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املن0طق املحمية.

)2021 أبريل   27(  1442 رمضان  من   14 في  صادر   2.18.242 رقم   مرسوم 
 . 3324بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 22.07 املتعلق باملناطق املحمية.

النظ0م التأديبي ملستخد ي املالحة الجوية.

)2021 أبريل   27(  1442 رمضان  من   14 في  2.20.764 صادر  رقم   مرسوم 
املالحة  التأديبي ملستخدمي  بالنظام  املتعلقة  األحكام  بعض  لتطبيق 

3327الجوية...................................................................................................... 

االجتم0عي  الدعم  برا ج  املستفيدين  ن  استهداف   نظو ة 
وإحداث الوك0لة الوطنية للسجالت.

 )2021 أبريل   30(  1442 رمضان  من   17 في  2.20.792 صادر  رقم  مرسوم 
بتطبيق القانون رقم 72.18 املتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين 
من برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت، فيما 

3328يخص الوكالة الوطنية للسجالت............................................................ 

الصندوق املغربي للتق0عد.

 )2021 أبريل   30(  1442 رمضان  من   17 في  2.21.154 صادر  رقم  مرسوم 
بتتميم املرسوم رقم 2.95.749 بتاريخ 8 رجب 1417 )20 نوفمبر 1996( 
لتطبيق القانون رقم 43.95 القا�ضي بإعادة تنظيم الصندوق املغربي 

 ................................................................................................... 3330للتقاعد.

نظ0م التأ ي7 اإلجب0ض1 األس0�سي عن املرض ونظ0م املع0ش0ت.

مرسوم رقم 2.20.803 صادر في 21 من رمضان 1442 )4 ماي 2021( بتطبيق 
عن  األسا�ضي  اإلجباري  التأمين  بنظام  املتعلق   98.15 رقم  القانون 
املرض و القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات 
يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين 
3330نشاطا خاصا، فيما يتعلق باملهندسين املعماريين ....................................

الجمرك :

ضسم االستيراد املفروض على القمح اللي7 و شتق0ته.	 

مرسوم رقم 2.21.328 صادر في 24 من رمضان 1442 )7 ماي 2021( باستئناف 
العمل باستيفاء رسم االستيراد املفروض على القمح اللين ومشتقاته 
3332وبتغيير مقدار رسم االستيراد املفروض على هذه املنتجات .....................
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ضسم االستيراد املفروض على القمح الصلب.	 

مرسوم رقم 2.21.329 صادر في 24 من رمضان 1442 )7 ماي 2021( باستئناف 

3334العمل باستيفاء رسم االستيراد املفروض على القمح الصلب ...............

الصيد البحر1. - األت0وة املستحقة برسم استغالل أقف0ص 
ع0ئمة لتسمي7 أسم0ك التونة الب0لغة.

قرار مشترك لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الفالحة والصيد 
في  صادر   690.21 رقم  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 
24 من شعبان 1442 )7 أبريل 2021( بتحديد مبلغ وكيفيات أداء 
أسماك  لتسمين  عائمة  أقفاص  استغالل  برسم  املستحقة  األتاوة 

3334التونة البالغة........................................................................................... 

املدضسة الوطنية العلي0 للفن والتصميم :

دبلوم	  لسلك  الوطنية  البيداغوجية  الروابط  دفتر  على   املص0دقة 

في  هن الفنو7 والتصميم.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 153.21 

على  باملصادقة   )2021 يناير   20(  1442 اآلخرة  جمادى   6 في  صادر 
الفنون  مهن  في  دبلوم  لسلك  الوطنية  البيداغوجية  الضوابط  دفتر 

 ............................ 3335والتصميم للمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم.

دبلوم 	  لسلك  الوطنية  البيداغوجية  الروابط  دفتر  على  املص0دقة 

املدضسة الوطنية العلي0 للفن والتصميم.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 154.21 

صادر في 6 جمادى اآلخرة 1442 )20 يناير 2021( باملصادقة على دفتر 

الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك دبلوم املدرسة الوطنية العليا 

 ...................................................................................... 3346للفن والتصميم.

نصوص خ0صة

الصندوق الوطني للرم70 االجتم0عي. - تعيي7 أعر0ء.

مرسوم رقم 2.21.288 صادر في 17 من رمضان 1442 )30 أبريل 2021( بتعيين 

3356أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي................... 

ترتيب تحف فنية في عداد اآلث0ض.

مرسوم رقم 2.21.303 صادر في 24 من رمضان 1442 )7 ماي 2021( يق�ضي 

عداد  في  شبعة  ومحمد  املليحي  محمد  للفنانين  فنية  تحف  بترتيب 

 ....................................................................................................... 3357اآلثار.

تعيي7 آ رين  س0عدين ب0لصرف.

في  صادر   877.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتعيين آمر مساعد بالصرف 

 ............................................................................................. 3359ونائبين عنه.

في  صادر   878.21 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 

14 من رجب 1442 )26 فبراير 2021( بتعيين آمر مساعد بالصرف 

 ............................................................................................. 3359ونائبين عنه.

 عهد التكوين في  هن الط0ق0ت املتجددة والنج0عة الط0قية 
بطنجة. -  ع0يير االنتق0ء األولي وكيفي0ت إجراء  ق0بالت 

و/أو اختب0ضات التقييم.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

في  صادر   824.21 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي، 

12 من شعبان 1442 )26 مارس 2021( بشأن تحديد معايير االنتقاء 

األولي وكيفيات إجراء مقابالت و/أو اختبارات التقييم ملعهد التكوين في 

 ............................... 3360مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بطنجة.

املع0دالت بي7 الشه0دات.

العلمي، والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير   قرار 

الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 1003.21 صادر في 25 من شعبان 1442 

 ...................... 3361)8 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العلمي، والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير   قرار 

الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 1004.21 صادر في 25 من شعبان 1442 

 ...................... 3362)8 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

تفويض اإل ر0ء واملص0دقة على الصفق0ت.

قرار للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية رقم 874.21 صادر في 

 ................. 173362 من شعبان 1442 )31 مارس 2021( بتفويض اإلمضاء.

قرار للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية رقم 875.21 صادر في 

17 من شعبان 1442 )31 مارس 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 3363على الصفقات.

قرار للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية رقم 908.21 صادر في 

233363 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتفويض اإلمضاء...................... 

قرار للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية رقم 909.21 صادر في 

233364 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتفويض اإلمضاء...................... 

قرار للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية رقم 910.21 صادر في 

233364 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتفويض اإلمضاء...................... 

قرار للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية رقم 911.21 صادر في 

233364 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتفويض اإلمضاء...................... 

قرار للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية رقم 912.21 صادر في 

233365 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتفويض اإلمضاء...................... 

قرار للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية رقم 913.21 صادر في 

233365 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتفويض اإلمضاء...................... 

 جلس املن0فسة

 1442 شعبان  من   15 في  صادر  23/ق/2021  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

)29 مارس 2021( املتعلق بإحداث منشأة مشتركة مملوكة مناصفة  

ما بين شركة Mhp management-und it-beratung gmbh وشركة 

 ............................................................................. .Transnet bw gmbh3366
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 1442 شعبان  من   29 في  صادر  26/ق/2021  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
 «Nouvelles Sidérurgies شركة  بتولي  املتعلق   )2021 أبريل   12(
«Industrielles s.a املراقبة الحصرية عن طريق اقتناء نسبة %99,04 
 «Longometal لشركة  التصويت  وحقوق  رأسمال  أسهم  من 

 ......................................................................................... . Afrique s.a»3368

 1442 شعبان  من   29 في  صادر  28/ق/2021  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 
الحصرية من طرف شركة  املراقبة  بتولي  املتعلق   )2021 أبريل   12(
)Iron« على  Mountain( International )Holdings( Limited )UK(»

 ........................ 3370شركة »Archivex s.a« باقتناء مجموع أسهم رأسمالها.

إعالن0ت وبالغ0ت

املساحين  للمهندسين  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  لرئيس  تأديبي  قرار 
 1441 اآلخرة  جمادى   10 في  صادر   764.21 رقم  الطبوغرافيين 

3373)5 فبراير 2020(....................................................................................... 

املساحين  للمهندسين  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  لرئيس  تأديبي  قرار 
 1441 اآلخرة  جمادى   10 في  صادر   765.21 رقم  الطبوغرافيين 

3373)5 فبراير 2020(....................................................................................... 

قرار تأديبي لرئيس املجلس الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية لجهة 

فاس - مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت وخنيفرة )منطقة مكناس( 

 ......... 3374رقم 02 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1440 )19 فبراير 2019(.

قرار تأديبي لرئيس املجلس الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية لجهة 

فاس - مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت وخنيفرة )منطقة مكناس( 

 ......... 3374رقم 03 صادر في 13 من جمادى اآلخرة 1440 )19 فبراير 2019(.

قرار تأديبي لرئيس املجلس الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية لجهة 

فاس - مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت وخنيفرة )منطقة مكناس( 

 ......... 3375رقم 05 صادر في 14 من جمادى اآلخرة 1440 )20 فبراير 2019(.

قرار تأديبي لرئيس املجلس الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية لجهة 

فاس - مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت وخنيفرة )منطقة مكناس( 

 ......... 3375رقم 08 صادر في 15 من جمادى اآلخرة 1440 )21 فبراير 2019(.

قرار تأديبي لرئيس املجلس الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية لجهة 

فاس - مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت وخنيفرة )منطقة مكناس( 

 ......... 3376رقم 10 صادر في 15 من جمادى اآلخرة 1440 )21 فبراير 2019(.
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 رسوم ضقم))7).8 .))ص0دض في)7 ) ن ض ر70))77  )7))أبريل) )1)) 
بتطبيق بعض  قتري0ت الق0نو7 ضقم)17.)))املتعلق ب0ملن0طق)

املحمية.

رئيس الحكومة،

املتعلق باملناطق املحمية الصــادر) (22.07 على القانون رقم) بناء) ( (
1431 شعبان) (3 بتاريـــــــخ) (1.10.123 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)16)يوليو)2010(،)وال سيما املواد)9)و)10)و)11)و)21)و)26)و)36)و)40 
منه؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)2)رمضان)1442 
)15 أبريل)2021(،

رسم ما يلي):

الباب األول

إحداث املنطقة املحمية 

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة)9)من القانون رقم)22.07)املشار إليه أعاله،)
يتم إعداد مشروع إحداث منطقة محمية بمبادرة من:

مشروع) كان  إذا  والغابات  باملياه  املكلفة  الحكومية  السلطة  أ)()
املنطقة املحمية يشمل حصريا املجال البري)؛)

ب)()السلطة الحكومية املكلفة باملياه والغابات والسلطة الحكومية)
يشمل) املحمية  املنطقة  مشروع  كان  إذا  البحري  بالصيد  املكلفة 

املجالين البري والبحري معا)؛

الحكومية املكلفة بالصيد البحري إذا كان مشروع) ( السلطة) ج()
املنطقة املحمية يشمل حصريا املجال البحري.

املادة)2

السالف الذكر،) (22.07 من القانون رقم) (9 تطبيقا ألحكام املادة)
ه طلب إحداث املنطقة املحمية من قبل الجماعات الترابية املعنية) ُيوجَّ
إلى السلطات الحكومية املذكورة في املادة األولى أعاله،)حسب الحالة.

)يجب أن يكون هذا الطلب مصحوًبا بمذكرة تقديم تبين األسباب)
ووثيقة بيانية تتمثل) املعتمد عليها القتراح إحداث املنطقة املحمية،)
في خريطة من مقياس)1/50.000)على األقل تبين بخط أحمر حدود)
باملنطقة) املنطقة املحيطة  حدود  وعند االقتضاء) املنطقة املحمية،)

املحمية.

