروط الحصول 
على الشهادة السالفة الذكر بقرار للوزير املكلف بالشباب، الذي يجب 
أن ينص على تدريب ميداني ألجل تقييم قدرتهم على التأطير التربوي.

الباب الرابع

ش2وط)االتس ادة)من)خدمات)م2اكز)السخييم
املادة 14

التخييم  مجال  في  العاملة  املؤسسات  أو  للجمعيات  يمكن 
التخييم  مراكز  من خدمات  تستفيد  أن  قانونية،  بصورة  واملؤسسة 

طبقا ملقتضيات هذا املرسوم.

املادة 15

ترشيحها  تقديم  من  املؤسسات  أو  الجمعيات  تمكين  ألجل 
الحكومية  السلطة  تعلن  التخييم،  مراكز  خدمات  من  لالستفادة 
املكلفة بالشباب عن إطالق العرض الوطني للتخييم خالل شهر يناير 

من كل سنة، بموجب مقرر يحدد ما يلي :

- شبكة مراكز التخييم املفتوحة وأماكنها والطاقة االستعابية لكل 
واحد منها ؛

- األنشطة الرئيسية ملركز التخييم ؛

- عدد املستفيدين ؛

- الفئات العمرية املستهدفة ؛

- مراحل التخييم وتوزيعها الزمني ؛

- آخر أجل إليداع ملف الترشيح املنصوص عليه في املادة 16 بعده.

املكلفة  للوزارة  اإللكتروني  املوقع  في  الذكر  السالف  املقرر  ينشر 
للتخييم،  الوطني  بالبرنامج  الخاصة  اإللكترونية  وباملنصة  بالشباب 
وبكل الوسائل األخرى املتاحة بما في ذلك التعليق بمقراتها املركزية 

والجهوية واإلقليمية.

املادة 16

يجب على الجمعية أو املؤسسة الراغبة في االستفادة من خدمات 
مراكز التخييم أن تقدم إلى السلطة الحكومية املكلفة بالشباب ملف 

ترشيحها يتكون من الوثائق التالية :

- استمارة الترشيح معبأة بصورة صحيحة ؛

- املشروع البيداغوجي الذي يحدد العرض التربوي والتأطيري وكذا 
أهدافه خالل فترة التخييم ؛

- مشروع البرنامج التفصيلي لألنشطة التربوية والثقافية والترفيهية 
والبدنية املزمع تنظيمها ؛

للمرحلة  التربوي  للتأطير  املرشحة  باألطر  تتعلق  تقنية  بطاقة   -
التخييمية ؛

أنظمتها  من  نسخة  يتضمن  والذي  للجمعية  القانوني  امللف   -
من  وبنسخة  النهائي  اإليداع  وصل  من  بنسخة  مرفقة  األساسية 
محضر آخر جمع عام والئحة أعضاء مكتبها ونسخة من التقريرين 

األدبي واملالي للسنة الفارطة ؛

- نسخة من ترخيص اإلحداث بالنسبة ملؤسسات الرعاية االجتماعية.

املادة 17

مركزية  لجنة  بالشباب  املكلفة  الحكومية  السلطة  لدى  تحدث 
استشارية، تتولى دراسة ملفات الترشيح املنصوص عليها في املادة 16 
أكثر  صعيد  على  تعمل  التي  املؤسسات  أو  للجمعيات  بالنسبة  أعاله 
املقبولة  املؤسسات  أو  الجمعيات  الئحة  وحصر  واحدة،  جهة  من 
لالستفادة من خدمات مراكز التخييم وتوجيهها إلى السلطة الحكومية 

املكلفة بالشباب.

تتكون هذه اللجنة التي يترأسها مسؤول يشغل، على األقل، منصب 
وممثلي  بالشباب  املكلفة  الحكومية  السلطة  ممثلي  من  مركزي  مدير 

الجمعيات أو املؤسسات األكثر نشاطا في مجال التخييم.

يعين الرئيس وأعضاء اللجنة بمقرر للوزير املكلف بالشباب.

شخص  كل  أشغالها  في  للمشاركة  يدعو  أن  اللجنة  لرئيس  يمكن 
أو هيئة يرى فائدة في مشاركتهم.

املادة 18

جهوية  لجنة  اململكة  جهات  من  جهة  كل  صعيد  على  تحدث 
في عليها  املنصوص  الترشيح  ملفات  بدراسة  إليها  يعهد   استشارية، 

املعنية  الجهة  في  فقط  العاملة  للجمعيات  بالنسبة  أعاله   16 املادة 
مراكز  خدمات  من  لالستفادة  املقبولة  الجمعيات  الئحة  وحصر 

التخييم وتوجيهها إلى السلطة الحكومية املكلفة بالشباب.

للسلطة  التابع  الجهوي  املدير  يترأسها  التي  اللجنة  هذه  تتكون 
املكلفة  الحكومية  السلطة  ممثلي  من  بالشباب  املكلفة  الحكومية 
مجال  في  نشاطا  األكثر  الجمعيات  وممثلي  بالجهة  العاملين  بالشباب 

التخييم بالجهة املعنية.

املكلف  للوزير  بمقررات  الجهوية  اللجان  وأعضاء  رؤساء  يعين 
بالشباب.

شخص  كل  أشغالها  في  للمشاركة  يدعو  أن  اللجنة  لرئيس  يمكن 
أو هيئة يرى فائدة في مشاركتهم.
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املادة 19

تقوم السلطة الحكومية املكلفة بالشباب بإبرام اتفاقيات شراكة 
مراكز  خدمات  من  لالستفادة  املقبولة  املؤسسات  أو  الجمعيات  مع 

التخييم.

التزام  على  الخصوص  على  االتفاقيات  هذه  تنص  أن  ويجب 
الجمعيات أو املؤسسات السالفة الذكر بما يلي :

 - احترام النظام الداخلي ملراكز التخييم املنصوص عليه في املادة 23
أدناه ؛

- التقيد بالبرنامج التفصيلي لألنشطة التربوية والثقافية والترفيهية 
املكلفة  الحكومية  السلطة  قبل  من  عليه  املصادق  والبدنية 

بالشباب ؛

والثقافية  التربوية  األنشطة  بتأطير  املكلفة  التربوية  األطر  توفير   -
 والترفيهية والبدنية، املستوفية للشروط املنصوص عليها في املادة 12

أعاله ؛

وكذا  للمؤسسة  أو  للجمعية  املحدد  املستفيدين  عدد  احترام   -
فئاتهم العمرية.

الباب الخامس

اقبة)م2اكز)السخييم م2

املادة 20

تخضع مراكز التخييم ملراقبة إدارية وتربوية تقوم بها لجنة تعين 
قبل افتتاح كل موسم تخييم بمقرر للوزير املكلف بالشباب.

املادة 21

تقريرا  أعاله   20 املادة  في  عليها  املنصوص  املراقبة  لجنة  تنجز 
الصلة  ذات  الوجيهة  الوثائق  بمختلف  مدعما  مراقبة،  مهمة  كل  عن 
باألحكام  املحتملة  اإلخالل  حاالت  جميع  وكذا  املراقبة  بموضوع 
تنظيم  بقواعد  خاصة  وبصفة  بها  املعمول  والتنظيمية  التشريعية 
مراكز التخييم وشروط االستفادة من الخدمات املنصوص عليها في 

هذا املرسوم.

ولهذه الغاية تقوم لجنة املراقبة بالتحقق من :

- سالمة التدبير اإلداري واملالي ؛

- احترام املعايير التقنية وشروط الصحة والسالمة املنصوص عليها 
في املادة 5 أعاله ؛

املنصوص  الشراكة  اتفاقية  لبنود  املؤسسة  أو  الجمعية  احترام   -
عليها في املادة 19 من هذا املرسوم ؛

- استيفاء األطر التربوية للشروط املنصوص عليها في املادة 12 أعاله ؛

والبدنية  والترفيهية  والثقافية  التربوية  األنشطة  برنامج  مطابقة   -
املزاولة داخل مركز التخييم للبرنامج املصادق عليه ؛

- احترام النظام الداخلي ملراكز التخييم.

املادة 22

توجه لجنة املراقبة املنصوص عليها في املادة 20 أعاله تقريرها إلى 
السلطة الحكومية املكلفة بالشباب التي تعمل في حالة معاينة مخالفة 
ملقتضيات هذا املرسوم أو ألحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية 
الجاري بها العمل، على اتخاذ اإلجراءات والتدابير الضرورية، حسب 
الجاري  والتنظيمية  التشريعية  للنصوص  طبقا  حدة،  على  حالة  كل 

بها العمل.

وفي حالة ارتكاب املخالفة من قبل إحدى الجمعيات أو املؤسسات 
املستفيدة من خدمات مراكز التخييم، تقوم السلطة الحكومية املكلفة 
بالشباب بفسخ اتفاقية الشراكة لهذا الغرض مع االحتفاظ بإمكانية 
ملدة لها  التابعة  التخييم  مراكز  خدمات  من  االستفادة  من   حرمانها 

ال تزيد عن خمس )5( سنوات.

املادة 23

املكلف  للوزير  بقرار  التخييم  ملراكز  الداخلي  النظام  يحدد 
بالشباب.

الباب السادس

مقسضيات)خسامية

املادة 24

مجال  في  املتخصصة  التداريب  الجتياز  املتبثة  الشواهد  تعتبر 
املرسوم من  بهذا  العمل  تاريخ  قبل  واملسلمة  بنجاح  التربوي  التأطير 
األهلية  لشواهد  معادلة  بالشباب  املكلفة  الحكومية  السلطة  قبل 

البيداغوجية املنصوص عليها في املادة 13 من هذا املرسوم.

املادة 25

إلى  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند 
وزير الثقافة والشباب والرياضة.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرالثقافة والشباب والرياضة،

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

*
*  *
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ق2ار)مشت3ك)لوزي2)ال الحة)والصيد)البح2ي)والسن ية)الق2وية)واملياه)

والغابات)ووزي2)االقسصاد)واملالية)وإصالح)اإلدارة)ووزي2)الداخلية)

 رقم) ).))) )صادر)في)2)ذي)الحجة))22  )5 )يوليو) )3))

بسحديد)نسبة)اإلعانة)املالية)للدولة)القسناء)وت2كيب)الشباك)

اإلنساج) ومناطق) ال30د) من) املث 2ة) األشجار) لح اية) اقية) الو

املعنية)بها.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

ووزير الداخلية،

1431 الحجة  3 ذي  في  الصادر   2.10.346 املرسوم رقم   بناء على 

لحماية  الواقية  الشباك  الستعمال  إعانة  بمنح   )2010 نوفمبر   10(

األشجار املثمرة من البرد ، ال سيما املادة 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1406 

)31 ديسمبر 1985( بتحديد إجراءات توزيع اإلعانة املالية التي تمنحها 

وتتميمه تغييره  تم  كما  الفالحي،  اإلنتاج  تكثيف  أجل  من   الدولة 

ال سيما املادة 4 منه،

قرروا ما يلي :

املادة األولى

تحدد في 40 % من تكلفة االقتناء والتركيب في حدود 50.000 درهم 

للهكتار املغطى، نسبة اإلعانة املالية التي تمنحها الدولة القتناء وتركيب 

البرد واملحدثة بموجب  الواقية لحماية األشجار املثمرة من  الشباك 

 املرسوم رقم 2.10.346 الصادر في 3 ذي الحجة 1431 )10 نوفمبر 2010(

املشار إليه أعاله.

املادة 2

للمنتجين  أعاله،  األولى  املادة  في  إليها  املشار  املالية  اإلعانة  تمنح 

 الذين توجد االستغالليات الخاصة بهم في العماالت أو األقاليم التالية :

بوملان وفاس وصفرو ومكناس والحاجب وإفران وميدلت وخنيفرة 

والخميسات والقنيطرة وتازة وتاونات والحسيمة وشيشاوة والحوز 

صالح  بن  والفقيه  وأزيالل  مالل  وبني  ومراكش  السراغنة  وقلعة 

ووجدة وبركان والناضور وشفشاون وتطوان وورزازات والرشيدية 

ووزان  والدريوش  وجرادة  وتاوريرت  وجرسيف  يعقوب  وموالي 

وسيدي قاسم والرحامنة وتنغير. 

املادة 3

تستفيد من اإلعانة املالية، املكونات املستعملة في تركيب الشباك 

في حالة  واملركبة  املقتناة  البرد،  املثمرة من  األشجار  لحماية  الواقية 

جديدة. وتتمثل هذه املكونات في ما يلي :

الصلب  أومن  اإلجهاد  سابقة  املسلحة  الخرسانة  من  األعمدة   -

املجلفن بالساخن ؛

- الشباك املعالجة ملقاومة األشعة فوق البنفسجية ؛

- الكابالت من الصلب املقاوم للصدأ ؛

- القواعد وكتل التثبيت والركائز ؛

- لوازم التركيب.
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يجب لالستفادة من اإلعانة املذكورة أن تتوفر املكونات املنصوص 

عليها أعاله على الخصائص التقنية التالية :

متر   12.000 املعتمدة  للشباك  القصوى  املساحة  تتعدى  ال  أن   -

املمرات  تغطية  املساحة  لكل هكتار مغطى. وال تشمل هذه  مربع 

وغير  الفالحية  األرا�سي  بين  املتواجدة  املغروسة  غير  واملساحات 

املغطاة بالشباك ؛

- أن يتراوح وزن الشباك ما بين 45 و55 جرام للمتر املربع ؛

- أن ال يقل سمك األعمدة الخارجية من الصلب املجلفن بالساخن، 

عن 2.5 مم إلى 3 مم ؛

- أن تكون مسافة التباعد بين األعمدة الداخلية التي تتواجد بين كل 

عمود ال تقل عن 10 أمتار على نفس خط الغراسة ؛

- أن ال تتعدى املسافة بين األعمدة الداخلية املتواجدة على نفس 

خط الغراسة، 14 متر ؛

- أال يقل عن 3 أمتار ارتفاع األعمدة الداخلية عن سطح األرض ؛

14 ميليمتر القطر األدنى للفوالذ املستعمل في صنع  - أن يحدد في 

ركائز التثبيت )ancres( ؛

- أن يحدد في 1,5 متر العمق األدنى إلرساء ركائز التثبيت ؛

- أن يتم تركيب الشباك على وحدات حماية مستقلة ذات مساحة 

قصوى تناهز 3,5 هكتار لكل وحدة.

املادة 4

ال يجوز أن تستفيد املستغلة الفالحية من اإلعانة املالية للدولة 

القتناء أو لتجديد أحد أو جميع املكونات املستعملة في تركيب الشباك 

الواقية لحماية األشجار املثمرة من البرد التي سبق وأن استفادت من 

نفس اإلعانة.

املادة 5

للدولة، يجب على صاحب  املالية  من أجل االستفادة من اإلعانة 

الطلب، قبل إنجاز مشروعه املتمثل في اقتناء وتركيب الشباك الواقية 

لحماية األشجار املثمرة من البرد، الحصول على املوافقة القبلية على 

املشروع من لدن مصالح املديرية اإلقليمية للفالحة أو مصالح املكتب 

الجهوي لالستثمار الفالحي.

موقع  إيداع  وصل  مقابل  القبلية،  املوافقة  طلب  ملف  يودع 

القطعة  توجد  التي  الذكر،  السالفة  املختصة  املصالح  لدى  ومؤرخ، 

من  امللف  هذا  ويتكون  نفوذها.  مجال  في  املشروع  موضوع  األرضية 

الوثائق التالية :

إشارة  رهن  املوضوع  القبلية،  للموافقة  نموذجي  مطبوع   -  1

صاحب الطلب من طرف املصالح السالفة الذكر أو املتوفر على املوقع 

اإللكتروني لقطاع الفالحة ؛ 

2 - الوثائق التي تعرف بهوية صاحب الطلب :

أ ( بالنسبة لألشخاص الذاتيين :

- نسخة من وثيقة تعريف صاحب الطلب ؛

- نسخة من عقد الوكالة ونسخة من وثيقة تعريف الوكيل 

عند االقتضاء ؛

ب ( بالنسبة لألشخاص االعتباريين :

- نسخة من النظام األسا�سي أو نسخة من السجل التجاري 

أو نسخة من سجل التعاونيات عند االقتضاء ؛

- نسخة من آخر محضر للجمعية العامة ؛

ووثيقة  القانوني  املمثل  كونه  تثبت  وثيقة  من  نسخة   -

التعريف بهويته. 

3 - كل وثيقة قانونية تثبت صلة صاحب الطلب بالبقعة األرضية 

فالحية أرض  بكراء  األمر  يتعلق  عندما  عليها.  املشروع  إنجاز   املزمع 

أو بمنح حق االنتفاع بها، يجب أن تكون مدة عقد الكراء أو مدة عقد 

 االنتفاع املتبقية عند تاريخ إيداع ملف طلب املوافقة القبلية تساوي

أو تفوق 8 سنوات ؛ 

4 - ملف تقني للمشروع والذي يتضمن العناصر التالية :

مساحة  االستغاللية،  مكان  سيما  ال  تحدد  للمشروع  بطاقة  أ( 

املغروسات املراد تغطيتها، أنواع األشجار املثمرة املغروسة أو املراد 

الكميات  تركيبها،  املزمع  للمعدات  التقنية  املواصفات  غراستها، 

اإلجمالية  التكلفة  وكذا  الرئيسية  للمكونات  األحادية  واألثمنة 

التقديرية للمشروع ؛
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ب(  التكلفة التقديرية )devis( أو الفواتير األولية )facture pro-forma ( ؛

ج( البطاقات التقنية أو دالئل املعدات املزمع تركيبها أو كل وثيقة 

تعادلها تبين املواصفات التقنية لهذه املعدات ؛

املوقع  يبين  مناسب  مقياس  وفق  مفصل  طوبوغرافي  تصميم  د( 

األرضية  القطع  أو  لالستغاللية  الجغرافية  واإلحداثيات  والحدود 

األرضية  القطع  االقتضاء،  وعند  الواقية،  الشباك  بتركيب  املعنية 

املجهزة بالشباك املذكورة. ويجب أن يحدد التصميم كذلك وضعية 

األعمدة والكابالت وركائز التثبيت والشباك إضافة إلى قياساتها وفقا 

لبطاقة املشروع السالفة الذكر.

يعاد فورا كل ملف غير مكتمل لصاحب الطلب مع سرد الوثائق 

واملستندات الالزم استكمالها.

املادة 6 

تقوم مصالح املديرية اإلقليمية للفالحة أو مصالح املكتب الجهوي 

القبلية،  املوافقة  طلب  ملف  معالجة  أجل  من  الفالحي  لالستثمار 

ميدانية  بزيارة  إما  الالزمة،  التحقق  وبعمليات  امللف  وثائق  بدراسة 

التاريخ  على  تتوفر  التي  الجوية  الصور  باستغالل  أو  املشروع  ملوقع 

ودقة التصوير املناسبة. 

عقب معالجة ملف الطلب املذكور، تسلم املصلحة املعنية لصاحب 

الطلب عبر كل دعامة تثبت االستالم :

1 - »املوافقة القبلية« ؛ أو،

2 - »مذكرة مالحظات« تبين أوجه القصور التي تمت معاينتها في 

خاللها  من  الطلب  صاحب  مطالبة  تتم  الحالة،  هذه  وفي  طلبه.  ملف 

من  ابتداء  أشهر   3 أجل  داخل  املذكورة  املالحظات  مراعاة  بضرورة 

تاريخ تبليغه.

في حالة عدم مراعاة املالحظات السالفة الذكر، توجه إلى صاحب 

الطلب رسالة برفض معلل لطلبه.

يمكن أن يكون كل مشروع تم رفض طلب املوافقة القبلية بشأنه، 

الكيفيات  نفس  وفق  جديد  قبلية  موافقة  طلب  موضوع  يكون  أن 

املحددة في هذا القرار املشترك.

املادة 7 

بعد تسليم املوافقة القبلية، يجب أن تتم املوافقة على كل تغيير 

يطرأ على املشروع يكون له تأثير مهم يغير األساس الذي عليه منحت 

املحددة الكيفيات  نفس  وفق  وذلك  املذكورة،  القبلية   املوافقة 

في املادتين 5 و6 أعاله.

تتسلم أن  أعاله   5 املادة  في  إليها  املشار  املعنية  للمصالح  يمكن   ال 

الذي  املشروع  في  التغييرات  على  للموافقة  واحد  طلب  إال  تعالج  أو 

سبق وأن حصل على املوافقة القبلية.

املادة 8 

اإلعانة،  طلب  ملف  الطلب  صاحب  يودع  املشروع،  إنجاز  بعد 

مقابل وصل إيداع موقع ومؤرخ، لدى املصالح املعنية املنصوص عليها 

في املادة 5 أعاله. ويتكون هذا امللف من الوثائق التالية :

1 - طلب اإلعانة، محرر وفق املطبوع املوضوع رهن إشارة صاحب 

الطلب من قبل املصالح السالفة الذكر أو على النموذج املتوفر على 

املوقع اإللكتروني لقطاع الفالحة ؛ 

تبين  والتركيب  لالقتناء  املفصلة  األصلية  النهائية  الفواتير   -  2

املواصفات التقنية للمعدات املشار إليها في املادة 3 أعاله ؛

املشروع موضوع طلب  بالحفاظ على  الطلب  التزام صاحب    -  3

ابتداء  )7( سنوات  تقل عن سبع  اإلعانة واستغالله وتثمينيه ملدة ال 

من تاريخ تقديم طلب اإلعانة. ويعد هذا االلتزام وفق النموذج امللحق 

بهذا القرار املشترك ؛

.)RIB( 4 -  شهادة الحساب البنكي لطالب اإلعانة

املادة 9 

 )12( عشر  اثنى  يتعدى  ال  أجل  داخل  اإلعانة  طلب  إيداع  يجب 

شهرا، ابتداء من تاريخ املوافقة القبلية على املشروع املعني.