إذا كان مشروع إحداث املنطقة املحمية يشمل املجال البحري،)
)خطوط) الجغرافية) اإلحداثيات  تتضمن  أن  يجب  الخريطة  فإن 

الطول والعرض()للمنطقة البحرية املعنية.

املادة)3

22.07)السالف) 10)و11)من القانون رقم) تطبيقا ألحكام املادتين)
الذكر،)يتم إجراء)البحث العلني املنصوص عليه في املادة)11)السالفة)
الذكر بموجب قرار يتخذ،)بعد رأي مطابق للجنة املنصوص عليها في)
املادة)11)من هذا املرسوم،)من قبل السلطات الحكومية املعنية املشار)

إليها في املادة األولى أعاله.

الجريدة) في  أعاله  إليه  املشار  العلني  البحث  إجراء) قرار  ينشر 
الرسمية،)شهرا على األقل من تاريخ انطالقه،)وعند االقتضاء)باملوقع)

اإللكتروني للسلطة الحكومية املعنية.

السالف الذكر،) (22.07 من القانون رقم) (11 طبقا ألحكام املادة)
يحدد القرار املذكور على الخصوص املنطقة الجغرافية التي يطبق)

فيها البحث وتاريخ بدايته وانتهائه وكيفيات إجرائه.

يتم طيلة نفس الشهر املشار إليه في الفقرة الثانية أعاله تعليق)
القيادات والجماعات وغرف) في مقرات  العلني  البحث  قرار إجراء)
املعنية) الحكومية  للسلطات  الالممركزة  واملصالح  البحري  الصيد 
املشار إليها في املادة األولى أعاله،)املتواجدة في حدود املنطقة املحمية)
الحكومية) للسلطات  الالممركزة  املصالح  في  وكذا  إحداثها،) املزمع 
املعنية بإحداث املنطقة املحمية بحكم اختصاصاتها أو بحكم تضمن)
 املنطقة املحمية املزمع إحداثها ألمالك تابعة لها أو مكلفة بتسييرها

أو تدبيرها،)املتواجدة في حدود املنطقة املحمية املزمع إحداثها.

يتضمن) الذي  املحمية  املنطقة  إحداث  مشروع  ملف  يوضع 
البيانات املنصوص عليها في املادة)12)من القانون رقم)22.07)السالف)
الذكر من قبل السلطات الحكومية املعنية املذكورة في املادة األولى)
أعاله في الجماعات املعنية باملنطقة املحمية املزمع إحداثها ملدة ثالثة)
أشهر ابتداء)من تاريخ افتتاح البحث العلني،)حتى يتسنى للعموم بمن)
فيهم الساكنة املحلية االطالع عليه وتسجيل مالحظاتهم ومقترحاتهم)
في سجل يفتح لهذا الغرض.)وفي حالة تقديم املالحظات أو املقترحات)

شفهيا،)يتم تسجيلها في السجل من قبل الجماعة التي تلقتها.

املالحظات) إرجاع سجالت  يتم  العلني،) البحث  مدة  انقضاء) عند 
واملقترحات إلى السلطات الحكومية املعنية املشار إليها في املادة األولى)
أعاله،)وذلك قصد دراسة املالحظات واملقترحات املقدمة أثناء)البحث)
22.07 رقم) القانون  من  (14 املادة) من  األولى  الفقرة  ألحكام   طبقا 

السالف الذكر.

الباب الثاني
 قتري0ت خ0صة بتصميم تهيئة وتدبير املنطقة املحمية

املادة)4

تطبيقا ألحكام املادة)21)من القانون رقم)22.07)السالف الذكر،)
بموجب) املحمية  املنطقة  وتدبير  تهيئة  تصميم  على  املوافقة  تتم 

مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.

نصوص ع0 ة
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يتخذ هذا املرسوم باقتراح من السلطات الحكومية املعنية املشار)

إليها في املادة األولى أعاله،)حسب الحالة،)وذلك بعد رأي مطابق للجنة)

املنصوص عليها في املادة)11)من هذا املرسوم.

املادة)5

تطبيقا ألحكام املادة)21)من القانون رقم)22.07)السالف الذكر،)

تهيئة وتدبير املنطقة املحمية ملدة) يسري مفعول صالحية تصميم 

عشر سنوات ابتداء)من تاريخ نشر مرسوم املوافقة عليه في الجريدة)

الرسمية.

وتتم مراجعة هذا التصميم كل خمس سنوات وفق نفس األشكال)

هذه) تخفيض  ويمكن  عليه.) واملوافقة  لوضعه  املحددة  والشروط 

املدة إذا كان تطور مؤشرات التأثير في املنطقة األرضية أو البحرية)

للمنطقة املحمية يتطلب ذلك.

الباب الثالث

تفويض تدبير املنطقة املحمية

املادة)6

تفويض) أجل  من  املنافسة  بإعالن  املتعلق  النظام  إعداد  يتم 

تدبير املنطقة املحمية كليا أو جزئيا من قبل السلطة أو السلطات)

الحكومية املعنية املشار إليها في املادة األولى من هذا املرسوم حسب)

 مجال املنطقة املحمية،)وذلك بعد رأي مطابق للجنة املنصوص عليها

في املادة)11)من هذا املرسوم.)

يتضمن هذا النظام ما يلي):

- معايير أهلية و قبول املتنافسين وفقا للمادة 7 بعده ؛

في املتنافسين والتي  املهنية والتقنية واملالية املطلوبة  - املؤهالت 

السلطات  قبل  من  املنافسة،  طلب  موضوع  حسب  تحدد، 

الحكومية املعنية املشار إليها في املادة األولى من هذا املرسوم ؛

بها املتنافسون والتي تحدد،  التي يجب أن يدلي  الوثائق  - الئحة 

الحكومية  السلطات  قبل  من  املنافسة،  طلب  موضوع  حسب 

املعنية املشار إليها في املادة األولى من هذا املرسوم ؛ 

- كيفيات ومعايير اختيار وترتيب العروض وفقا للمادة 9 أدناه؛ 

- كيفيات سحب ملف املشاركة في املنافسة وإيداع العروض.

املادة)7

املنطقة) تدبير  تفويض  أجل  من  املنافسة  في  يشارك  أن  يمكن 

املحمية األشخاص االعتباريون الخاضعون للقانون العام واألشخاص)

االعتباريون الخاضعون للقانون الخاص.

يشترط في الشخص االعتباري الخاضع للقانون الخاص ما يلي):

- أن يكون خاضعا للقانون املغربي؛

- أن يكون مؤسسا بصفة قانونية منذ ثالث سنوات على األقل؛

األسا�ضي،  قانونه  أو  لنظامه  وفقا  أنشطته،  بين  من  يكون  أن   -
املحافظة على الثروات الطبيعية وتثمينها.

إذا تعلق األمر بشخص اعتباري من أشخاص القانون العام،)وجب)
الطبيعية) الثروات  على  املحافظة  اختصاصاته  من ضمن  يكون  أن 

وتثمينها.)

املادة)8 

يتم إشهار اإلعالن عن املنافسة في جريدتين يوميتين على األقل)
اإللكتروني) باملوقع  وكذا  القانونية،) اإلعالنات  بنشر  لهما  مرخص 
للسلطة أو للسلطات الحكومية املعنية املشار إليها في املادة األولى من)
هذا املرسوم حسب مجال املنطقة املحمية ثالثون يوما على األقل قبل)

تاريخ فتح األظرفة.

يتضمن إعالن املنافسة على الخصوص ما يلي):

- السلطة الحكومية املعلنة عن املنافسة؛

- موضوع إعالن املنافسة؛ 

- كيفيات سحب ملف املشاركة في املنافسة وإيداع العروض واألجل 
املحدد لذلك؛

- تاريخ ومكان فتح األظرفة. 

املادة)9

يتم تقييم العروض في جلسة مغلقة من قبل لجنة تعين خصيصا)
لهذا الغرض بقرار يتخذ من قبل السلطة أو السلطات الحكومية)
املعنية املشار إليها في املادة األولى من هذا املرسوم حسب مجال املنطقة)
املحمية.))وتضم هذه اللجنة وجوبا ممثال عن كل سلطة حكومية من)
السلطات املمثلة في اللجنة التقنية للمناطق املحمية املنصوص عليها)

في املادة)11)من هذا املرسوم.

يجوز للجنة،)قبل تقديم اقتراحها،)استشارة أي خبير أو تقني.

السلطات) على  املقبول  العرض  باقتراح  أشغالها  اللجنة  تختتم 
الحكومية املعنية املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة)10

تخبر السلطة الحكومية املعنية املشار إليها في املادة األولى أعاله)
املتنافس الذي قبل عرضه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأي)
وسيلة أخرى تتضمن تاريخا مؤكدا،)ويجب أن توجه إليه الرسالة في)
أجل ال يتعدى عشرة)))10()أيام ابتداء)من تاريخ انتهاء)أشغال اللجنة.)
املتنافسين الذين تم رفض عروضهم) كما تخبر،)داخل نفس األجل،)
مع ذكر أسباب ذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.)

وترفق هذه الرسالة بالوثائق املضمنة في ملفاتهم.
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يتم إعالن نتائج تقييم العروض بمقر السلطة الحكومية املعنية.

الباب الرابع 

اللجنة التقنية للمن0طق املحمية

املادة)11

بممارسة إليها  يعهد  املحمية  للمناطق  تقنية  لجنة   تحدث 

االختصاصات املنصوص عليها في املواد)3)و)4)و)6)و)15)من هذا املرسوم.

)ترأس هذه اللجنة السلطة الحكومية املكلفة باملياه والغابات أو من)

يمثلها إذا كان مشروع املنطقة املحمية يشمل مجاال بريا أو السلطة)

الحكومية املكلفة باملياه والغابات أو من يمثلها والسلطة الحكومية)

املكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها إذا كان مشروع املنطقة املحمية)

بالصيد) املكلفة  الحكومية  السلطة  أو  وبحريا،) بريا  مجاال  يشمل 

البحري أو من يمثلها إذا كان مشروع املنطقة املحمية يشمل حصريا)

املجال البحري.

تضم اللجنة املذكورة ممثال واحدا عن كل سلطة حكومية معنية)

باملنطقة املحمية بحكم اختصاصاتها أو بحكم تضمن املنطقة املحمية)

ألمالك تابعة لها أو مكلفة بتسييرها أو تدبيرها وكذا ممثل عن السلطة)

اإلدارية املحلية.

املادة)12

تجتمع اللجنة التقنية للمناطق املحمية بدعوة من رئيسها وتتخذ)

قراراتها بالتوافق.

يوما على) ()30( اللجنة التقنية ثالثين) تحال امللفات على أعضاء)

األقل قبل التاريخ املحدد لالجتماع.)

الباب الخامس 

أحك0م  ختلفة وانتق0لية وخت0 ية

املادة)13

يحدد نموذج البطاقة املهنية املنصوص عليها في املادة)36)من القانون)

رقم)22.07)السالف الذكر وفق امللحق املرفق بهذا املرسوم.)

املادة)14

تطبيقا ألحكام القانون رقم)22.07)السالف الذكر،)يقصد بعبارة):

- »اإلداضة املختصة« املنصوص عليها في املواد 2 و13 و14 و18 و19 
و20 و22 و23 و24 و26 من القانون السالف الذكر، السلطة 
الحكومية املكلفة باملياه والغابات إذا كانت املنطقة املحمية تشمل 
حصريا املجال البري، أو السلطة الحكومية املكلفة باملياه والغابات 
املنطقة  كانت  إذا  البحري  بالصيد  املكلفة  الحكومية  والسلطة 
املحمية تشمل املجالين البري والبحري معا، أو السلطة الحكومية 
املكلفة بالصيد البحري إذا كانت املنطقة املحمية تشمل حصريا 

املجال البحري. 

- »اإلداضة« املنصوص عليها في املواد 10 و17 و25 و28 و36 و37 
باملياه  املكلفة  الحكومية  السلطة  الذكر  السالف  القانون  من 
والغابات إذا كانت املنطقة املحمية تشمل حصريا املجال البري، 
أو السلطة الحكومية املكلفة باملياه والغابات والسلطة الحكومية 
املكلفة بالصيد البحري إذا كانت املنطقة املحمية تشمل املجالين 
البري والبحري معا، أو السلطة الحكومية املكلفة بالصيد البحري 

إذا كانت املنطقة املحمية تشمل حصريا املجال البحري.

املادة 15

تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة)40)من القانون رقم)22.07 
تصنف املنتزهات الوطنية عند تاريخ نشر القانون) السالف الذكر،)
رقم)22.07)املذكور في أحد أصناف املناطق املحمية املحددة في املادة)2 
الحكومية للسلطة  قرار  بموجب  الذكر  السالف  القانون   من 
بريا مجاال  يشمل  الوطني  املنتزه  كان  إذا  والغابات  باملياه   املكلفة 
أو بقرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة باملياه والغابات والسلطة)
الحكومية املكلفة بالصيد البحري إذا كان املنتزه الوطني يشمل مجاال)
أو السلطة الحكومية املكلفة بالصيد البحري إذا) (، بريا وبحريا معا)
كان املنتزه الوطني يشمل حصريا املجال البحري بعد رأي مطابق)
11)من هذا) للجنة التقنية للمناطق املحمية املنصوص عليها في املادة)

املرسوم.

املادة)16

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  وزير 

واملياه والغابات،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)14)من رمضان)1442 )27)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات ،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
*

* *
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 .............................................................................. : الوظيفة La fonction  

 : من .......... مدة صالحية البطاقة.. ...............Durée de validité de la carte : du     

  au .............................إلى                          

  , Rabat le  الرباط في ......................................................................      

 

   Cachet et signature               التوقيعالخاتم و                                           
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 لحق):)نموذج البط0قة املهنية ملوظفي اإلداضة املكلفي7 بإثب0ت املخ0لف0ت داخل املن0طق املحمية

  رسوم ضقم)1.767).))ص0دض في)7 ) ن ض ر70))77  )7))أبريل) )1))

لتطبيق بعض األحك0م املتعلقة ب0لنظ0م التأديبي ملستخد ي)

املالحة الجوية.

رئيس الحكومة،

الصادر) املدني،) بالطيران  املتعلق  (40.13 القانون رقم) على  بناء)

 1437 17)من شعبان) بتاريخ) (1.16.61  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)24)ماي)2016()وال سيما الباب السادس من القسم السادس منه))؛

 وعلى االتفاق الخاص بالطيران املدني الدولي املم�ضى عليه بشيكاغو

 1.57.172 1944)والصادر بنشره الظهير الشريف رقم) 7)ديسمبر) في)

امللحق) سيما  وال  (،)1957 يونيو) (8(  1376 القعدة) ذي  (10 بتاريخ)

رقم واحد منه)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)11)من شعبان)1442 

)25)مارس)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تحدث اللجنة التأديبية ملستخدمي املالحة الجوية املنصوص عليها)
40.13)واملشار إليها) 188)من القانون املشار إليه أعاله رقم) في املادة)
لدى السلطة الحكومية املكلفة بالطيران) »اللجنة التأديبية«) بعده بـ)

املدني.

ترأس السلطة الحكومية املكلفة بالطيران املدني أو الشخص الذي)
اآلتي) تفوضه لهذا الغرض اللجنة التأديبية التي تتألف من األعضاء)

بيانهم):

 )-))ب0لنسبة للدولة):

بالطيران  املكلفة  الحكومية  السلطة  عن  ممثلين   )4( أربعة   -
املدني يشغلون مهاما تتعلق بمجاالت سالمة الطيران املدني، 

واملالحة الجوية، والشؤون القانونية ؛

- ممثل عن القوات امللكية الجوية ؛

- ممثل عن الدرك امللكي.
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))-))ب0لنسبة للمستغلي7):

- ممثل عن املكتب الوطني للمطارات ؛

- ثالثة )3( ممثلين عن مستغلي خدمات النقل الجوي تعينهم 

السلطة الحكومية املكلفة بالطيران املدني ملدة ثالث )3( سنوات، 

من بين املرشحين الذين يقترحهم املستغلون املذكرون، أخذا 

 بعين االعتبار خبرتهم وكفاءتهم في مجاالت الطيران املدني، ال سيما

النقل التجاري والعمل الجوي والطيران العام.

3)-))ب0لنسبة ملستخد ي املالحة الجوية):

- ممثل واحد )1( عن كل هيئة تمثل مستخدمي املالحة الجوية 

تم تأسيسها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يمكن لرئيس اللجنة التأديبية أن يستدعي لحضور أشغال اللجنة،)

بصفة استشارية،)كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

املادة الثانية

تجتمع اللجنة التأديبية بدعوة من رئيسها،)كلما دعت الضرورة إلى)

ذلك،)بعد إحالة األمر إليها من قبل السلطة الحكومية املكلفة بالطيران)

املدني أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض.

املادة الثالثة

تبدي اللجنة التأديبية رأيها داخل أجل ال يتعدى أربعين))40()يوما)

يحتسب ابتداء)من تاريخ إحالة األمر إليها.

 189 املادة) في  عليها  املنصوص  االستعجال  حالة  في  أنه،) غير 

يجب على اللجنة التأديبية) (،40.13 من القانون السالف الذكر رقم)

أن تبدي رأيها داخل أجل شهر واحد يحتسب ابتداء)من تاريخ إحالة)

األمر إليها،)طبقا ألحكام املادة)189)املذكورة.

املادة الرابعة

تقنية) لجانا  تحدث  أن  الضرورة،) عند  التأديبية،) للجنة  يمكن 

معالجة) أجل  أشغالها من  وكيفيات سير  تحدد شروط  متخصصة 

قضايا خاصة.

املادة الخامسة

لتطبيق أحكام املادة)190)من القانون السالف الذكر رقم)40.13،)

يجب أن يبين التبليغ املوجه للمعني باألمر،)بمجرد الشروع في اإلجراء)

األفعال املؤاخذ عليها واألجل الذي يجب أن يقدم داخله) التأديبي،)

يوما من أيام) ()40( مالحظاته كتابة والذي يجب أال يتعدى أربعين)

العمل،)طبقا ألحكام املادة)190)املذكورة.

املادة السادسة

تحدد كيفيات سير أشغال اللجنة التأديبية بقرار للسلطة الحكومية)

املكلفة بالطيران املدني.

املادة السابعة

تطبيقا ألحكام املادة)192)من القانون السالف الذكر رقم)40.13،)

الكيفيات) املدني  بالطيران  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  تحدد 

التي يجب على املعني باألمر أن يودع،)وفقها،)سندات املالحة الجوية)

املدنية التي تم توقيفها.

املادة الثامنة

تدخل مقتضيات هذا املرسوم حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشر)

القرارين املنصوص عليهما في املادتين)6)و)7)أعاله بالجريدة الرسمية.

املادة التاسعة

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

السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي.

وحرر بالرباط في)14)من رمضان)1442 )27)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

اإلمضاء : نادية فتاح.

 رسوم ضقم))1.79).))ص0دض في)7 ) ن ض ر70))77  )31)أبريل) )1)) 

استهداف) بمنظو ة  املتعلق  (7(. 8 ضقم) الق0نو7  بتطبيق 

الوك0لة) وبإحداث  االجتم0عي  الدعم  برا ج  املستفيدين  ن 

الوطنية للسجالت،)فيم0 يخص الوك0لة الوطنية للسجالت.

رئيس الحكومة،

املتعلق بتنظيم وتسيير) (065.13 على القانون التنظيمي رقم) بناء)

بتنفيذه) الصادر  ألعضائها،) القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 من جمادى األولى) (28 بتاريخ) (1.15.33 الظهير الشريف رقم)

)19)مارس)2015(،)وال سيما املادة)6)منه)؛
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وعلى القانون رقم)72.18)املتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من)

الصادر) برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت،)

 1441 18)من ذي الحجة) 1.20.77)بتاريخ) بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)8)أغسطس)2020()وال سيما املواد)24)و)34)و)43)منه)؛

 وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)7)رمضان)1442

)20)أبريل2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للسجالت من لدن)

السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية،)مع مراعاة السلط والصالحيات)

النصوص) بموجب  باملالية  املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  املسندة 

التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملؤسسات العمومية.

املادة الثانية

يرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسجالت رئيس الحكومة)

أو السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية التي يفوض إليها ذلك.)ويتألف)

من األعضاء)التالي بيانهم):

- السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية أو من يمثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية أو من يمثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالفالحة أو من يمثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بالصحة أو من يمثلها ؛

 - السلطة الحكومية املكلفة بالتضامن والتنمية االجتماعية واملساواة

واألسرة أو من يمثلها ؛

- السلطة الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني )املديرية العامة 

ألمن نظم املعلومات( أو من يمثلها ؛

- املندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.

من قبل موظفين من) االقتضاء) املذكورون عند  يمثل األعضاء)

درجة مدير على األقل.

املادة الثالثة

لتطبيق أحكام البند الثاني من الفقرة األولى باملادة)34)من القانون)

السالف الذكر رقم)72.18،)يتم تعيين الشخصيات املستقلة األربعة)

بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة)

بالداخلية،)ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

املادة الرابعة

رأيها) إبداء) تتولى  تقنية  الوكالة لجنة  إدارة  تحدث لدى مجلس 

االستشاري في امللفات التقنية التي يعرضها عليها املجلس.)وتضم هذه)

اللجنة،)عالوة على ممثلي أعضاء)مجلس اإلدارة،)ممثال واحدا عن كل)

من):

- هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي ؛

- الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ؛

- وكالة التنمية الرقمية ؛

- الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت.

املادة الخامسة

يقصد بمصطلح)»اإلدارة«)الوارد في املادة)43)من القانون السالف)

الذكر رقم)72.18)السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.

من تاريخ تنصيب أجهزة الوكالة الوطنية للسجالت تحل) ابتداء)

هذه األخيرة محل اإلدارة في جميع حقوقها والتزاماتها الناتجة عن)

وال سيما جميع) املذكورة،) (43 املادة) بأحكام  املتخذة عمال  التدابير 

صفقات الدراسات أو األشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع)

العقود واالتفاقيات األخرى والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في)

التاريخ املذكور.

وتتولى الوكالة تسوية الصفقات والعقود واالتفاقيات املذكورة)

وفقا لألشكال والشروط الواردة فيها.

املادة السادسة

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

كل واحد) وزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)17)من رمضان)1442 )30)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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  رسوم ضقم)57 . ).))ص0دض في)7 ) ن ض ر70))77  )31)أبريل) )1))

  7 7 ضجب) (8 بت0ضيخ) ((.95.779 ضقم) املرسوم  بتتميم 

الق0�سي) (73.95 ضقم) الق0نو7  لتطبيق  () 996 نوفمبر) ((1(

بإع0دة تنظيم الصندوق املغربي للتق0عد.

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم)2.95.749)الصادر في)8)رجب)1417 

بإعادة) القا�ضي  (43.95 رقم) القانون  لتطبيق  ()1996 نوفمبر) (20(

تنظيم الصندوق املغربي للتقاعد،)كما تم تغييره وتتميمه باملرسوم)

رقم)2.11.343)بتاريخ)15)من شوال)1432 )14)سبتمبر)2011()؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)2)رمضان)1442 

)15)أبريل)2021(،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

في) الصادر  (2.95.749 رقم) أعاله  إليه  املشار  املرسوم  يتمم 

8)رجب)1417 )20)نوفمبر)1996()باملادة)3)املكررة التالية):

»املادة)3)املكررة.)-)يستمر أعضاء)مجلس إدارة الصندوق املغربي)

»للتقاعد،)الرسميون منهم واالحتياطيون،)الذين انتهت مدة انتدابهم)

»باملجلس،)لسبب غير األسباب املنصوص عليها في الفقرة السادسة)

في مزاولة مهامهم بهذه الصفة إلى غاية تجديد) أعاله،) (3 »من املادة)

»املجلس املذكور وفق أحكام املادة املذكورة.«

املادة الثانية

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

،)كل واحد) وزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)17)من رمضان)1442 )30)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 رسوم ضقم)1.813).))ص0دض في) )) ن ض ر70))77  )7) 10) )1)) 

املتعلق بنظ0م التأ ي7 اإلجب0ض1) (98. 5 بتطبيق الق0نو7 ضقم)

نظ0م) بإحداث  (99. 5 ضقم) والق0نو7  املرض  عن  األس0�سي 

املستقلي7) والعم0ل  املهنيي7  بفئ0ت  الخ0صي7  للمع0ش0ت 

فيم0) الذين يزاولو7 نش0ط0 خ0ص0،) واألشخ0ص غير األجراء)

يتعلق ب0ملهندسي7 املعم0ضيي7.