 ويمكن تمديد هذا األجل، مرة واحدة، بأجل إضافي مدته ستة أشهر )6(

في إحدى الحالتين التاليتين :
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1 - إذا تقدم املعني باألمر بطلب التمديد، كتابة، قبل انصرام أجل 

اثني عشر )12( شهرا ؛

2 - في حالة حدوث، خالل أجل اثني عشر )12( شهرا املذكور، قوة 

قاهرة أو صعوبات في تنفيذ املشروع، معللة بصفة قانونية.

املادة 10 

تقوم املصالح املختصة، قصد معالجة ملف طلب اإلعانة، بدراسة 

وثائق امللف والتحقق من اإلنجاز الفعلي للمشروع.

عقب معالجة ملف طلب اإلعانة املذكور، تسلم املصلحة املختصة 

املنصوص عليها في املادة 5 أعاله، لصاحب الطلب عبر كل دعامة تثبت 

االستالم :

له  املمنوحة  بيان مبلغ اإلعانة  بقبول طلبه مع  فيها  - رسالة تخبره 

أو ؛

القصور  أوجه  أو  املطابقة  عدم  أوجه  تبين  مالحظات«  »مذكرة   -

التي تمت معاينتها من خالل وثائق ملف طلب اإلعانة أو في إنجاز 

الطلب  صاحب  على  يجب  الحالة،  هذه  في  معا.  هما  أو  املشروع 

األخذ بعين االعتبار املالحظات املذكورة داخل أجل 6 أشهر ابتداء 

من تاريخ تبليغه بمذكرة املالحظات .

املادة 11 

يتم رفض ملف طلب اإلعانة في إحدى الحالتين التاليتين :

 8 - إذا لم يتم اإلدالء بوثيقة من الوثائق املنصوص عليها في املادة 

أعاله أو إذا كانت غير مطابقة ؛

- إذا كان املشروع املنجز ال يطابق املشروع الذي حصل على املوافقة 

القبلية، أو الذي حصل على املوافقة على التغييرات املشار إليها في 

املادة 7 أعاله.

ولهذا الغرض، تسلم لصاحب الطلب رسالة رفض معلل.

املادة 12 

البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  املشترك  القرار  ينسخ 

الصادر   190.11 رقم  الداخلية  ووزير  واملالية  االقتصاد  ووزير 

املرسوم  بتطبيق   )2010 ديسمبر   24(  1432 محرم  من   18 في 

رقم 2.10.346 الصادر في 3 ذي الحجة 1431 )10 نوفمبر 2010( بمنح 

إعانة الستعمال الشباك الواقية لحماية األشجار املثمرة من البرد.

املوافقة  على  الحاصلة  للمشاريع  بالنسبة  اإلعانة  طلبات  أن  غير 

القبلية قبل تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية تظل 

لوزير  املشترك  القرار  في  عليها  املنصوص  للنسب  وخاضعة  مقبولة 

الداخلية  ووزير  واملالية  االقتصاد  ووزير  البحري  والصيد  الفالحة 

رقم 190.11 السالف الذكر.

املادة 13 

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1442 )15 يوليو 2021(.

 وزير الفالحة والصيد البحري

 والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *
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 مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتالقرار الب ملحق

 في صادرال 1232.21ووزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة ووزير الداخلية رقم  
قتناء وتركيب المالية للدولة ال اإلعانة( بتحديد نسبة 2021 يوليو 15) 1442ذي الحجة  4

 الشباك الواقية لحماية األشجار المثمرة من البرد ومناطق اإلنتاج المعنية بها
 
 

اإلعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف اإلنتاج من أجل االستفادة من  نموذج االلتزام
 الفالحي

( المحددة بموجبه إجراءات توزيع 1985ديسمبر  31) 1406من ربيع اآلخر  18الصادر في  2.85.891بناء على المرسوم رقم  
 ؛منه 4اإلعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف اإلنتاج الفالحي، كما تم تغييره وتتميمه والسيما المادة 

 
اإلدارة  االقتصاد والمالية وإصالحلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير  مشترك ال وعلى القرار
المالية للدولة القتناء وتركيب  اإلعانة( بتحديد نسبة 2021 يوليو 15) 1442 ذي الحجة 4 صادر فيال 1232.21ووزير الداخلية رقم 

 ،الشباك الواقية لحماية األشجار المثمرة من البرد ومناطق اإلنتاج المعنية بها
 

 والشخصي(أنا الموقع أسفله )االسم العائلي 
 
 

 سفله )في حالة طلب مشترك على وجه التضامن(أأو نحن الموقعون 
 
 
 
 

 التعريف  وثيقة 
 
 

 (عتباريينالقانوني ل )بالنسبة لألشخاص اال الممثل
 
 

 القانوني لممثللالتعريف وثيقة 
 
 
 

 موضوع طلب الدعم  الفالحية العنوان الكامل للضيعة
 دوار:

 
 جماعة قروية: 

 دائرة:
 

 إقليم: 

 

 عنوان المراسلة:
 
 

 

 
 )الضيعة الفالحية(  الحامل لالستثمارمرجع العقار 

 
 ....................................الرسم العقاري عدد....................................................... 

 
  رقم..................عدد................صحيفة................بتاريخ...................السجل العقاري 

 
 ........................................ مرجع عقد الكراء ....................................رقم التسجيل 

 
  أخرى...........................................................................................مرجع أنظمة 
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 :إطار صندوق التنمية الفالحية للدولة فيالمستفيد من إعانة مالية 
 

 ملف رقمالبرسم 
 
 

 :وموضوع االستثمارنوع 
 

 المثمرة من البردالشباك الواقية لحماية األشجار اقتناء وتركيب 

 
 باالستثمارة المساحة المعني

 
 

 تاريخ إيداع طلب االعانة المالية للدولة
 

 

رجاع إوأتعهد تحت طائلة  للدولة المالية عانةاإلمن تاريخ إيداع طلب ابتداء  ( سنوات07) سبعخالل مدة ال تقل عن  لتزمأ
 باحترام البنود التالية للدولة المالية عانةإلامبلغ 

 
 

 استغاللهو هثمينتو تهوصيانعليه المحافظة وكذا المالية للدولة، عتادا كان أو غيره،  عانةاالستثمار الذي استفاد من اإلباالحتفاظ ب: البند األول
 .أجلها ودعم منوفق األهداف واألغراض التي أنجز 

 الكأتعهد بنقل التزامي وتعهدي للم التعهد، اخالل مدة هذ للغير تفويتهوفي حالة أالعقار الحامل لالستثمار  بيعفي حالة  :الثانيالبند 
 .الفالحة بوزارةخير للمصالح المعنية ألالمستغل الجديد وبتقديم التزام وتعهد هذا ا أو

إلى األماكن التي أنجز بها االستثمار أو أودع بها  الولوج حرية ،والتتبعالمكلفين بالمراقبة  وزارة الفالحة: أن أخول ألعوان الثالثالبند 
 .ة المالية للدولةعانالعتاد موضوع اإل

: بصحة المعلومات التي يتضمنها هذا االلتزام وكذا تلك الواردة في جميع المستندات والوثائق المقدمة في إطار ملف طلب الدعم الرابع البند
 .القانونية الجاري بها العمل حكامإخالل طبقا لأل كلوأن أتحمل كامل المسؤولية القانونية اتجاه 

يوما ابتداء من تاريخ توصلي باإلنذار، مبلغ المساعدة ( 60) ستون: أن أرجع لصندوق التنمية الفالحية، في أجل ال يتعدى الخامس البند
 .البنود المذكورة أعالهخالل بأحد من إليه مصاريف المتابعة وذلك في حالة ما إذا أثبتت المراقبة اإل ةمضاف

 (جمعية أو تعاونية لفائدة منخرطيها أو من قبل مجموعة من األشخاص الذاتيينطلب مشترك ) مقدم من طرف ممثل  في حالة. سداسال البند
  يلتزم من الدعم على وجه التضامن بمقتضيات هذا االلتزام.

 
 ............................في...........................

 ( ا)إمضاء أو إمضاءات مصادق عليه 
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ق2ار)لوزي2)ال الحة)والصيد)البح2ي)والسن ية)الق2وية)واملياه)والغابات)رقم) ).936 )صادر)في)5)ذي)الحجة))22  )6 )يوليو) )3)) 

ي2خص)ب وجبه)تقييد)أصناف)جديدة)من)البطاطس)املوت ية)والبطاطس)السحويلية)والط اطم)الط2ية)املحدودة)الن و)

والط اطم)الصناعية)والخس)والبطيخ)والق ح)الصلب)والق ح)اللين)والشعي3))والت3يتيكال)والخ2طال)وال ول)الصغي3)

والح ص)والجلبان)العل ي)والجلبان)الخض2ي)في)السجل)ال2تمي)ألنواع)وأصناف)النباتات)القابلة)للزراعة)في)املغ2ب.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصل 4 منه ؛

25.08 القا�سي بإحداث املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير  القانون رقم  وعلى 

الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009( وال سيما املادة 2 منه ؛

بتحديد شروط   )1977 1397 )22 سبتمبر  8 شوال  في  الصادر   863.75 الزراعي رقم  الفالحة واإلصالح  وعلى قرار وزير 

إمساك الفهرس الرسمي ألنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة في املغرب وكذا طرق التجربة السابقة لتسجيل األصناف 

الجديدة في السجل املذكور ؛

تأليف  بشأن   )1977 سبتمبر   22(  1397 شوال   8 في  الصادر   864.75 رقم  الزراعي  واإلصالح  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

واختصاصات اللجنة الوطنية النتقاء البذور واألغراس، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد اقتراح اللجنة الوطنية النتقاء البذور واألغراس،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والبطاطس  املوسمية  البطاطس  أصناف  املغرب،  في  للزراعة  القابلة  النباتات  وأصناف  ألنواع  الرسمي  السجل  في  تقيد 

والشعير  اللين  والقمح  الصلب  والقمح  والبطيخ  والخس  الصناعية  والطماطم  النمو  املحدودة  الطرية  والطماطم  التحويلية 

والتريتيكال والخرطال والفول الصغير والحمص والجلبان العلفي والجلبان الخضري املعينة في الجدول امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية التقييد املذكور في عشر )10( سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديده ملدد تحدد كل واحدة منها في خمس )5( سنوات، شريطة أن يقدم طلب التجديد للمكتب الوطني للسالمة 