رئيس الحكومة،

الصحية) التغطية  مدونة  بمثابة  (65.00 رقم) القانون  على  بناء)

بتاريخ) (1.02.296 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  األساسية 

25)من رجب)1423 )3)أكتوبر2002()كما وقع تغييره و تتميمه)؛

وعلى القانون رقم)98.15)املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�ضي)

املستقلين واألشخاص) والعمال  املهنيين  بفئات  الخاص  املرض  عن 

الصادر بتنفيذه الظهير) الذين يزاولون نشاطا خاصا،) غير األجراء)

الشريف رقم)1.17.15)بتاريخ)28)من رمضان)1438 )23)يونيو2017( 

وال سيما املادتين)6)و)22)منه)؛

99.15)بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات) وعلى القانون رقم)

الذين يزاولون) املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء)

نشاطا خاصا،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.17.109)بتاريخ)

و14  (4 ديسمبر2017()والسيما املادتين) (5(  1439 من ربيع األول) (16

منه)؛

الصادر) الشغل  بمدونة  املتعلق  (65.99 رقم) القانون  وعلى 

 1424 14)من رجب) بتاريخ) (1.03.194 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)11)ديسمبر)2003()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

الهندسة) مهنة  بمزاولة  املتعلق  (016.89 رقم) القانون  وعلى 

املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية الصادر بتنفيذه)

 1414 األول) ربيع  من  (22 بتاريخ) (1.92.122 رقم) الشريف  الظهير 

)10)سبتمبر)1993()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.18.622)الصادر في)10)جمادى األولى)1440 

املتعلق بنظام التأمين) (98.15 2019()بتطبيق القانون رقم) يناير) (17(

بإحداث نظام) (99.15 اإلجباري األسا�ضي عن املرض و القانون رقم)

للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص)

غير األجراء)الذين يزاولون نشاطا خاصا،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد إجراء)املشاورات مع هيئة املهندسين املعماريين الوطنية)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)7)رمضان)1442 

)20)أبريل)2021()،



عدد)6985 -)27)رمضان)1442 )10)ماي)2021(   333الجريدة الرسمية

رسم ما يلي):

املادة األولى

من) (4 واملادة) (98.15 رقم) القانون  من  (6 املادة) ألحكام  تطبيقا 

القانون رقم))99.15)املشار إليهما أعاله،)يحدد هذا املرسوم كيفيات)

تطبيق نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض املنصوص عليه)

ونظام املعاشات املنصوص عليه في القانون) (98.15 في القانون رقم)

رقم)99.15)السالفي الذكر على املهندسين املعماريين.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة)7)من القانون املشار إليه أعاله رقم)98.15،)

داخل أجل ال) يتعين على املهندس املعماري املعني باألمر أن يودع،)

يتعدى اليوم األخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل،)

لدى إحدى وكاالت الصندوق الوطني للضمان االجتماعي القريبة من)

وفق) طلب تسجيله،) مقابل وصل،) أو من محل عمله،) محل سكناه،)

النموذج املعد لهذا الغرض من لدن الصندوق املذكور.)يشفع الطلب)

بالوثائق املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة)10)من القانون رقم)98.15)السالف الذكر،)

تعتبر هيئة املهندسين املعماريين الوطنية،)املنصوص عليها في املادة)33 

هيئة االتصال املكلفة) املشار إليه أعاله،) (016.89 من القانون رقم)

املتعلقة) باملعلومات  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  بموافاة 

باملهندسين املعماريين.

املادة الرابعة

الصندوق) بموافاة  الوطنية  املعماريين  املهندسين  هيئة  تقوم 

املتعلقة بكل) باملعلومات املتوفرة لديها  الوطني للضمان االجتماعي 

وذلك وفق الكيفيات املحددة) مهندس معماري والالزمة لتسجيله،)

بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة الخامسة)

14)من) 98.15)واملادة) 22)من القانون رقم) ( تطبيقا ألحكام املادة)

القانون رقم)99.15)السالفي الذكر،)يحدد الدخل الجزافي للمهندسين)

املعماريين حسب أقدمية الحصول على الشهادة املشار إليها في املادة)4 

من القانون السالف الذكر رقم)016.89،)وذلك على النحو التالي):

- أقل من 13 سنة : 3  مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد األدنى 

القانوني لألجر في النشاطات غير الفالحية املحدد تطبيقا ألحكام 

املادة 356 من القانون رقم 65.99 املشار إليه أعاله في مدة الشغل 

العادية السنوية في النشاطات غير الفالحية املنصوص عليها في 

املادة 184 منه ؛

- من 13 سنة إلى غاية 37 سنة كاملة : 5.5 مرات القيمة املذكورة؛

- أكثر من 37 سنة : 4 مرات القيمة املذكورة.

املادة السادسة

الصندوق) إلى  أداؤها  الواجب  الشهرية  االشتراكات  تحتسب 

الوطني للضمان االجتماعي من طرف كل مهندس معماري،)بناء)على)

الدخل الجزافي املحدد في املادة الخامسة أعاله.

املادة السابعة

تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة)12)من القانون رقم)98.15 

واملادة)14)من القانون رقم)99.15)السالفي الذكر،)تؤدى االشتراكات)

شهريا ابتداء)من اليوم األول من كل شهر مستحق.

املادة الثامنة

)يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير املنصوص عليها في املادة)27 

99.15)السالفي) 17)من القانون رقم) 98.15)واملادة) من القانون رقم)

الذكر،)ابتداء)من اليوم األول من الشهر املوالي للشهر املستحق.

املادة التاسعة)

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

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزيرة إعداد التراب الوطني)

الشغل) ووزير  الصحة  ووزير  املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير 

واإلدماج املنهي،)كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)21)من رمضان)1442 )4)ماي)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.
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  رسوم ضقم)8)3. ).))ص0دض في)7)) ن ض ر70))77  )7) 10) )1)()ب0ستئن0ف العمل ب0ستيف0ء)ضسم االستيراد

املفروض على القمح اللي7 و شتق0ته وبتغيير  قداض ضسم االستيراد املفروض على هذه املنتج0ت

رئيس الحكومة،

بناء)على البند)I)من املادة)4)من قانون املالية رقم)25.00)عن الفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى)31)ديسمبر)2000،)الصادر بتنفيذه)
بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب) )28)يونيو)2000()  1421 من ربيع األول) (25 بتاريخ) (1.00.241 الظهير الشريف رقم)

استيفاؤها عند االستيراد،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة املصادق عليها بالظهير الشريف)
بمثابة قانون رقم)1.77.339)بتاريخ)25)من شوال)1397 )9)أكتوبر)1977()،)كما تم تغييرها و تتميمها وال سيما الفصل)5)منها)؛

 و على قانون املالية رقم)65.20)للسنة املالية)2021،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.90)بتاريخ فاتح جمادى األولى)1442
)16)ديسمبر)2020()وال سيما البند)1)باملادة)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.922)الصادر في)10)جمادى األولى)1442 )25)ديسمبر)2020()بوقف استيفاء)رسم االستيراد املفروض)
على القمح اللين ومشتقاته)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في)23)من رمضان)1442 )6)ماي)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 يستأنف العمل باستيفاء)رسم االستيراد املطبق على القمح اللين ومشتقاته،)املصنف في البندين التعريفيين)1001.99.00.19
و)1001.99.00.90.

املادة الثانية

4)من قانون) 1)من املادة) تغير وفق البيانات الواردة في الجدول امللحق بهذا املرسوم،)تعريفة رسوم االستيراد املحددة بالبند)
املالية رقم)25.00)املشار إليه أعاله عن الفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى)31)ديسمبر)2000.

املادة الثالثة

يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)ويدخل حيز التنفيذ ابتداء)
من)15)ماي)2021.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية

واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

*

*  *
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 رسوم ضقم)9)3. ).))ص0دض في)7)) ن ض ر70))77  )7) 10) )1))
على) املفروض  االستيراد  ضسم  ب0ستيف0ء) العمل  ب0ستئن0ف 

القمح الصلب.

رئيس الحكومة،

عن (25.00 من قانون املالية رقم) (4 من املادة) (I البند) على   بناء)
الفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى)31)ديسمبر)2000،)الصادر بتنفيذه)
 1421 األول) ربيع  من  (25 بتاريخ) (1.00.241 رقم) الشريف  الظهير 
الواجب) الجمركية  الرسوم  تعريفة  بتحديد  )28)يونيو)2000()

استيفاؤها عند االستيراد،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة التي تتولى تحصيلها)
بالظهير) عليها  املصادق  املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إدارة 
 الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)1.77.339)بتاريخ)25)من شوال)1397
)9)أكتوبر)1977()،)كما وقع تغييرها و تتميمها وال سيما الفصل)5)منها)؛

و على قانون املالية رقم)65.20)للسنة املالية)2021)الصادر بتنفيذه)
1442 األولى) جمادى  فاتح  بتاريخ  (1.20.90 رقم) الشريف   الظهير 

)16)ديسمبر)2020()وال سيما البند)1)باملادة)2)من القانون املذكور)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.20.296)الصادر في)2)شعبان)1441 )27)مارس)2020(
املتعلق بوقف استيفاء)رسم االستيراد املفروض على القمح الصلب)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في)23)من رمضان)1442 
)6)ماي)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

االستيراد) رسم  استيفاء) (،2021 يونيو) فاتح  من  ابتداء) يعاد،)
التعريفيين) البندين  في  املصنف  الصلب  القمح  على  املفروض 

1001.19.00.10)و1001.19.00.90.