الصحية للمنتجات الغذائية عامين )2(، على األقل، قبل تاريخ انتهاء مدة صالحية التقييد األول أو مدة صالحية آخر تجديد 

للتقييد.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1442 )16 يوليو 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
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ملحق

بق2ار)وزي2)ال الحة)والصيد)البح2ي)والسن ية)الق2وية)واملياه)والغابات)رقم) ).936 )الصادر)في)5)ذي)الحجة))22  
)6 )يوليو) )3)) امل2خص)ب وجبه)تقييد)أصناف)جديدة)من)البطاطس)املوت ية)والبطاطس)السحويلية)والط اطم)الط2ية)
املحدودة)الن و)والط اطم)الصناعية)والخس)والبطيخ)والق ح)الصلب)والق ح)اللين)والشعي3))والت3يتيكال)والخ2طال)وال ول)
الصغي3)والح ص)والجلبان)العل ي)والجلبان)الخض2ي)في)السجل)ال2تمي)ألنواع)وأصناف)النباتات)القابلة)للزراعة)في)املغ2ب

 * * * * * * *
Liste(des(variétés(inscrites(au(catalogue(Officiel

الئحة)األصناف)املسجلة)في)السجل)ال2تمي
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ق2ار)مشت3ك)لوزي2)االقسصاد)واملالية)وإصالح)اإلدارة)ووزي2)الصناعة)

 والسجارة)واالقسصاد)األخض2)وال2قمي)رقم) ).56)))صادر)في

قائ ة) بسحديد) أغسطس) )3)() (( (   22( مح2م) من) (((

املغ2بية) الوكالة) إلى) ملكيتها) تنقل) التي) واملنقوالت) العقارات)

لسن ية)االتتث ارات)والصادرات.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

 بناء على املرسوم رقم 2.17.763 الصادر في 25 من ربيع األول 1439

بموجبه  املحدثة   60.16 رقم  القانون  بتطبيق   )2017 ديسمبر   14(

الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات،

قررا ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   4 املادة  ملقتضيات  تطبيقا 

رقم 2.17.763 الصادر في 25 من ربيع األول 1439 )14 ديسمبر 2017(، 

العقارات  قائمة  املشترك،  القرار  هذا  بأصل  املرفق  امللحق  في  تحدد 

واملنقوالت التي تنقل ملكيتها من الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات 

البيضاء  بالدار  املعارض  الصادرات ومكتب  املغربي إلنعاش  واملركز 

إلى الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من محرم 1443 )31 أغسطس 2021(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد  

األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

  22( ص 2) من) ( 9 في) صادر) رقم) ).2)5)) الداخلية) لوزي2) ق2ار)

)7))تبس 30) )3)()بسحديد)ال2موز)املخصصة)للوائح)ت2شيح)

مسسقلة)مقدمة)ب2تم)الهيئة)الناخبة)مل ثلي)املنظ ات)املهنية)

بانسخاب) الخاص) االقت3اع) ب ناتبة) ت ثيلية) األكث3) لل شغلين)

الثالثاء) يوم) إج2اؤه) املق2ر) املستشارين) مجلس) أعضاء)

5)أكسوب2) )3).

وزير الداخلية،

بمجلس  املتعلق   28.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

بتاريخ   1.11.172 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املستشارين 

24 من ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر2011(، كما وقع تغييره وتتميمه، 

وال سيما املادة 30 منه،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

بدون  املقدمة  التالية  الترشيح  للوائح  املخصصة  الرموز  تحدد 

تزكية من منظمة مهنية للمشغلين بمناسبة االقتراع الخاص بانتخاب 

أعضاء مجلس املستشارين املقرر إجراؤه يوم الثالثاء 5 أكتوبر 2021 

برسم الهيئة الناخبة ملمثلي املنظمات املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية 

على النحو التالي :

1 - يخصص رمز »الدراجة الهوائية« للوائح الترشيح التالية :

الصغير  احمد  السيد  وكيلها  طرف  من  املقدمة  الترشيح  الئحة   -

 برسم الدائرة االنتخابية التي تضم جهات سوس - ماسة وكلميم -

الذهب  وادي   - والداخلة  الحمراء  الساقية   - والعيون  نون  واد 

والكائن مقرها بوالية جهة سوس - ماسة ؛

الكريم  عبد  السيد  وكيلها  طرف  من  املقدمة  الترشيح  الئحة   -

 مهدي برسم الدائرة االنتخابية التي تضم جهات طنجة - تطوان -

القنيطرة   - سال   - والرباط  مكناس   - وفاس  والشرق  الحسيمة 

والكائن مقرها بوالية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة ؛

- الئحة الترشيح املقدمة من طرف وكيلها السيد عبد اإللـه حفظي 

خنيفرة   - مالل  بني  جهات  تضم  التي  االنتخابية  الدائرة  برسم 

تافياللت   - ودرعة  آسفي   - ومراكش  سطات   - البيضاء  والدار 

والكائن مقرها بوالية جهة الدار البيضاء - سطات ؛

2 - يخصص رمز »املزهرية« لالئحة الترشيح التالية :

يوسف  محمد  السيد  وكيلها  طرف  من  املقدمة  الترشيح  الئحة   -

- مالل  بني  جهات  تضم  التي  االنتخابية  الدائرة  برسم   العلوي 

 - ودرعة  آسفي   - ومراكش  سطات   - البيضاء  والدار  خنيفرة 

تافياللت والكائن مقرها بوالية جهة الدار البيضاء - سطات ؛

3 - يخصص رمز »التلفاز« لالئحة الترشيح التالية :

ر�سى  محمد  السيد  وكيلها  طرف  من  املقدمة  الترشيح  الئحة   -

- مالل  بني  جهات  تضم  التي  االنتخابية  الدائرة  برسم   الحميني 

 - ودرعة  آسفي   - ومراكش  سطات   - البيضاء  والدار  خنيفرة 

تافياللت والكائن مقرها بوالية جهة الدار البيضاء - سطات.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1443 )27 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

  22( ص 2) من) ( 9 في) صادر) رقم) ).5)5)) الداخلية) لوزي2) ق2ار)

بدون) ملت3شح) املخصص) ال2مز) بسحديد) تبس 30) )3)() ((7(

أعضاء) بانسخاب) الخاص) االقت3اع) ب ناتبة) تيا�سي) انس اء)

مجلس)املستشارين)املق2ر)إج2اؤه)يوم)الثالثاء)5)أكسوب2) )3).

وزير الداخلية،

بمجلس  املتعلق   28.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

بتاريخ   1.11.172 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املستشارين 

24 من ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر2011(، كما وقع تغييره وتتميمه، 

وال سيما املادة 30 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

سالم  محمد  السيد  للمترشح  الهوائية«  »الدراجة  رمز  يخصص 

بنمسعود الذي قدم تصريحه بالترشيح بدون تزكية من حزب سيا�سي 

بمناسبة االقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس املستشارين املقرر 

إجراؤه يوم الثالثاء 5 أكتوبر 2021 برسم الهيئة الناخبة ملمثلي غرف 

 - كلميم  جهات  تضم  التي  االنتخابية  الدائرة  عن  التقليدية  الصناعة 

واد نون والعيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب والكائن 

مقرها بوالية جهة العيون - الساقية الحمراء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 19 من صفر 1443 )27 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

  22( ص 2) من) ((3 في) صادر) رقم) ).522)) الداخلية) لوزي2) ق2ار)

اثنين) ملت3شحين) ال2مز)املخصص) بسحديد) )8))تبس 30) )3)()

بدون)انس اء)تيا�سي)ب ناتبة)االقت3اع)الخاص)بانسخاب)أعضاء)

مجلس)املستشارين)املق2ر)إج2اؤه)يوم)الثالثاء)5)أكسوب2) )3).

وزير الداخلية،

بمجلس  املتعلق   28.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

بتاريخ   1.11.172 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املستشارين 

24 من ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر2011(، كما وقع تغييره وتتميمه، 

وال سيما املادة 30 منه،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يخصص رمز »الدراجة الهوائية« للمترشحين التاليين بدون انتماء 

سيا�سي بمناسبة االقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس املستشارين 

املقرر إجراؤه يوم الثالثاء 5 أكتوبر 2021 برسم الهيئة الناخبة ملمثلي 

غرف الصناعة التقليدية :

الدائرة  برسم  بالترشيح  تصريحه  قدم  الذي  دويبي  احمد  السيد   -

- - الحسيمة والرباط  - تطوان  التي تضم جتهي طنجة   االنتخابية 

- سال   - الرباط  جهة  بوالية  مقرها  والكائن  القنيطرة   -  سال 

القنيطرة ؛

- السيد محمد ريحان الذي قدم تصريحه بالترشيح برسم الدائرة 

 - البيضاء  والدار  خنيفرة   - مالل  بني  جتهي  تضم  التي  االنتخابية 

سطات والكائن مقرها بوالية جهة الدار البيضاء - سطات. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 20 من صفر 1443 )28 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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م2توم)رقم)9 7. ).))صادر)في)3))من)مح2م))22  )8)تبس 30) )3)()بإعالن)أن)املن عة)العامة)تق�سي)بسوتيع)مطار)

الش2يف)اإلدري�سي)بج اعة)آيت)يوتف)وعلي)وبنزع)ملكية)القطع)األرضية)الالزمة)لهذا)الغ2ض)بإقليم)الحسي ة

رئيس الحكومة،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

 1.80.350 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  للمطارات  الوطني  باملكتب  املتعلق   25.79 رقم  القانون  وعلى 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى ملف البحث اإلداري املباشر بمقر جماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة من 5 يونيو إلى 6 أغسطس 2019 ؛

وباقتراح من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بتوسيع مطار الشريف اإلدري�سي بجماعة آيت يوسف وعلي بقيادة آيت يوسف وعلي بدائرة 

بني ورياغل بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املحددة بالخط األحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/2000 امللحق بأصل 

هذا املرسوم واملبينة في الجدول التالي :

نصوص)خاصة
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)6 7الجريدة الرسمية عدد 7026 - 22 صفر 1443 )30 سبتمبر 2021( 

املادة الثالثة. - يخول حق نزع امللكية إلى املديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات.

املادة الرابعة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي 
واالقتصاد االجتماعي واملديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، كل واحدة منهما فيما يخصها.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

اإلمضاء : نادية فتاح.
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 م2توم)رقم)9)7. ).))صادر)في)3))من)مح2م))22  )8)تبس 30) )3))

املدعو) للعقار) اإلداري) السحديد) ع لية) افسساح) تاريخ) بسحديد)

اكدز) بدائ2ة) تازرين) لقيادة) الت3ابي) بالن وذ) اقع) الو »اغي3«)

بإقليم)زاكورة،)الجاري)على)ملك)الج اعة)الساللية)»ايت)علي)

وحسو«.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر، ابتداء من يوم 22 نوفمبر 2021 وتتواصل في األيام املوالية 

عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »اغير«، الواقع 

 4569 بقيادة تازرين بدائرة اكدز بإقليم زاكورة، مساحته التقريبية 

هكتارا، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت علي وحسو.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : الساقية ؛

- شرقا : شعبة بوتصوبي، أرض الجموع ؛

- جنوبا : أرا�سي الجموع ايت اسفول، التحديد اإلداري رقم 645 ؛

- غربا : أرا�سي مسوفة )امديازن(.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامسة 
الساعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  تازرين،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 
اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 )8 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 ق2ار)لوزي2)االقسصاد)واملالية)وإصالح)اإلدارة)رقم) ).6)8 )صادر)في
مالي) وتيط) بسأهيل) يوليو) )3)() ( 5(   22( الحجة) ذي) (2

ملسك)الحسابات.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

مركزي  وديع  بإحداث  املتعلق   35.96 رقم  القانون  على  بناء 
بتنفيذه  الصادر  الحساب،  في  القيم  بعض  لقيد  عام  نظام  وتأسيس 
 1417 شعبان  من   29 بتاريخ   1.96.246 رقم  الشريف  الظهير 

)9 يناير 1997(، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 24 منه ؛

وبعد استطالع رأي الوديع املركزي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 »CREDIT AGRICOLE يؤهل الوسيط املالي القرض الفالحي للمغرب
»DU MAROC ملسك حساب السندات.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1442 )15 يوليو 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق2ار)للوزي2)املنسدب)لدى)وزي2)الت3بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)
العالي)والبحث)العلمي)املكلف)بالسعليم)العالي)والبحث)العلمي)
 رقم) ).3)8 )صادر)في) ))من)ذي)القعدة))22  )))يوليو) )3)) 
 2 8 شعبان) (( في) الصادر) ((96(.97 رقم) الق2ار)  بتس يم)
)))ديس 30)997 ()بسحديد)الئحة)الشهادات)التي)تعادل)دبلوم)

دكسور)في)الطب.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 
تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ العليا ملعادالت الشهادات املنعقدة  اللجنة   وبعد استشارة 
9 يونيو 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 

 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، 

معترف  دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها :

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

»-)فيدرالية)روتيا):

».........................................................................................................

« – Titre de docteur en médecine générale, délivré par 

« l’Académie de médecine Setchenov de Moscou - 

« Fédération de Russie - le 18 juin 2008, assorti d’un stage 

« de 13 mois du 25 mars 2020 au 24 avril 2021 au sein du  

« Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de 

« Casablanca, validé par la Faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca - le 29 avril 2021.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1442 )2 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2ار)للوزي2)املنسدب)لدى)وزي2)الت3بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

العالي)والبحث)العلمي)املكلف)بالسعليم)العالي)والبحث)العلمي)
 رقم) ). )8 )صادر)في) ))من)ذي)القعدة))22  )))يوليو) )3)) 

 بتس يم)الق2ار)رقم)32. 9 ))الصادر)في)2 )من)ذي)القعدة)5)2 

تعادل) التي) الشهادات) الئحة) بسحديد) ()(332 ديس 30) ((7(

دبلوم)السخصص)في)الطب،)تخصص):)ج2احة)األعصاب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

 1425 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2191.04 رقم  العلمي  والبحث 

دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد   )2004 ديسمبر   27(

التخصص في الطب، تخصص : جراحة األعصاب، كما وقع تتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

بتاريخ العليا ملعادالت الشهادات املنعقدة  اللجنة   وبعد استشارة 

9 يونيو 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

رقم 2191.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( :

»املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل 

»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : جراحة األعصاب :

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

»-)فيدرالية)روتيا):

».........................................................................................................

« – Certificat n° 1/14 confirmant que l’intéressé a terminé 

« ses études au doctorat dans la filière des scientifiques 

« de neurochirurgie, délivré par l’Académie médicale 

« russe d’enseignement postuniversitaire du ministère 

« de la santé publique et développement social de la 

« Fédération de Russie - le 23 septembre 2014, assorti du 

« certificate of specialized training in medicine, (clinical 

« ordinatura), specialization in neurosurgery, préparé 

« et délivré du 23/06/2009 au 23/06/2011, par russian 

« medical Academy of postgraduate education - Fédération 

« de Russie et du certificate of specialized training in 

« medicine (internship) specialization in surgery, préparé 

« et délivré du 1er/09/2008 au 31/08/2009, par the 

« state educationnel establishment of higher vocational  

« training  Sechenov  Moscou  medical  Academy - Fédération 

« de Russie et d’un stage de 13 mois du 25 mars 2020 au 

« 24 avril 2021 au sein du Centre hospitalier universitaire 

« Ibn Rochd de Casablanca, validé par la Faculté de 

« médecine et de pharmacie de Casablanca - le 29 avril 

« 2021. »



عدد 7026 -)22 صفر 1443 )30 سبتمبر 2021(الجريدة الرسمية   7 66

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1442 )2 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2ار)للوزي2)املنسدب)لدى)وزي2)الت3بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)
العالي)والبحث)العلمي)املكلف)بالسعليم)العالي)والبحث)العلمي)
 رقم) ).399))صادر)في)6 )من)ذي)الحجة))22  )7))يوليو) )3)) 

بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في التدبير :

– Degree of doctor of philosophy, préparé et délivré au 
siège de Cardiff Metropolitan University - Royaume-Uni - 
le 6 janvier 2020, assorti du degree of master of business 
administration, préparé et délivré au siège de la même 
université - le 20 mars 2013,

التسيير،   : مسلك  والتسيير،  للتجارة  الوطنية  املدارس  وبدبلوم 

الوطنية  املدرسة  من  املسلم  البشرية  املوارد   - التسيير   : التخصص 

للتجارة والتسيير بمراكش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2ار)للوزي2)املنسدب)لدى)وزي2)الت3بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

العالي)والبحث)العلمي)املكلف)بالسعليم)العالي)والبحث)العلمي)

 رقم) ).33 ))صادر)في)6 )من)ذي)الحجة))22  )7))يوليو) )3)) 

بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التسيير  في  التالية  الشهادة  املتخصص،  املاستر  ملعادلة  تقبل 

والتجارة الدولية :

– Diplôme de master, dans le domaine arts, lettres, langues, 
mention : langues étrangères appliquées, spécialité : 
gestion et commerce international, à professionnelle, 
préparé et délivré au siège de Sorbonne Université - 
France - le 28 octobre 2019,

مشفوعة بدبلوم إعالمي املسلم من مدرسة علوم اإلعالم بالرباط.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2ار)للوزي2)املنسدب)لدى)وزي2)الت3بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

العالي)والبحث)العلمي)املكلف)بالسعليم)العالي)والبحث)العلمي)

 رقم) ). 3 ))صادر)في)6 )من)ذي)الحجة))22  )7))يوليو) )3)) 

بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في التسيير والتجارة الدولية :

– Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention : 
management et commerce international, préparé et 
délivré au siège de l’Université du Mans - France - 
le 21 octobre 2019, assorti du diplôme de licence 
professionnelle, filière : gestion de la production en 
habillement, délivré par l’Ecole supérieure des industries 
du textile et de l’habillement-ESITH-Casablanca.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2ار)للوزي2)املنسدب)لدى)وزي2)الت3بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

العالي)والبحث)العلمي)املكلف)بالسعليم)العالي)والبحث)العلمي)
 رقم) ).)3 ))صادر)في)6 )من)ذي)الحجة))22  )7))يوليو) )3)) 

بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في العالقات الدولية :

– Master of arts international relations, préparé et 
délivré au siège de University of Sussex - Angleterre - le 
28 octobre 2020.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق2ار)للوزي2)املنسدب)لدى)وزي2)الت3بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

العالي)والبحث)العلمي)املكلف)بالسعليم)العالي)والبحث)العلمي)

 رقم) ).)3 ))صادر)في)6 )من)ذي)الحجة))22  )7))يوليو) )3)) 

بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

التدبير املالي :

– Bachelor of arts )HONOURS( in accounting and finance, 

préparé et délivré au siège de Griffith college - Irlande - le 

14 octobre 2019,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2ار)للوزي2)املنسدب)لدى)وزي2)الت3بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

العالي)والبحث)العلمي)املكلف)بالسعليم)العالي)والبحث)العلمي)

 رقم) ).32 ))صادر)في)6 )من)ذي)الحجة))22  )7))يوليو) )3)) 

بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في التدبيراملالي :

– Magisterii in scientiis )studia(, préparé et délivré au siège 
de Universitas Dubliniensis - Irlande, assorti du bachelor 
of arts )HONOURS( in accounting and finance, préparé et 
délivré au siège de Griffith College - Irlande - le 14 octobre 
2019,

و بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق2ار)للوزي2)املنسدب)لدى)وزي2)الت3بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

العالي)والبحث)العلمي)املكلف)بالسعليم)العالي)والبحث)العلمي)

 رقم) ).35 ))صادر)في)6 )من)ذي)الحجة))22  )7))يوليو) )3)) 

بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

التدبير:

– Diplôme de licence gestion, économie, droit et sciences 
de la société, mention : sciences de gestion, préparé et 
délivré au siège de l’Université Paris-Dauphine - Paris - 
France - le 23 février 2010,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2ار)للوزي2)املنسدب)لدى)وزي2)الت3بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)
العالي)والبحث)العلمي)املكلف)بالسعليم)العالي)والبحث)العلمي)
 رقم) ).36 ))صادر)في)6 )من)ذي)الحجة))22  )7))يوليو) )3)) 

بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في العلوم االقتصادية:

– Titulo oficial de doctor / A por la Universidad Rovira I 
Virgili, con mencion de doctorado internacional 
del programa de doctorado estudios humanisticos; 
establecido por acuerdo, préparé et délivré au siège de 
Universitat Rovira I Virgili - Tarragone - Espagne - le 3 
septembre 2020,

مشفوعة بشهادة املاستر، مسلك : القانون العام، اختيار : التعاون 

واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  من  املسلمة  والتنمية  الدولي 

واالجتماعية بطنجة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق2ار)للوزي2)املنسدب)لدى)وزي2)الت3بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

العالي)والبحث)العلمي)املكلف)بالسعليم)العالي)والبحث)العلمي)

 رقم) ).37 ))صادر)في)6 )من)ذي)الحجة))22  )7))يوليو) )3)) 

بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

التدبير:

– Diplôme de cycle normal management, préparé et 

délivré au siège de ISCAEG - Conakry - Guinée - le 8 juin 

2021,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2ار)للوزي2)املنسدب)لدى)وزي2)الت3بية)الوطنية)والسكوين)املنهي)والسعليم)