املادة الثانية

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد 

األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

الفالحة) اإلداضة ووزير  وامل0لية وإصالح  االقتص0د  لوزير  قراض  شترك 

والصيد البحر1 والتنمية القروية واملي0ه والغ0ب0ت ضقم) ).691 

بتحديد  بلغ) أبريل) )1)() (7(   77( 7)) ن شعب70) ص0دض في)

وكيفي0ت أداء)األت0وة املستحقة برسم استغالل أقف0ص ع0ئمة)

لتسمي7 أسم0ك التونة الب0لغة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء)على املرسوم رقم)2.08.562)الصادر في)13)من ذي الحجة)1429 

بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص) ()2008 ديسمبر) (12(

سيما وال  وتتميمه،) تغييره  وقع  كما  البحري  الصيد   مؤسسات 

املادة)18)منه،

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يحدد مبلغ األتاوة السنوية املنصوص عليها في املادة)18)من املرسوم)

املشار إليه أعاله رقم)2.08.562)الصادر في)13)من ذي الحجة)1429 

)12)ديسمبر)2008()املكونة من رسم قار ورسم متغير والواجب دفعها)

عائمة) أقفاص  واستغالل  إنشاء) اتفاقية  كل  وتجديد  إبرام  برسم 

لتسمين أسماك التونة البالغة كما يلي):

الرسم املتغير))ب0لدضهم(الرسم الق0ض))ب0لدضهم(نوع النش0ط

استغالل)

أقفاص عائمة)

لتسمين)

أسماك التونة)

البالغة

في حالة)

التثبيت

في حالة)40.000.00

التثبيت

%1)تحتســب علــى مبلــغ مبيعــات)

الكميــات) علــى  الزائــد  الــوزن 

األصليــة ملجمــوع أســماك التونــة)

املوضوعــة فــي األقفــاص إذا كان)

هــذا الــوزن الزائــد يقــل عــن أو)

طــن. (1000 يعــادل)

مبلــغ) علــى  تحتســب  (1,5%

علــى) الزائــد  الــوزن  مبيعــات 

ملجمــوع) األصليــة  ( الكميــات)

فــي) املوضوعــة  التونــة  أســماك 

األقفــاص إذا كان هــذا الــوزن)

طــن. (1000 يفــوق) الزائــد 

في حالة عدم)

التثبيت

في حالة عدم)30.000.00

التثبيت

ال �ضيء
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املادة الثانية

الخازن) لدى  أعاله  األولى  املادة  في  إليها  املشار  األتاوة  تؤدى 
واستغالل) إنشاء) للمملكة من طرف املستفيد من رخصة  الجهوي 
أقفاص عائمة لتسمين أسماك التونة البالغة املعنية بعد تقديم سند)
التحصيل املعد من طرف مندوب الصيد البحري الذي توجد بدائرته)
األقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة.)ويشير هذا السند،)
»الجريدة) إلى هوية املستفيد من الرخصة ومراجع) على الخصوص،)
واستغالل) إنشاء) اتفاقية  من  مستخرج  بنشر  املتعلقة  الرسمية«)
األقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة املذكورة أو تجديده)
املنصوص عليه في املادة)9)من املرسوم السالف الذكر))رقم)2.08.562.

تحصل األتاوة حسب اآلجال التالية):

 )-)الرسم الق0ض):

- في حالة التثبيت : بالنسبة للسنة األولى، في موعد ال يتجاوز 
 اليوم األخير من الشهر املوالي لتاريخ نشر مستخرج االتفاقية
في الجريدة الرسمية أو تجديدها. وبالنسبة للسنوات الالحقة 

في موعد ال يتجاوز 31 مارس من كل سنة ؛

- في حالة عدم التثبيت : في موعد ال يتجاوز 31 مارس من السنة 

املطابقة.

))-)الرسم املتغير):

- في حالة التثبيت، يجب على املستفيد أن يؤدي الرسم املتغير في 

موعد ال يتجاوز 31 ديسمبر من السنة املطابقة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من شعبان)1442 )7)أبريل)2021(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قراض للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع0لي والبحث العلمي املكلف ب0لتعليم الع0لي والبحث)
ب0ملص0دقة على دفتر الروابط البيداغوجية) ين0ير) )1)() ((1(  77( 6)جم0دى اآلخرة) العلمي ضقم) ).53 )ص0دض في)

الوطنية لسلك دبلوم في  هن الفنو7 والتصميم للمدضسة الوطنية العلي0 للفن والتصميم.

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

بناء)على املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 )7)يونيو)2004()بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية)
وأسالك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة)11)املكررة منه)؛

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

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي املنعقدة بتاريخ)7)ديسمبر)2020،

قرر ما يلي :
املادة األولى

يصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك دبلوم في مهن الفنون والتصميم للمدرسة الوطنية العليا للفن)
والتصميم،)كما هو ملحق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،)ويعمل به ابتداء)من السنة الجامعية)2020-2019.

وحرر بالرباط في)6)جمادى اآلخرة)1442 )20)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*
*  *
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قراض للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع0لي والبحث العلمي املكلف ب0لتعليم الع0لي والبحث)

ب0ملص0دقة على دفتر الروابط البيداغوجية) ين0ير) )1)() ((1(  77( 6)جم0دى اآلخرة) العلمي ضقم) ).57 )ص0دض في)

الوطنية لسلك دبلوم املدضسة الوطنية العلي0 للفن والتصميم.

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

العلمي،

بناء)على املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 )7)يونيو)2004()بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية)

وأسالك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املادة)11)املكررة منه)؛

و على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم)3337.19)الصادر في)2)ربيع اآلخر)1441 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي املنعقدة بتاريخ)7)ديسمبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك دبلوم املدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم،)كما هو ملحق بهذا)

القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،)ويعمل به ابتداء)من السنة الجامعية)2020-2019.

وحرر بالرباط في)6)جمادى اآلخرة)1442 )20)يناير)2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*  *
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أ

املسلك،)خالل فترة االعتم0د،

.
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املدضسة،)ب0قتراح  ن ز الئه املكوني7 للفريق البيداغوجي الذ1 يؤطر الوحدة،)بعد استطالع ضأ1 ضئيس الشعبة املعنية.

))وتحتسب نقطته في الفصل السادس.
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نصوص خ0صة

 رسوم ضقم)88). ).))ص0دض في)7 ) ن ض ر70))77  )31)أبريل) )1)) 

للرم70) الوطني  الصندوق  إداضة  أعر0ء) جلس  بتعيي7 

االجتم0عي.

رئيس الحكومة،

بناء)على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم)1.72.184)الصادر في))

15)من جمادى اآلخرة)1392 )27)يوليو)1972()املتعلق بنظام الضمان)

االجتماعي،)كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل السابع منه)؛

وباقتراح من رئيس الحكومة ووزير الشغل واإلدماج املنهي ووزير)

ووزير) )قطاع االقتصاد واملالية() االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

واملياه) القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الصحة 

والرقمي) األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  ووزير  والغابات 

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة))قطاع إصالح اإلدارة()؛

وباقتراح من املنظمات املهنية األكثر تمثيال للشغالين و املشغلين،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الرسمية،) بالجريدة  املرسوم  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء) يعين،)

أعضاء)مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ملدة ثالث)

سنوات األشخاص اآلتية أسماؤهم):

*) مثلو الدولة

-)رئاسة الحكومة):

•)السيد عبد الحق لعربي):)عضو رسمي)؛

•)السيد))هشام بلخير):)عضو نائب.

-)وزارة الشغل واإلدماج املنهي):

•)السيد نور الدين بنخليل):)عضو رسمي.

•)السيد الطيب بوهوش):)عضو رسمي)؛

•)السيد عبد اللطيف سعيدي):)عضو نائب)؛

•)السيد طارق متضح):)عضو نائب.

-)وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)-)قطاع االقتصاد واملالية)-):

•)السيد عبد الجليل الحافر):)عضو رسمي)؛

•)السيد أنس نصفي):)عضو نائب.

-)وزارة الصحة):

•)السيد عبد الوهاب بلمداني):)عضو رسمي)؛

•)السيدة إلهام بشيس):)عضو نائب.

-)وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات):

•)السيد حميد املليكي):)عضو رسمي)؛

•)السيد حسن الناجي):)عضو نائب.

-)وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي):

•)السيد عبد العزيز ببقيقي):)عضو رسمي)؛

•)السيد محمد بنعيادة):)عضو نائب.

-)وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)-)قطاع إصالح اإلدارة)-):

•)السيد توفيق أزروال):)عضو رسمي)؛

•)السيد أناس عبد اإلله شايب):)عضو نائب.

*) مثلو الشغ0لي7

-)االتحاد املغربي للشغل):

•)السيد محمد العلوي):)عضو رسمي)؛

•)السيد نور الدين سليك):)عضو رسمي)؛

•)السيد سعيد خير هللا):)عضو رسمي)؛

•)السيد محمد اعماري):)عضو رسمي)؛

•)السيد املصطفى مومن):)عضو نائب)؛

•)السيد مصطفى وردان):)عضو نائب)؛

•)السيد عالل بابا لحسن):)عضو نائب)؛

•)السيد سعد الطاوجني):)عضو نائب.

-)الكونفدرالية الديمقراطية للشغل):

•)السيد عبد الفتاح البغدادي):)عضو رسمي)؛

•)السيد الحسين اليماني):)عضو رسمي)؛

•)السيد عزيز دوليازال):)عضو نائب)؛

•)السيدة حسناء)كرعوش):)عضو نائب.

-)االتحاد العام للشغالين باملغرب):

•)السيد مصطفى مكروم):)عضو رسمي)؛

•)السيد عبد الغني السماللي:)عضو نائب.

-)االتحاد الوطني للشغل باملغرب):

•)السيد عبد العزيز الطا�ضي):)عضو رسمي)؛

•)السيد عزيز هناوي):)عضو نائب.
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*) مثلو املشغلي7

-)االتحاد العام ملقاوالت املغرب):

•)السيد شكيب لعلج):)عضو رسمي)؛

•)السيد مهدي التازي):)عضو رسمي)؛

•)السيد هشام زوانات):)عضو رسمي)؛

•السيد محمد طالل):)عضو نائب)؛

•)السيد عبد الحي بسة):)عضو نائب)؛

•)السيد))عادل الرايس):)عضو نائب.

-)جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات):

•)السيد عبد الحفيظ الجرودي):)عضو رسمي)؛

•)السيد عادل ياسير):)عضو رسمي)؛

•)السيد خالد املنصوري):)عضو نائب)؛

•)السيد محمد البطاح):)عضو نائب.

-)جامعة الغرف الفالحية باملغرب):

•)السيد محمد رياض):)عضو رسمي)؛

•)السيد ميمون أوسار):)عضو نائب.

-)جامعة غرف الصناعة التقليدية باملغرب):

•)السيد عبد املالك البوطيين):)عضو رسمي)؛

•)السيد فاروق املدني):)عضو نائب.

-)جامعة غرف الصيد البحري):

•)السيد محمد أملود):)عضو رسمي)؛

•)السيد العربي مهيدي):)عضو نائب.

املادة الثانية

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

وزير الشغل واإلدماج املنهي.

وحرر بالرباط في)17)من رمضان)1442 )30)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير  الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.

 رسـوم ضقم)313. ).))ص0دض في)7)) ن ض ر70))77  )7) 10) )1)()يق�سي بترتيب تحف فنية للفن0ني7  حمد املليحي)

و حمد شبعة في عداد اآلث0ض

رئيس الحكومة،

املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف الفنية) (22.80 بناء)على القانون رقم)

والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.80.341)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980()كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.81.25)الصادر في)23)من ذي الحجة)1401 )22)أكتوبر)1981()بتطبيق القانون رقم)22.80)املشار)

إليه أعاله)؛

وبعد االطالع على طلب الترتيب الذي تقدمت به جمعية الفكر التشكيلي بتاريخ)8)أبريل)2021)؛

وبعد استشارة لجنة تقييم ودراسة املنقوالت التراثية لترتيبها خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ)13)أبريل)2021،

رسم ما يلي :

املادة األولى

ترتب في عداد اآلثار التحف الفنية للفنانين محمد املليحي ومحمد شبعة،)املشار إليها في الجدول اآلتي بعده،)املبينة)

بالصور املرفقة بأصل هذا املرسوم واملتواجدة بتاريخ صدور هذا املرسوم بفندق):)«Les roses Dadés»)بقلعة مكونة):
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املادة الثانية.)-)ال يجوز إحداث أي تغيير أو إصالح أو ترميم للتحف املشار إليها أعاله،)طبقا للمقتضيات املنصوص عليها)

بالقانون رقم)22.80)كما تم تغييره وتتميمه إال بترخيص من املصالح املختصة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة.

املادة الثالثة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

اإلمضاء):)عثمان الفردوس.

ضقم) ).877)ص0دض)) قراض لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك وامل0ء)
)77  )6))فبراير) )1)()بتعيي7 آ ر  س0عد) 7 ) ن ضجب) في)

ب0لصرف ون0ئبي7 عنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387
1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 
والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

االعتمادات) لصرف  مساعدا  آمرا  التجارية  املالحة  مدير  يعين 
املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)من)

امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

إذا تغيب مدير املالحة التجارية أو عاقه عائق ناب عنه كل من)
رئيس قسم الشؤون القانونية واالتفاقات الدولية بمديرية املالحة)
العامة) باملديرية  واإلدارية  املالية  الشؤون  قسم  ورئيس  التجارية 

للموانئ واملالحة التجارية.

املادة الثالثة

تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف)
املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف)

النفقات منها.

املادة الرابعة

أعاله هو خازن عمالة إليها  املشار  بالعمليات  املكلف   املحاسب 
الدار البيضاء)-)مركز غرب.

املادة الخامسة

 ينسخ القرار رقم)3675.19)الصادر في)10)صفر)1441 )9)أكتوبر)2019(

بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ضقم) ).878)ص0دض)) قراض لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك وامل0ء)

)77  )6))فبراير) )1)()بتعيي7 آ ر  س0عد) 7 ) ن ضجب) في)

ب0لصرف ون0ئبي7 عنه.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على املرسوم امللكي رقم)330.66)الصادر في)10)محرم)1387
1967()بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) أبريل) (21(

وتتميمه وال سيما الفصول)5)و)64)و)65)و)66)منه)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لتنفيذ) بالصرف  مساعدا  آمرا  التجارية  املالحة  مدير  يعين 

العمليات املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية مرفق الدولة املسير بصورة)

التجهيز) لوزارة  التابع  التجارية«) املالحة  »مديرية  املسمى) مستقلة 

والنقل واللوجيستيك واملاء.
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املادة الثانية

إذا تغيب مدير املالحة التجارية أو عاقه عائق ناب عنه كل من)

رئيس قسم الشؤون القانونية واالتفاقات الدولية بمديرية املالحة)

العامة) باملديرية  واإلدارية  املالية  الشؤون  قسم  ورئيس  التجارية 

للموانئ واملالحة التجارية.

املادة الثالثة

أعاله هو خازن عمالة إليها  املشار  بالعمليات  املكلف   املحاسب 

الدار البيضاء)-)مركز غرب.

املادة الرابعة

 ينسخ القرار رقم)3674.19)الصادر في)10)صفر)1441 )9)أكتوبر)2019(

بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

قراض لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع0لي والبحث)

العلمي،)الن0طق الرسمي ب0سم الحكو ة ضقم) ).7)8)ص0دض في)

) ) ن شعب70))77  )6)) 0ضس) )1)()بشأ7 تحديد  ع0يير)

االنتق0ء)األولي وكيفي0ت إجراء) ق0بالت و/أو اختب0ضات التقييم)

ملعهد التكوين في  هن الط0ق0ت املتجددة والنج0عة الط0قية)

بطنجة.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء)على املرسوم رقم)2.18.734)الصادر في)27)من ربيع األول)1440 

بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات) ()2018 ديسمبر) (5(

املتجددة والنجاعة الطاقية بطنجة،)وال سيما املادة)5)منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه)؛

وباقتراح من مجلس اإلتقان،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تفتح مباراة ولوج سلك التقني املتخصص بمعهد التكوين في مهن)

الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بطنجة بإعالن ينشر باللغتين)

www.ifmeree.ma(:(العربية والفرنسية في املوقع اإللكتروني للمعهد 

http( :( //www. اإللكتروني) واملوقع  (inscription.ifmeree.ac.ma و)

إخبار) ولوائح  للمعهد  اإلخبار  لوائح  وتعلق  (alwadifa-maroc.com

هذه املباراة) وذلك قبل إجراء) الثانويات التأهيلية املجاورة للمعهد،)

بمدة ثالثة أشهر.)ويتضمن هذا اإلعالن ما يلي):

1)-)األجل املحدد إليداع الترشيحات)؛

2)-)شروط املشاركة في املباراة)؛

3)-)تاريخ ومكان إجراء)املباراة.

املادة)2

يتم الترشيح الجتياز مباراة سلك التقني املتخصص حسب ما يلي):

1)-)التسجيل باملوقع اإللكتروني املعد لهذه املباراة من خالل تعبئة)

استمارة طلب الترشيح.

تصبح االستمارة املعبأة واملؤكدة بصفة نهائية غير قابلة للتعديل)

بمجرد نهاية األجل املخصص للتسجيل اإللكتروني.

2)-)إيداع ملف الترشيح مرفقا باستمارة طلب الترشيح بالعنوان)

معهد التكوين في مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية) (: اآلتي)

بطنجة،)املنطقة الصناعية الحرة الثالثة)-)الجماعة القروية اكزناية،)

طنجة،))صندوق البريد رقم)428(.

3)-)أو إرساله عبر البريد خدمة)»أمانة«)إلى العنوان التالي):)معهد)

((- بطنجة) الطاقية  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  مهن  في  التكوين 

صندوق البريد رقم)428)مركز اإلرساليات أمانة)-)طنجة.

املادة)3

يتضمن ملف الترشيح لسلك التقني املتخصص ما يلي):

• نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو نسخة من عقد االزدياد ؛

• نسخة من كشف نقط السنة الثانية باكالوريا بالنسبة للحاصلين 

على الباكالوريا أو ما يعادلها ؛

 • نسخة من شهادة الباكالوريا بالنسبة للحاصلين على الباكالوريا

أو ما يعادلها، أو نسخة من دبلوم التقني بالنسبة للحاصلين على 

هذا الدبلوم أو ما يعادله.
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املادة)4

في االستمارات) املعلومات املضمنة  بمقارنة  املعهد،) إدارة  تقوم 

املعبأة من طرف املترشحات واملترشحين باملعلومات الواردة بملفات)

وكل اختالف في هذه املعلومات يؤدي إلى) ترشيحهم املودعة لديها.)

إلغاء)ملف الترشيح.

املادة)5

تتألف من أربعة أعضاء،  تشرف على هذه املباراة لجنة لالنتقاء)

على األقل،)يعينهم مدير املعهد بناء)على مؤهالتهم وما يتوفرون عليه)

من خبرة في اختبارات هذه املباراة.)ويرأس هذه اللجنة املدير املساعد)

املكلف بالدراسات بهذا املعهد.

املادة)6
تقوم اللجنة املشار إليها في املادة الخامسة أعاله،)باالنتقاء)األولي)

للمترشحات واملترشحين الجتياز اختبار املباراة حسب ما يلي):

األولي  االنتقاء  يتم  الباكالوريا،  للحاصلين على شهادة  بالنسبة   -

للمترشحات واملترشحين حسب النقط املحصل عليها في االمتحان 

الوطني للبكالوريا ؛

 - بالنسبة للحاصلين على دبلوم التقني، يتم االنتقاء األولي للمترشحات

 واملترشحين حسب مالءمة تكوينهم للشعب املستهدفة بسلك التقني

املتخصص.

تحصر هذه اللجنة لوائح املترشحات واملترشحين املقبولين الجتياز)

اختبار املباراة حسب االستحقاق بمحضر يوقعه جميع أعضائها.

املادة)7

يتعين على كل مترشح تم انتقاؤه تحميل بطاقة االستدعاء)الجتياز)

االختبار الشفوي من املوقع اإللكتروني املعد للمباريات وطبعها.

تحتوي هذه البطاقة على املعلومات املتعلقة بمركز االختبار وكذا)

الوثائق الواجب اإلدالء)بها الجتياز املباراة.

املادة)8

تشتمل املباراة اختبارا شفويا يسمح للجنة املشار إليها في املادة)

الخامسة بتقييم دوافع املترشح ومهاراته.

املعدل العام للقبول النهائي)=))المعدل الوطني للباكالوريا)+)نقطة)

المقابلة الشفوية()/)2.

املادة)9

املادة) في  إليها  املشار  اللجنة  تقوم  املباراة،) اختبار  إجراء) بعد 

الخامسة أعاله بترتيب املترشحات واملترشحين ترتيبا تنازليا حسب)

املعدل النهائي املحصل عليه من طرفهم،)وبإعداد محضر يوقعه جميع)

أعضائها.

املادة)10

املترشحات) قائمة  على  املعهد  إدارة  طرف  من  اإلعالن  يتم 

املترشحات واملترشحين) نهائية وقائمة  املقبولين بصفة  واملترشحين 

املدرجين في الئحة االنتظار حسب االستحقاق وحسب املقاعد املتاحة)

باملوقع املعد للمباريات،)كما تعلق هاته اللوائح بمقر اإلدارة.

املادة)11

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1442 )26)مارس)2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قراض لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع0لي والبحث)

العلمي،)الن0طق الرسمي ب0سم الحكو ة ضقم) ).113 )ص0دض)

بعض) بتحديد  أبريل) )1)() (8(   77( شعب70) 5)) ن  في)

املع0دالت بي7 الشه0دات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من (15 في) الصادر  (1.59.072 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

التربية) بتحديد اختصاصات وزير  ()1959 يوليو) (21(  1379 محرم)

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات)

وشهادات متابعة الدروس)؛

1379 من صفر) (17 في) الصادر  (2.59.364 رقم) املرسوم   وعلى 

بمنح) الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد  ()1959 أغسطس) (22(

معادالت الشهادات)؛

في الصادر  (2071.01 رقم) الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7)رمضان)1422 )23)نوفمبر)2001()بشأن النظام املدر�ضي في التعليم)

األولي واالبتدائي والثانوي)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر)

1427 رمضان) من  (23 في) الصادر  (2385.06 رقم) العلمي   والبحث 

البكالوريا،) نيل شهادة  امتحانات  تنظيم  بشأن  ()2006 أكتوبر) (16(

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

املعادلة) ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ)29)ديسمبر)2020،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية)»شعبة العلوم التجريبية)-)

مسلك علوم الحياة واألرض«،)الشهادة التالية):

-(Certificat( de( diplôme( maturité( spécialisée( :( sciences(

naturelles, délivré par le département de l’éducation de 

Canton de Bâle-Ville-Suisse.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من شعبان)1442 )8)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قراض لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع0لي والبحث)

العلمي،)الن0طق الرسمي ب0سم الحكو ة ضقم) ).117 )ص0دض)

بعض) بتحديد  أبريل) )1)() (8(   77( شعب70) 5)) ن  في)

املع0دالت بي7 الشه0دات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من (15 في) الصادر  (1.59.072 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

التربية) بتحديد اختصاصات وزير  ()1959 يوليو) (21(  1379 محرم)

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات)

وشهادات متابعة الدروس)؛

1379 من صفر) (17 في) الصادر  (2.59.364 رقم) املرسوم   وعلى 

بمنح) الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد  ()1959 أغسطس) (22(

معادالت الشهادات)؛

في الصادر  (2071.01 رقم) الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7)رمضان)1422 )23)نوفمبر)2001()بشأن النظام املدر�ضي في التعليم)

األولي واالبتدائي والثانوي)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر)
1427 رمضان) من  (23 في) الصادر  (2385.06 رقم) العلمي   والبحث 
البكالوريا،) نيل شهادة  امتحانات  تنظيم  بشأن  ()2006 أكتوبر) (16(

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

املعادلة) ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ)29)ديسمبر)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية)»شعبة العلوم التجريبية)-)

مسلك علوم الحياة واألرض«،)الشهادة التالية):

-(High( school( diploma,( délivré( par( Sunlight( International(

School - Riyadh,

باململكة العربية السعودية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من شعبان)1442 )8)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قراض للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القر0ئية ضقم) ).877 

بتفويض) ) 3) 0ضس) )1)()   77( 7 ) ن شعب70) ص0دض في)

اإل ر0ء.

الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية،

املتعلق باملجلس األعلى) (100.13 على القانون التنظيمي رقم) بناء)

 1.16.40 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائية  للسلطة 

بتاريخ)14)من جمادى اآلخرة)1437 )24)مارس)2016()وال سيما املادة)

63)منه))؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()والسيما الفصل)20)منه)؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم)3.228.74)الصادر في)21)من جمادى

بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 اآلخرة)

بمأموريات في الخارج،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد أحمد صابر،)رئيس قطب الشؤون املالية والتجهيز)

باملجلس األعلى للسلطة القضائية،)اإلمضاء)نيابة عن الرئيس املنتدب)

للعاملين) الصادرة  األوامر  على  القضائية  للسلطة  للمجلس األعلى 

باملجلس للقيام بمأموريات داخل اململكة وفي الخارج.
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املادة الثانية

إذا تغيب السيد أحمد صابر أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد)

اوسكين،)رئيس شعبة تدبير امليزانية واملحاسبة بقطب الشؤون املالية)

والتجهيز باملجلس األعلى للسلطة القضائية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : محمد عبد النباوي.