العالي)والبحث)العلمي)املكلف)بالسعليم)العالي)والبحث)العلمي)

 رقم) ).38 ))صادر)في)6 )من)ذي)الحجة))22  )7))يوليو) )3)) 

بسحديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 ،)BAC+5( تقبل ملعادلة دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير

الشهادة التالية :

– Diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de 
Chambéry/grade de master, préparé et délivré au siège de 
INSEEC-Chambéry - France - le 17 décembre 2014,

وبشهادة  التحضيرية  األقسام  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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صادر) رقم) ).275)) اإلدارة) وإصالح) واملالية) االقسصاد) لوزي2) مق2ر)

جديد) اعس اد) ب نح) تبس 30) )3)() ( 6(   22( ص 2) (8 في)

لش2كة)»Maghreb Titrisation«)ملزاولة)مه ة)مؤتسة)تدبي3)

صناديق)السوظيف)الج اعي)للتسنيد.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر  األصول،  بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  على  بناء 

1429 شوال  من   20 بتاريخ   1.08.95 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

39 املادتين  سيما  وال  وتتميمه،  تغييره  وقع  كما   ،)2008 أكتوبر   20( 

و 40 منه ؛

 1431 رجب  من   17 في  الصادر   2.08.530 رقم  املرسوم   وعلى 

بتسنيد  املتعلق   33.06 رقم  القانون  بتطبيق   )2010 يونيو   30(

األصول، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 3 منه ؛

 »Maghreb Titrisation« وعلى طلب اعتماد جديد قدمته شركة

بتاريخ 8 أغسطس 2021 ؛

بتاريخ  الرساميل  لسوق  املغربية  الهيئة  رأي  استطالع  وبعد 

7 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يمنح اعتماد جديد لشركة »Maghreb Titrisation«، الكائن مقرها 

االجتماعي بـ »Les Résidences sans Pareil«، تجزئة التوفيق 22-20، 

رقم 33، سيدي معروف، الدار البيضاء، ملزاولة مهمة مؤسسة تدبير 

صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 صفر 1443 )16 سبتمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

بالنيابة) السأمينات)واالحسياط)االجس اعي) اقبة) مق2ر)ل2ئيس)هيئة)م2
رقم) ). /P/CR)صادر)في)))مح2م))22  )) )أغسطس) )3)) 
واالحسياط) السأمينات) اقبة) م2 هيئة) رئيس) مق2ر) بسغيي3)
  2(7 6 .57)))الصادر)في)2))من)ذي)الحجة) االجس اعي)رقم)

)6))تبس 30)6 3)()بسحديد)الئحة)أعضاء)لجنة)السقنين.

رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة،

بعد االطالع على مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط 
1437 الحجة  ذي  من   24 في  الصادر   2357.16 رقم   االجتماعي 

وقع  كما  التقنين،  لجنة  أعضاء  الئحة  بتحديد   )2016 سبتمبر   26(
تغييره ؛

بتاريخ أوزال  خالد  السيد  بها  تقدم  التي  االستقالة  رسالة   وعلى 
22 فبراير 2021 من لجنة التقنين كعضو ممثل لوسطاء التأمين ؛

وبناء على القرار رقم R-C 19/8 الصادر عن مجلس هيئة مراقبة 
بتاريخ املنعقد  اجتماعه  خالل  االجتماعي  واالحتياط   التأمينات 

التأمين في لجنة  2021 والقا�سي بتعيين ممثل عن وسطاء  30 مارس 
التقنين ؛

مراقبة  هيئة  مجلس  عن  الصادر   R-C 15/7 رقم  القرار  وعلى 
بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  خالل  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات 
وتعيين عضو  انتداب عضو  بتجديد مدة  والقا�سي   2020 مارس   24

جديد يمثالن وسطاء التأمين في لجنة التقنين،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املقرر  من  األولى  املادة  مقتضيات  التالي  النحو  على  تغير 
رقم 2357.16 املشار إليه أعاله :

»املادة األولى.- تحدد كما يلي الئحة أعضاء لجنة التقنين املنصوص 
»عليها في الفقرة األخيرة من املادة 28 من القانون رقم 64.12 القا�سي 

»بإحداث هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي :

: ............................................................................................ )1«

: ............................................................................................ )2«

: ............................................................................................ )3«

»4( بصفتهما ممثلين لوسطاء التأمين :

» - السيد علي بوغالب ؛

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

»........................................................................................... )5«

)الباقي ال تغيير فيه.(
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املادة الثانية

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1443 )12 أغسطس 2021( .

اإلمضاء : عثمان خليل العلمي.

ق2ار)لوالـي)جهـة)م2اكش)-)أت ي)رقم) ).52)))صادر)في)8)مح2م))22  

افقة)على)ق2ار)عامل)إقليم)اليوت ية) )7 )أغسطس) )3)()باملو

القا�سي)بإق2ار)مخطط)تن ية)الكسلة)الع 2انية)الق2وية)مل2كز)

تيدي)التهامي)بج اعة)تيدي)شيك2.

والي جهة مراكش - أسفي،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

ذي الحجة 1379 )25 يونيو 1960( بتوسيع نطاق العمارات القروية 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

جمادى فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 

للمملكة،  اإلداري  التقسيم  بشأن   )1959 ديسمبر   2(  1379 اآلخرة 

 1436 9 ذي الحجة  بتاريخ   2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم 

)23 سبتمبر 2015( ؛

 وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3978.19 الصادر في 8 ربيع اآلخر 1441

 )5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مخطط  إقرار  املتضمن  اليوسفية  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 

)املخطط التهامي  سيدي  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة   تنمية 

رقم 2020/05(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في 8 محرم 1443 )17 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : كريم ق�سي لحلو.

*
* *

 ق2ار)لعامل)إقليم)اليوت ية
 بإق2ار)مخطط)تن ية)الكسلة)الع 2انية)الق2وية)
مل2كز)تيدي)التهامي)بج اعة)تيدي)شيك2

عامل إقليم اليوسفية،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
ذي الحجة 1379 )25 يونيو 1960( بتوسيع نطاق العمارات القروية، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ 23 ديسمبر 2020 ؛

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بتاريخ 
9 يونيو 2020 ؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة سيدي شيكر خالل دورته 
العادية املنعقدة بتاريخ 8 فبراير 2020 ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 18 فبراير إلى 19 مارس 2021 
بمقر جماعة سيدي شيكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز سيدي التهامي 
هذا  بأصل  امللحق   )2020/05 رقم  )املخطط  شيكر  سيدي  بجماعة 

القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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ق2ار))رقم) ).9) )و.ب)صادر)في)) )من)ص 2))22  ) ))تبس 30) )3))

الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

و 13   8 في  العامة  بأمانتها  املسجلة  الرسائل  على  اطالعها  بعد 

و 14 سبتمبر 2021، املحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، 

والتي يحيط فيها املحكمة الدستورية علما بأن أعضاء مجلس النواب 

السادة حميد نوغو ونوفل الناصري وهشام هرامي قدموا استقالتهم 

هاته  عن  القانونية  اآلثار  ترتيب  قصد  املجلس،  بهذا  العضوية  من 

االستقاالت ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

1.14.139 بتاريخ  الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  النواب، 

16 من ذي القعدة 1432 )14 أكتوبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على النظام الداخلي ملجلس النواب ؛

وبعد االطالع على الوثائق املدرجة في امللفات ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون؛

وبعد ضم امللفات لتعلقها بموضوع واحد ؛

حيث إنه، يبين من االطالع على وثائق امللفات، أن رسائل االستقالة 

وأطلع  املجلس،  رئيس  إلى  كتابة  ذكرهم،  السالف  األعضاء  قدمها 

أعضاء مكتب مجلس النواب عليها أثناء اجتماعاته املنعقدة في 7 و 13 

ثم  املذكورة،  االجتماعات  بمحاضر  وسجلت   ،2021 سبتمبر  و 14 

أحيلت إلى هذه املحكمة من قبل رئيس املجلس، كل ذلك وفقا للفقرتين 

الرابعة واألخيرة من املادة 9 من النظام الداخلي ملجلس النواب، اللتين 

إلى  كتابة  االستقاالت  »تقدم   : أنه  على  الخصوص  وجه  على  تنصان 

رئيس املجلس...« وعلى أنه »...إذا وردت االستقالة في الفترة الفاصلة 

بين الدورتين تحال على املحكمة الدستورية من طرف رئيس املجلس 

بعد اطالع املكتب عليها« ؛

62 من الدستور، تنص على  الفقرة األولى من الفصل  وحيث إن 
أنه تنتهي عضوية أعضاء مجلس النواب... »عند افتتاح دورة أكتوبر 

من السنة الخامسة التي تلي انتخاب املجلس.« ؛

وحيث إن املادة 90 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب، 
باملجلس  مقعد  شغور  إثبات  صالحية  الدستورية  املحكمة  تخول 

املذكور ؛

وحيث إن ثبوت استقالة األعضاء املعنيين قبل انتهاء مدة انتدابهم 
التصريح  الحال،  نازلة  في  يترتب عنه  النواب،  بمجلس  العضوية  من 

بشغور املقاعد التي كان يشغلها األعضاء املعنيون،

لهذه)األتباب):

بمجلس  األعضاء  يشغلها  كان  التي  املقاعد  بشغور  أوال- تصرح 
النواب السادة حميد نوغو، نوفل الناصري وهشام هرامي ؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة 
وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء 13 من صفر 1443 
)21 سبتمبر 2021(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.      الحسن بوقنطار.      أحمد السالمي اإلدري�سي.      محمد بن عبد الصادق.

موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.      محمد األنصاري.      ندير املومني.

لطيفة الخال.      الحسين اعبو�سي.      محمد علمي.      خالد برجاوي.

ق2ار))رقم) ).23 )و.ب)صادر)في)) )ص 2))22  ) ))تبس 30) )3))

الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

املسجل  النواب،  مجلس  رئيس  السيد  كتاب  على  اطالعها  بعد 
بوفاة  بمقتضاه  يشعرها  الذي   ،2021 سبتمبر   16 في  العامة  بأمانتها 
اقتراع  برسم  املنتخب  النواب،  مجلس  عضو  املالحي،  محمد  السيد 
7 أكتوبر 2016، بالدائرة االنتخابية املحلية »تطوان« )إقليم تطوان( 

بتاريخ 7 غشت 2021 ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 
 132 2011( ال سيما الفصل  1432 )29 يوليو  27 من شعبان  بتاريخ 

منه ؛

املحك ة)الدتسورية
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باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 
بتاريخ   1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 
بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  النواب، 
16 من ذي القعدة 1432 )14 أكتوبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه، 

السيما املادة 90 منه ؛

وبعد االطالع على الوثائق املدرجة في امللف ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يبين من االطالع على النسخة املوجزة من رسم الوفاة 
 2021 سبتمبر   15 في  املؤرخة  أعاله،  إليه  املشار  بالكتاب  املرفقة 
واملستخرجة من سجالت مكتب الحالة املدنية للملحقة اإلدارية الثانية 
عشرة- الرياض )جماعة الرباط(، تحت رقم 2343/1421/2021، أن 

السيد محمد املالحي، قد توفي في 7 أغسطس2021 ؛

وحيث إنه، يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور املقعد الذي كان 
يشغله السيد محمد املالحي بمجلس النواب،

لهذه)األتباب):

أوال- تصرح بشغور املقعد الذي كان يشغله السيد محمد املالحي 

بمجلس النواب، عن )الدائرة االنتخابية املحلية تطوان( ؛

السيد رئيس مجلس  إلى  بتبليغ نسخة من قرارها هذا  ثانيا- تأمر 

النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء 13 صفر 1443 

)21 سبتمبر 2021(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.      الحسن بوقنطار.      أحمد السالمي اإلدري�سي.      محمد بن عبد الصادق.

موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.      محمد األنصاري.      ندير املومني.

لطيفة الخال.      الحسين اعبو�سي.      محمد علمي.      خالد برجاوي.
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ق2ار)ملجلس)املنافسة)عدد)88/ق/ )3))صادر)في)8 )من)ذي)الحجة))22  
 »Newrest( Maroc ش2كة) بسولي) املسعلق) يوليو) )3)() ((9(
اقسناء) ط2يق) عن) املباش2ة) الحص2ية) اقبة) امل2 (Services s.a»
به)امل لوكة) مج وع)أتهم)رأت ال)وحقوق)السصويت)امل2تبطة)

.»Sodexo Maroc s.a«(لش2كة

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة   104.12 القانون رقم  بناء على 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 

)30 يونيو 2014( ؛

الصادر  املنافسة  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  وعلى 

1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 

بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 ديسمبر  )فاتح 

األسعار واملنافسة ؛

 1436 شعبان  من   16 في  الصادر   2.15.109 رقم  املرسوم  وعلى 

)4 يونيو2015 ( بتطبيق القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛ 

وعلى اجتماع املجلس في الجلسة العامة املنعقد بتاريخ 18 من ذي 

الحجة 1442 )29 يوليو 2021( طبقا ملقتضيات املادة 14 من القانون 

رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

القانوني  النصاب  توفر  من  العامة  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 

الداخلي  النظام  من   24 املادة  في  عليه  املنصوص  املجلس  ألعضاء 

للمجلس ؛

لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  طلب  على  وبناًء 

049/ع.ت.إ/2021، بتاريخ  األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد 

 »Newrest شركة  بتولي  واملتعلق   ،)2021 ماي   20(  1442 شوال   8

اقتناء  طريق  عن  املباشرة  الحصرية  املراقبة   Maroc Services s.a«

 »Sodexo جميع أسهم رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة به لشركة

»s.a ؛

وبناء على قرار املقرر العام ملجلس املنافسة السيد خالد البوعيا�سي 

 ،)2021 1442 )24 ماي  12 من شوال  058/2021 بتاريخ  تحت عدد 

 
ً
طبقا املوضوع  في  مقررا  العلواوي  ياسين  السيد  بتعيين  والقا�سي 

األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  من   27 املادة  ألحكام 

واملنافسة ؛

1442 شوال   26 بتاريخ  امللف  وثائق  جميع  استكمال   وبعد 
)7 يونيو 2021( ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
ذي   9 بتاريخ  للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 
2021(، والذي يمنح أجل )10( أيام لألغيار  1442 )20 يوليو  الحجة 

املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

وحيث إن الفاعلين واملتدخلين في سوق خدمات املطاعم الجماعية 
لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز موضوع التبليغ ؛

امللف  من  بنظير  باملنافسة  املكلفة  الحكومية  السلطة  تبليغ  وبعد 
بتاريخ 9 ذو الحجة 1442 )20 يوليو 2021( ؛

بشأن  املعد  للتقرير  املوضوع  ومقرر  العام  املقرر  تقديم  وبعد 
وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،  االقتصادي  التركيز  عملية 
بتاريخ  املنعقد  للمجلس  العامة  الجلسة  اجتماع  خالل  عنه،  املنبثقة 

18 من ذي الحجة 1442 )29 يوليو 2021( ؛

تقت�سي  املذكور   104.12 رقم  القانون  من   13 املادة  إن   
ُ

وحيث
الطرف يكون  ما  بمجرد  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  يمكن   أنه 

أو األطراف املعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية 
 يسمح بدراسة امللف، والسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا

أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد اإلعالن عن عرض عمومي ؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضــوع اتفاق مبرم 
بين األطـراف املعنية بتاريخ 7 شوال 1442 )19 ماي 2021( مما يجعلها 

خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

مجلس  لدن  من  االقتصادي  التركيز  عمليات  مراقبة  إن  وحيث 
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 
104.12 املشار  القانون رقم  11 و12 من  املادتين  في  املنصوص عليها 

إليه أعاله ؛

التي تنجز من خاللها عمليات  11 تحدد الحاالت  املادة  وحيث إن 
بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ  الخاضعة  االقتصادي  التركيز 
دراستها والترخيص لها، كما أن املادة 12 تحدد أسقف رقم املعامالت 
بمقت�سى  املحدد  السقف  يفوق  أن  يجب  والذي  أو العالمي  الوطني 
املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 املشار إليه أعاله، أو عندما تنجز 
جميع املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية 
السابقة أكثر من 40% من البيوع أو الشراءات أو املعامالت األخرى 
النوع  نفس  من  الخدمات  أو  املنتوجات  أو  للسلع  وطنية  سوق  في 

أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة ؛

مجلس)املنافسة
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أسهم  مجموع  باقتناء  تتعلق  الـتبليغ  موضوع  العملية  إن  وحيث 
 »Newrest Maroc شركة  طرف  من   »Sodexo Maroc s.a« شركة 
»Services s.a، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول املادة 11 من 

القانون رقم 104.12 ؛

الستيفائها  التبليغ،  إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  وحيث 
 12 املادة  أحكام  بموجب  عليها  املنصوص  الشروط  من  شرطين 
رقم  سقفي  تجاوز   : وهما  الذكر  السالف  رقم 104.12  القانون  من 
املحقق  اإلجمالي  املعامالت  رقم  وكذا  العالمي  اإلجمالي  املعامالت 
باملغرب ملجموع املنشآت واملحددين في املادة الثامنة )8( من املرسوم 

رقم 2.14.652 ؛ 

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز، هي :

شركة  وهي   »Newrest Maroc Services s.a« املقتنية  الشركة   -
 1985 سنة  إنشاؤها  ثم  املغربي،  للقانون  خاضعة  مساهمة 
 Newrest Holding املجموعة  طرف  من   %  67 بنسبة  ومملوكة 
مجال  وفي  الجماعية  املطاعم  خدمات  مجال  في  تنشط   ،s.a
خدمات املطاعم التجارية من خالل عالمتي Paul و Illy املتواجدتين 
 »Newrest Maroc شركة  وتمتلك  اململكة.  مطارات  ُمختلف  في 

»Services s.a ثالثة فروع في املغرب وهي :

- شركة »Newrest Wagons-Lits s.a.r.l« : وهي شركة تنشط في 
مجال خدمات الطعام على متن القطارات ؛

- شركة »ATASA S.A« : وهي شركة مساهمة متخصصة في تقديم 
خدمات الطعام على متن الطائرة ؛

- شركة »Newrest Santé Maroc s.a« : وهي شركة غير نشطة.

: وهي شركة مساهمة   »Sodexo Maroc s.a« الشركة املستهدفة -
خاضعة للقانون املغربي، ثم إنشاؤها سنة 1999 ومملوكة بنسبة 
هذه  تنشط   .Sodexo s.a الفرنسية  الشركة  طرف  من   %100
إدارة  وخدمات  الجماعية  املطاعم  خدمات  مجال  في  الشركة 

املرافق ؛

خالل  بها  املدلى  والتصريحات  التبليغ  ملف  حسب  إنه،  وحيث 
التبليغ،  موضوع  االقتصادي  التركيز  عملية  فإن  االستماع،  جلسات 
تندرج بعد إعالن شركة Sodexo s.a عزمها على االنسحاب من عدة 
تركيز  وإعادة  استراتيجية،  ألسباب  إفريقيا  وشرق  شمال  في  بلدان 
مثل  بوجود قوي  فيها  تتمتع  التي  الدول  في  واملالية  اإلدارية  مواردها 
الواليات املتحدة األمريكية، وإنجلترا، وفرنسا. وستمكن هذه العملية 
 Sodexo Maroc من اكتساب خبرة Newrest Maroc Services شركة
شركة  صرحت  كما  املغرب.  في  وتطويرها  املرافق  إدارة  سوق  في 
سياق  في  أيضا  تندرج  العملية  هذه  أن   Newrest Maroc Services
وبأن  مهمة  مالية  صعوبات    Sodexo Maroc s.a شركة  فيه  تعرف 

العملية املزمع إنجازها هي الخيار الوحيد لإلبقاء على نشاط وأصول 

.Sodexo Maroc شركة

مصالح  به  قامت  الذي  التناف�سي  التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 

واملعطيات  الوثائق  إلى  واستنادا  املنافسة،  ملجلس  التابعة  التحقيق 

 التي وفرتها األطراف املبلغة، فإنه تم تحديد األسواق املعنية بشقيها :

للعملية، وذلك تطبيقا  الجغرافي  الخدمة واالمتداد  أو  املنتوج  سوق 

ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز، 

يعرف  حيث  أعاله،  إليه  املشار   2.14.652 رقم  باملرسوم  وامللحق 

املنتوجات نوع  حسب  املحدد  املناسب  السوق  بكونه  املعني   السوق 

أو املوقع الجغرافي، والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة 

أو غير مباشرة ؛

63/ق/2021  عدد  املنافسة  مجلس  قرار  على  بناء  إنه  وحيث 

2021( واملتعلق بتولي  1442 )18 يونيو  8 ذي القعدة  الصادر بتاريخ 

عن  املباشرة  الحصرية  املراقبة   »Ansamble Maroc s.a« شركة 

به  املرتبطة  التصويت  وحقوق  رأسمال  اقتناء جميع حصص  طريق 

خلص  امللف،  وثائق  على  االطالع  وبعد   ،»Proxirest s.a.r.l« لشركة 

التحقيق إلى أن األسواق املعنية بهذه العملية هي :

- السوق القبلي للتزود باملواد الغذائية ؛

- سوق خدمات املطاعم الجماعية ؛

- سوق خدمات املطاعم التجارية ذات عقود امتياز ؛

- سوق خدمات الطعام على متن القطارات ؛

- سوق خدمات الطعام على متن الطائرة ؛

- سوق خدمات إدارة املرافق.

وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي لسوق التزود القبلي باملواد 

السوق  تحديد  فإن  الجماعية،  املطاعم  خدمات  وسوق  الغذائية، 

األذواق  اإلختيارات،  تعدد  إلى  بالنظر  وطني  بعد  ذا  يبقى  املعنية، 

والعادات الغذائية للمستهلكين ؛ 

املطاعم  خدمات  لسوق  الجغرافي  التحديد  ناحية  من  إنه  وحيث 

التجارية ذات عقود امتياز وسوق خدمات الطعام على متن القطارات 

إدارة  خدمات  وسوق  الطائرة  متن  على  الطعام  خدمات  وسوق 

نظرا  مفتوحا  يبقى  أن  يمكن  األسواق  هذه  تحديد  فإن  املرافق، 

التحديد  النظر عن  التناف�سي بغض  التحليل  تغيير استنتاجات  لعدم 

الجغرافي الذي سيتم اختياره ؛
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وحيث إن التحليل التناف�سي آلثار عملية التركيز الحالية، أسفر عن 

حيث  مهمة،  تركيز  بنسبة  تتميز  الجماعية  املطعام  خدمات  سوق  كون 

 Ansamble Maroc s.a, Proxirest s.a.r.l, األولى  األربع  الشركات  أن 

على تستحوذن   Soxedo Maroc s.aو  Newrest Maroc Services s.a 

ما يقارب 70% من حصص السوق ؛

للمنافس  الحالية، وباقتنائها  التركيز  إنجاز عملية  بعد  إنه  وحيث 

Newrest Maroc Services s.a ستعزز  الثاني في السوق، فإن شركة 

املعنية  لألطراف  التراكمية  الحصة  ستتراوح  بحيث  داخله  موقعها 

إلى الطابع املتشتت  بالنظر  تتراوح بين ]50-40[ %، وهي حصة مهمة 

شركة  باستثناء    %8 تتجاوز  ال  والتي  املنافسين  سوق  لحصص 

Ansamble Maroc s.a و التي تمثل نسبة ]30-25[ % ؛

وحيث إن دراسة التأثيرات التنسيقية لعملية التركيز االقتصادي 

من  الزيادة  إلى  ستؤدي  األخيرة  هذه  كانت  إن  مما  التأكد  تقت�سي 

ومنافسيهم  العملية  ألطراف  التجارية  السلوكيات  تنسيق  احتمالية 

إن  أو  جماعي،  مهيمن  وضع  تعزيز  أو  إنشاء  خالل  من  ضمني  بشكل 

كان من شأن العملية أن تؤدي إلى تسهيل أو تكريس أو زيادة فعالية 

التنسيق الضمني بين الشركات الفاعلة في السوق، إما عن طريق تعزيز 

تنسيق موجود مسبًقا، أو من خالل السماح للشركات بالتنسيق على 

من  للحد  أو  األسعار،  لرفع  )التنسيق  التجارية  سياساتهم  مستوى 

حجم اإلنتاج أو لتقويض اإلبتكار في السوق( ؛

وحيث إن التحليل التناف�سي األولي لآلثار التنسيقية لعملية التركيز 

طلبات  مستوى  على  ال سيما  التحقيق،  مصالح  طرف  من  املنجز 

وجود  عن  أسفر  الجماعية،  املطاعم  لخدمات  العمومية  العروض 

السوق  في  الرائدتين  الشركتين  بين  التنسيق  وتعزيز  خلق  احتمالية 

منافسيهما  وكذا   Sodexo Maroc s.aو  Ansamble Maroc s.a وهما 

وذلك لألسباب التالية :

تمثل  التي  الشركات  عدد  سينتقل  حيث  للسوق،  ز 
ّ

املرك الطابع   -

وذلك  فقط،  شركات  ثالث  إلى  أربع  من  السوق  حصة  من   %70

بعدما تعهدت شركة Ansamble Maroc s.a بضمان استقاللية 

التنفيذي  والفصل  التجارية  السياسة  تحديد  مستوى  على 

واإلداري والتنظيمي بينها وبين شركة Proxirest s.a.r.l بعد إنجاز 

العملية املبلغة. وهو ما قد يؤدي إلى خلق وتعزيز اآلثار االحتمالية 

املنشآت  السوق، ال سيما  في  املتنافسة  الشركات  بين  التنسيقية 

الرائدة داخله؛

- احتمال وجود حواجز تنظيمية للولوج للسوق في طلبات العروض، 

إدارة  نظام  التوفر على شهادة  منها، كاستلزام  العمومية  ال سيما 

 ISO الغذائية  السالمة  إدارة  نظام  وشهادة   ،ISO 9001 الجودة 

 ،ISO 26000 22000، وشهادة نظام إدارة املسؤولية االجتماعية

الوطني  املكتب  قبل  من  املسلم  للمؤسسات  الصحي  والترخيص 

القبلية  الشروط  أن  إذ  الغذائية.  للمنتجات  الصحية  للسالمة 

عدد  من  تلقائيا  تقلص  العروض  طلبات  بعض  في  املتطلبة 

قليل  عدد  في  املنافسة  وتحصر  العروض،  طلبات  في  املتنافسين 

منهم ؛

طلبات  في  للمتنافسين  يسمح  الذي  للسوق  الشفاف  الطابع   -

األمر  وهو  املنافسة،  الشركات  وهوية  عدد  معرفة  من  العروض 

مستوى  على  تنسيقية  آثار  وجود  إمكانية  من  يعزز  قد  الذي 

العروض املقدمة. ويزداد هذا االحتمال بصفة خاصة بالنظر إلى 

من  النوع  هذا  على  تشجع  قد  مما  األقلية(  )احتكار  السوق  بنية 

تخفيض  بعدم  معنيا  سيكون  مشارك  كل  أن  باعتبار  املمارسات 

حرب  في  والدخول  السوق  في  منافسيه  استفزاز  مغبة  األسعار 

إلى  تؤدي  قد  البنيوية  الوضعية  وهذه  عنها.  غنى  في  هو  أسعار 

تسهيل أو  تكريس أو زيادة فعالية التنسيق الضمني بين الشركات 

الفاعلة في السوق ؛

للسوق  الشفاف  الطابع  يتجلى  العناصر،  هذه  إلى  باإلضافة   -

املتجانس  والطابع  متقاربة  تكلفة  بنية  وجود  في  أخرى،  جهة  من 

تسهل  عوامل  كلها  الصفقة.  بسعر  املسبقة  واملعرفة  للمنتجات 

التنسيق ما بين املتنافسين ما بعد العملية ؛

- القدرات املالية التي يتوفر عليها أهم الفاعلين في السوق تؤهلهم 

لم  إن  ال سيما  املهمة،  العمومية  العروض  طلبات  على  للتنافس 

املالية  اآلثار  بتحمل  لهم  أنها تسمح  كما  أجزاء،  إلى  تكن مقسمة 

الناتجة عن التأخر املحتمل في األداء من طرف صاحب املشروع. 

وكل هذه اإلمكانيات تقلص تلقائيا من عدد املتنافسين في طلبات 

العروض املهمة، وتحصر املنافسة في أهم الفاعلين في السوق،

من  الخامسة  الفقرة  ألحكام  وطبقا  أعاله،  سبق  ما  على  وبناء 

األولي  التناف�سي  التحليل  فإن   ،104.12 رقم  القانون  من  املادة 15 

ال سيما  باملنافسة  للمساس  جدي  احتمال  وجود  عن  أبان  للعملية 

على مستوى اآلثار التنسيقية املحتملة للعملية، وهو ما يستلزم قيام 

املعمقة  الدراسة  وستتطرق  اآلثار.  لهذه  معمقة  بدراسة  املجلس 

للعملية إلى مجموعة من املحاور، ال سيما النقط التالية :
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- تعميق بنية السوق املعنية عبر استجالء الوضع التناف�سي الحقيقي 

الجماعية  املطاعم  خدمات  سوق  في  ومنافسيها  العملية  ألطراف 

وجود  ومدى  والخاص(،  العام  )القطاع  الطلب  طبيعة  حسب 

حواجز لولوج السوق وأثرها على املنافسة ؛

- القيام باختبار للسوق )test de marché( عبر االستماع املوسع إلى 

مناف�سي أطراف العملية وزبنائهما ؛

تأثيرها  املبلغة ومدى  للعملية  التنسيقية املحتملة  اآلثار  في  البت   -

على املنافسة في السوق ؛ 

- التحقق من مدى وجود عناصر توازن اآلثار التنسيقية املحتملة، 

ال سيما مساهمتها في التقدم االقتصادي مساهمة كافية لتعويض 

األضرار الالحقة باملنافسة إن وجدت، والوضعية املالية للمنشأة 

املستهدفة، ومدى توفر زبنائها على قوة شرائية مضادة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

العامة ملجلس  التركيز املسجلة لدى األمانة  تبليغ عملية  أن ملف 

1442 شوال   8 بتاريخ  049/ع.ت.إ/2021،  عدد  تحت   املنافسة 

)20 ماي 2021(، يستوفي كافة الشروط القانونية.

املادة الثانية

التركيز  لعملية  معمقة  بدراسة  القيام  املنافسة  مجلس  يقرر 
»Newrest Maroc Services s.a « االقتصادي املتعلقة ب تولي شركة 

اقتناء مجموع أسهم رأسمال  املباشرة عن طريق  املراقبة الحصرية 
 »Sodexo Maroc لشركة  اململوكة  به  املرتبطة  التصويت  وحقوق 

.s.a«

تم التداول بشأن هذا القرار خالل الجلسة العامة ملجلس املنافسة 
طبقا   ،)2021 يوليو   29(  1442 الحجة  ذي  من   18 بتاريخ  املنعقدة 
املنافسة،  بمجلس  املتعلق   20.13 رقم  القانون  من   14 املادة  ألحكام 
جيهان  والسادة  للجلسة،  رئيسا  رحو  أحمد  السيد  بحضور  وذلك 
بنيوسف، وعبد الغني اسنينة، وعبد اللطيف املقدم، وحسن أبو عبد 
اللطيف  وعبد  الخالق،  عبد  والتهامي  الصابوني،  وبنيوسف  املجيد، 
الحاتمي، ورشيد بنعلي، وسلوى كركري بلقزيز، والعيد محسو�سي، 

وبوعزة خراطي بصفتهم أعضاء.

اإلمضاءات :

أحمد رحو.

جيهان بنيوسف.                  عبد الغني أسنينة.

عبد اللطيف املقدم.                   حسن أبو عبد املجيد.

بنيوسف الصابوني.                  التهامي عبد الخالق.

عبد اللطيف الحاتمي.                  رشيد بنعلي.

سلوى كركري بلقزيز.                  العيد محسو�سي.

بوعزة خراطي.