قراض للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القر0ئية ضقم) ).875 

بتفويض) ) 3) 0ضس) )1)()   77( 7 ) ن شعب70) ص0دض في)

اإل ر0ء)واملص0دقة على الصفق0ت.

الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية،

املتعلق باملجلس األعلى) (100.13 على القانون التنظيمي رقم) بناء)

 1.16.40 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائية  للسلطة 

بتاريخ)14)من جمادى اآلخرة)1437 )24)مارس)2016()وال سيما املادة)

63)منه))؛

 1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66 وعلى املرسوم امللكي رقم)

بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره) ()1967 )21)أبريل)

وتتميمه والسيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد أحمد صابر،)رئيس قطب الشؤون املالية والتجهيز)

عن) نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) القضائية،) للسلطة  األعلى  باملجلس 

 الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية على األوامر بصرف

أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات وبصفة عامة على)

جميع الوثائق املحاسبية املتعلقة بميزانية املجلس املذكور.

املادة الثانية

التجهيز) صفقات  على  اإلمضاء) صابر  أحمد  السيد  إلى  يفوض 

واملعدات واألشغال والخدمات والتوريدات املتعلقة باملجلس األعلى)

للسلطة القضائية وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الثالثة

يفوض إلى السيد أحمد صابر املصادقة على الصفقات املتعلقة)

الوثائق) جميع  وعلى  وفسخها  القضائية  للسلطة  األعلى  باملجلس 

الخاصة بتلك الصفقات.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد أحمد صابر أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد)

اوسكين،)رئيس شعبة تدبير امليزانية واملحاسبة بقطب الشؤون املالية)

والتجهيز باملجلس األعلى للسلطة القضائية.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : محمد عبد النباوي.

قراض للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القر0ئية ضقم) ).918 
بتفويض) أبريل) )1)() (6(   77( شعب70) 3)) ن  في) ص0دض 

اإل ر0ء.

الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية،

املتعلق باملجلس األعلى) (100.13 على القانون التنظيمي رقم) بناء)
 1.16.40 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائية  للسلطة 
بتاريخ)14)من جمادى اآلخرة)1437 )24)مارس)2016()وال سيما املادة)

51)منه))؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931( 
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)
1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()والسيما الفصل)20)منه)؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم)3.228.74))الصادر في)21)من جمادى
بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 اآلخرة)

بمأموريات في الخارج،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد مصطفى االبزار،)األمين العام للمجلس األعلى)
املنتدب) الرئيس  نيابة عن  التأشير  أو  اإلمضاء) القضائية،) للسلطة 
للمجلس األعلى للسلطة القضائية على القرارات والوثائق املتعلقة)
بتسيير املصالح اإلدارية لنفس املجلس كما يفوض إليه اإلمضاء)على)
األوامر الصادرة لقضاة مختلف محاكم اململكة وللعاملين باملجلس)
يتعلق) ما  وكل  وخارجها  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام  املذكور 

بالتعويضات التي تخصهم.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء : محمد عبد النباوي.

قراض للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القر0ئية ضقم) ).919 

بتفويض) أبريل) )1)() (6(   77( شعب70) 3)) ن  في) ص0دض 

اإل ر0ء.

الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية،

املتعلق باملجلس األعلى) (100.13 على القانون التنظيمي رقم) بناء)

 1.16.40 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائية  للسلطة 

بتاريخ)14)من جمادى اآلخرة)1437 )24)مارس)2016()وال سيما املادة)

63)منه)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()والسيما الفصل)20)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للشؤون) العام  املفتش  حمود،) اللـه  عبد  السيد  إلى  يفوض 

التأشير) أو  اإلمضاء) القضائية،) للسلطة  األعلى  باملجلس  القضائية 

على) القضائية  للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس  عن  نيابة 

األوامر الصادرة للعاملين باملفتشية العامة للشؤون القضائية للقيام)

بمأموريات داخل اململكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم كما)

يفوض إليه اإلمضاء)أو التأشير على الوثائق املتعلقة بالتسيير اإلداري)

للمفتشية العامة املذكورة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء : محمد عبد النباوي.

قراض للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القر0ئية ضقم) ).1 9 

بتفويض) أبريل) )1)() (6(   77( شعب70) 3)) ن  في) ص0دض 

اإل ر0ء.

الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية،

املتعلق باملجلس األعلى) (100.13 على القانون التنظيمي رقم) بناء)

 1.16.40 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائية  للسلطة 

بتاريخ)14)من جمادى اآلخرة)1437 )24)مارس)2016()وال سيما املادة)

63)منه))؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()والسيما الفصل)20)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد املجدوبي اإلدري�ضي،)رئيس قطب الشؤون)

اإلدارية والتكوين باملجلس األعلى للسلطة القضائية،)اإلمضاء)نيابة)

عن الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية على األوامر)

الصادرة لقضاة مختلف محاكم اململكة والعاملين بقطب الشؤون)

اإلدارية والتكوين للقيام بمأموريات داخل اململكة واملصادقة على)

وثائق التعويضات التي تخصهم.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء : محمد عبد النباوي.

قراض للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القر0ئية ضقم) ).  9 

بتفويض) أبريل) )1)() (6(   77( شعب70) 3)) ن  في) ص0دض 

اإل ر0ء.

الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية،

املتعلق باملجلس األعلى) (100.13 على القانون التنظيمي رقم) بناء)

 1.16.40 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائية  للسلطة 

بتاريخ)14)من جمادى اآلخرة)1437 )24)مارس)2016()وال سيما املادة)

63)منه،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد املجدوبي اإلدري�ضي،)رئيس قطب الشؤون)

اإلمضاء) القضائية،) للسلطة  األعلى  باملجلس  والتكوين  اإلدارية 

أو التأشير نيابة عن الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية)

على القرارات والوثائق املتعلقة بقطب الشؤون اإلدارية والتكوين.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء : محمد عبد النباوي.

قراض للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القر0ئية ضقم) ).) 9 

بتفويض) أبريل) )1)() (6(   77( شعب70) 3)) ن  في) ص0دض 

اإل ر0ء.

الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية،

املتعلق باملجلس األعلى) (100.13 على القانون التنظيمي رقم) بناء)

 1.16.40 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائية  للسلطة 

بتاريخ)14)من جمادى اآلخرة)1437 )24)مارس)2016()وال سيما املادة)

63)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد املجدوبي اإلدري�ضي،)رئيس قطب الشؤون)

اإلدارية والتكوين باملجلس األعلى للسلطة القضائية،)اإلمضاء)نيابة)

عن الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية على املقاالت)

واملذكرات واملستنتجات املرتبطة باملنازعات التي يكون املجلس طرفا)

فيها وعلى القرارات التأديبية املتخذة في حق املوظفين العاملين بنفس)

املجلس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء : محمد عبد النباوي.

قراض للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القر0ئية ضقم) ).3 9 

بتفويض) أبريل) )1)() (6(   77( شعب70) 3)) ن  في) ص0دض 

اإل ر0ء.

الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية،

املتعلق باملجلس األعلى) (100.13 على القانون التنظيمي رقم) بناء)

 1.16.40 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائية  للسلطة 

بتاريخ)14)من جمادى اآلخرة)1437 )24)مارس)2016()وال سيما املادة)

63)منه))؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350 )20)سبتمبر)1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()والسيما الفصل)20)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة لطيفة توفيق،)رئيسة قطب الشؤون القضائية)

باملجلس األعلى للسلطة القضائية،)اإلمضاء)نيابة عن الرئيس املنتدب)

للعاملين) الصادرة  األوامر  على  القضائية  للسلطة  األعلى  للمجلس 

بقطب الشؤون القضائية للقيام بمأموريات داخل اململكة وكل ما)

يتعلق بالتعويضات التي تخصهم كما يفوض إليها اإلمضاء)أو التأشير)

على القرارات والوثائق املتعلقة بالتسيير اإلداري للقطب املذكور.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء : محمد عبد النباوي.
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 جلس املن0فسة

قراض ملجلس املن0فسة عدد)3)/ق/ )1))ص0دض في)5 ) ن شعب70))77  
بإحداث  نشأة  شتركة  ملوكة) املتعلق  )9)) 0ضس) )1)()
 Mhp(management-und(it-beratung(ن0صفة)) 0 بي7 شركة 

.Transnet(bw(gmbh(و شركة(gmbh

مجلس املنافسة،

واملنافسة) األسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  على  بناء)
 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)الصادر في)2)رمضان)1435

)30)يونيو)2014()؛

الصادر) املنافسة  بمجلس  املتعلق  (20.13 رقم) القانون  وعلى 
1435 2)رمضان) 1.14.117)الصادر في)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)30)يونيو)2014()؛

1436 صفـــر) (8 فــــي) الصــــادر  (2.14.652 رقــــم) املـــرســــوم   وعلى 
املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

األسعار واملنافسة)؛

 1436 شعبان) من  (16 في) الصادر  (2.15.109 رقم) املرسوم  وعلى 
)4)يونيو)2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

بتاريخ املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع   وعلى 
من) (14 طبقا ملقتضيات املادة) ()2021 مارس) (29(  1442 شعبان) (15

القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة؛

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة)
4)ربيع) بتاريخ) (2020 88/ع.ت.إ/) العامة ملجلس املنافسة تحت عدد)
مشتركة) بإحداث شركة  املتعلق  (،)2020 نوفمبر) (20( اآلخر)1442 
و شركة) (Mhp management- und it-beratung gmbh بين شركة)

Transnet bw gmbh)؛

وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة السيد خالد البوعيا�ضي)
 )2020 ديسمبر) (22(  1442 جمادى األولى) (7 بتاريخ) رقم)2020/105)
(
ً
في املوضوع طبقا بتعيين السيدة كوثر االدري�ضي مقررة  والقا�ضي 
املتعلق بحرية األسعار) (104.12 من القانون رقم) (27 ألحكام املادة)

واملنافسة)؛

(،104.12 13)من القانون رقم) و حيث إنه طبقا ملقتضيات املادة)
فإن عملية التركيز املزمع القيام بها ستكون موضوع اتفاق ستوقعه)

األطراف املعنية بعد الترخيص للعملية)؛

بتاريخ) 88/ع.ت.إ/2020) وبعد استكمال جميع وثائق امللف عدد)
18)من جمادى اآلخرة)1442))فاتح فبراير)2021()؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)
التبليغ بتاريخ)19)من جمادى اآلخرة)1442 )2)فبراير)2021()؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)
20)من) بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ)
أيام) (10 والذي يمنح أجل) ()2021 فبراير) (3(  1442 جمادى اآلخرة)
مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله؛) لألغيار قصد إبداء)
وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال الخدمات االستشارية في)
تكنولوجيا املعلومات ألنظمة الطاقة الذكية)،)لم يبدوا أية مالحظة)

حول عملية التركيز هذه)؛

القانوني ألعضاء) النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 
الداخلي) النظام  من  (31 املادة) في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة 

للمجلس)؛

املعد) للتقرير  املوضوع  ومقررة  العام  املقرر  تقديم  وبعد 
وللتوصيات) للخالصات  وكذا  املذكورة،) التركيز  عملية  بشأن 
خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ) املنبثقة عنه،)

15)من شعبان)1442 )29)مارس)2021()؛

مجلس) لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

املنصوص عليها في املادتين)11)و12)من القانون رقم)104.12)؛

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

النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء)مهم من السوق املذكورة)؛

مشتركة) منشأة  إحداث  على  ينص  االتفاق  مشروع  إن  وحيث 
Mhp management- und it- شركة) بين  ما  ( مناصفة) مملوكة 

beratung gmbh،)و شركة)Transnet bw gmbh)؛

وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة)11)من)
القانون رقم)104.12)املشار إليه أعاله والتي تنص على أنه يشكل تركيزا،)
إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي)
مما يشكل وهوالشرط املتوفر في الشركة املزمع احداثها،)  مستقل،)

 104.12 من القانون رقم) (11 تركيزا اقتصاديا حسب مدلول املادة)
والتي تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس)

املنافسة)؛



3367الجريدة الرسمية عدد)6985 -)27)رمضان)1442 )10)ماي)2021(  

رقم) كون  التبليغ،) إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  وحيث 

املعامالت اإلجمالي ملجموع املنشآت تجاوز السقف املحدد في املادة)8 

من املرسوم رقم)2.14.652)؛

وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي):

(،Mhp management- und it-beratung gmbh شركة) (- (1

تنشط في مجاالت االستشارات اإلدارية) الخاضعة للقانون األملاني،)

وخاصة في) (، وتكامل األنظمة وإدارة التطبيقات والخدمات الرقمية)

 Dr. ing . h.c. f. porsche(صناعة السيارات وهي شركة تابعة لشركة

 Volkswagen شركة) عليها  تسيطر  التي  (،aktiengesellschaft

)VWAG( Aktiengesellschaft)بشكل غير مباشر.

 Volkswagen(الشركة األم ملجموعة(،»Volkswagen ag(«(وتعتبر

العالم في مجال) و تنشط في جميع انحاء) األملانية لصناعة املركبات،)

تطوير و تصنيع و تسويق و بيع السيارات و املركبات التجارية الخفيفة)

و الشاحنات و الحافالت و األطر الحديدية و رؤوس األسطوانات)

والدراجات النارية،)و قطع الغيار و األكسسوارات.

وتمتلك مجموعة)»Volkswagen»)فرعين لها في السوق املغربية)

وهما):

- Scania Maroc sa، شركة مجهولة االسم، مسجلة في السجل 

التجاري للدار البيضاء تحت  رقم 253639، و هي مملوكة حصريا 

لألجزاء  بالجملة  االستيراد  في  وتنشط   .Volkswagen ملجموعة 

الالزمة لتجميع سيارات من نوع »Scania«، وتنظيم وتوفير خدمة 

ما بعد البيع في الخارج، باإلضافة إلى استيراد وتسويق وتركيب 

وإصالح كرونوتاكوغرافات.

،وهي    )Navteq morocco sarl  
ً
)سابقا  Here( morocco( sarl  -

شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون املغربي ومقرها 

الدار البيضاء. وهي متخصصة في تطوير وتسويق الخرائط وبيانات 

املزود  وتعتبر  والشركات.  لألفراد  الصلة  ذات  والخدمات  املوقع 

السيارات.  تصنيع  لشركات  اإللكترونية  املالحة  لبرامج  الرئي�ضي 

وتمتلك شركة »Volkswagen ag«، من خالل »Audi ag«، بشكل 

غير مباشر حصة أقلية غير مسيطرة تقدر ب %16.6.

Transnetbw gmbh - 2)،)و هي شركة خاضعة للقانون األملاني،)

في والية بادن) تنشط في مجال تدبير أنظمة نقل و تزويد الكهرباء)

 Enbw energie baden-württemberg فورتمبيرغ.)وهي فرع لشركة)

والتي تنشط في تدبير الطاقة واملياه وكذلك في تدبير النفايات،) (،ag

وجميع األنشطة املرتبطة بذلك)؛

الكتابية) التصريحات  وكذا  التبليغ  ملف  حسب  إنه،) وحيث 

 « Mhp management-(والشفوية ألطراف العملية،)فإن كال من شركة

«und it-beratung gmbh)و شركة)»Transnet bw gmbh«،)تهدفان)

من خالل عملية التركيز هذه إلى تحقيق تكامل و إلتقائية بين أنشطتهما،)

ال سيما في قطاع خدمات أنظمة الطاقة الذكية)،)من خالل استثمار)

خبراتهما و مواردهما املالية و التقنية و البشرية)؛

مصالح) به  قامت  الذي  التناف�ضي،) التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 

وفرتها) التي  الوثائق  على  استنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 

سوق املنتوج) تم تحديد األسواق املعنية بشقيها،) األطراف املبلغة،)

ألحكام) تطبيقا  وذلك  للعملية،) الجغرافي  واالمتداد  الخدمة  أو 

النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز،)الوارد)

حيث يعرف السوق) إليه أعاله،) املشار  في املرسوم رقم)2.14.652)

املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع)

الجغرافي،)والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير)

مباشرة)؛

وحيث يستفاد من عناصر امللف أن السوق املرجعية املعنية بهذه)

املعلومات) تكنولوجيا  في  االستشارية  الخدمات  تهم سوق  العملية 

واإلدارة) االستشارات  مجال  تضم  و  الذكية،) الطاقة  ألنظمة 

والخدمات ذات الصلة بشبكات الطاقة الذكية))smart grids()وحلول)

التنقل الذكي))smart mobility()؛

لألطراف) ( والشفوية) الكتابية  التصريحات  حسب  إنه  وحيث 

املعنية،)فإن األنشطة االقتصادية للشركة املشتركة التي سيتم إنشائها)

من))قبل األطراف املعنية ستكون موجهة باألساس إلى السوق األملانية)

والسوق األوروبية املشتركة)؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي للعملية أسفر عن كون)

السوق الوطنية لن تتأثر بعملية التركيز هذه على املدى القريب بالنظر)

إلى عدم وجود أي إنتاج أو طلب حالي على الخدمة املعنية)؛

 «Mhp management- und it-beratung شــــــركـــتي) إن  وحــــــيث 

ال تنشطان في السوق الوطنية) (»Transnet bw gmbh و)») (gmbh»

وليس لديهما أي فرع أو تمثيلية داخله)؛

وحيث إن أنشطة مجموعة)»Volkswagen ag«)في السوق الوطنية)

ال عالقة لها بالخدمة املعنية بالسوق املرجعية)؛

وحيث إن عملية التركيز االقتصادي هذه واستنادا إلى الوثائق التي)

تبين على أن العملية لن يكون لها أي تأثير) وفرتها األطراف املبلغة،)

عمودي أو أفقي أو تكتلي على املنافسة في السوق الوطنية.
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قرر ما يلي:

املادة األولى

األمانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

ربيع) (4 بتاريخ) 088/ع.ت.إ/2020) العامة ملجلس املنافسة تحت عدد)

اآلخر)1442 )20)نوفمبر)2020()يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة)) االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

 Mhp شركة) بين  ما  ( مناصفة) مملوكة  مشتركة  ( منشأة) بإحداث 

 Transnet bw وشركة) (management- und it-beratung gmbh

.gmbh

تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة ملجلس املنافسة،)

املنعقدة طبقا ألحكام املادة)14)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس)

بحضور) (،)2021 مارس) (29(  1442 من شعبان) (15 بتاريخ) املنافسة،)

والسيدة جيهان بنيوسف والسادة) السيد أحمد رحو رئيسا للجلسة،)

عبد الغني أسنينة وعبد اللطيف املقدم وحسن أبو عبد املجيد،)أعضاء.

اإلمضاء : أحمد رحو.

قراض ملجلس املن0فسة عدد)6)/ق/ )1))ص0دض في)9)) ن شعب70))77  

 «Nouvelles Sidérurgies(أبريل) )1)()املتعلق بتولي شركة( ((

اقتن0ء) طريق  عن  الحصرية  املراقبة  (Industrielles s.a»

99,17%) ن أسهم ضأسم0ل وحقوق التصويت لشركة) نسبة)

. »Longometal Afrique s.a«

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة) (104.12 بناء)على القانون رقم)

في) الصادر  (1.14.116 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

2)رمضان)1435 ) 30)يونيو)2014()؛)

الصادر) املنافسة  بمجلس  املتعلق  (20.13 رقم) القانون  وعلى 

1435 2)رمضان) 1.14.117)الصادر في)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)30)يونيو)2014()؛

 1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم  وعلى 

بحرية) املتعلق  (104.12 رقم) القانون  بتطبيق  )فاتح ديسمبر)2014()

األسعار واملنافسة)؛

1436 شعبان) من  (16 في) الصادر  (2.15.109 رقم) املرسوم   وعلى 

)4)يونيو)2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

بتاريخ) املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 

29)من شعبان)1442 )12)أبريل)2021()طبقا ملقتضيات املادة)14)من)

القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

القانوني ألعضاء) النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 

الداخلي) النظام  من  (31 املادة) في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة 

للمجلس)؛

لدى) املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

بتاريخ ع.ت.إ/2021) (/06  األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد)

28)من جمادى اآلخرة)1442 )11)فبراير)2021(،)املتعلق بتولي شركة)

املراقبة الحصرية عن) (»Nouvelles Sidérurgies Industrielles s.a»

من أسهم رأسمال وحقوق التصويت) (%99,04 نسبة) طريق اقتناء)

لشركة)»Longometal Afrique s.a«)؛

وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة السيد خالد البوعيا�ضي)

والقا�ضي) ()2021 فبراير) (17(  1442 رجب) (5 بتاريخ) رقم)2021/013)

)ألحكام املادة)
ً
بتعيين السيد أنيس إضصالح مقررا في املوضوع طبقا

27)من القانون رقم)104.12)املتعلق بحرية األسعار واملنافسة)؛

(،104.12 من القانون رقم) (13 وحيث إنه طبقا ملقتضيات املادة)

فإن عملية التركيز املزمع القيام بها كانت موضوع اتفاق بين األطراف)

املعنية؛)

بتاريخ 06/)ع.ت.إ/2021)  وبعد استكمال جميع وثائق امللف عدد)

3)شعبان)1442 )17)مارس)2021()؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بتاريخ) للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

4)شعبان)1442 ) 18)مارس)2021()والذي يمنح أجل)10)أيام لألغيار)

قصد إبداء)مالحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعاله)؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)

التبليغ بتاريخ)5)شعبان)1442 )19)مارس)2021()؛

توزيع) خدمات  بمجال  املعنية  السوق  في  الفاعلين  إن  وحيث 

أية) يبدوا  لم  (، البناء) مواد  و  والصلب  الحديد  صناعة  منتوجات 

مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية)

خالل) وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،) التركيز املذكورة،)

 اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ)29)من شعبان)1442 

)12)أبريل)2021()؛



3369الجريدة الرسمية عدد)6985 -)27)رمضان)1442 )10)ماي)2021(  

مجلس) لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

املنصوص عليها في املادتين)11)و12)من القانون رقم)104.12؛

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

النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء)مهم من السوق املذكورة؛

 «Nouvelles وحيث إن مشروع االتفاق ينص على اقتناء)شركة)
رأسمال) حصص  من  (%99.4 ل) (Sidérurgies Industrielles s.a»

وحقوق التصويت لشركة)»Longometal Afrique s.a«)؛

 «Nouvelles Sidérurgies Industrielles تولي شركة) إن  وحيث 
وحقوق) رأسمال  أسهم  اقتناء) طريق  عن  الحصرية  املراقبة  (s.a»
التصويت لشركة)»Longometal Afrique s.a«)يشكل تركيزا اقتصاديا)
حسب مدلول املادة)11)من القانون رقم)12. 104)والتي تعرف عمليات)

التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة)؛

الستيفائها) التبليغ،) إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  وحيث 
من) (12 شرطين من الشروط املنصوص عليها بموجب احكام املادة)
رقم) سقفي  لتجاوز  وذلك  الذكر  السالف  رقم)104.12) القانون 
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):

- الشركة املقتنية »Nouvelles Sidérurgies Industrielles s.a«، وهي 
شركة خاضعة للقانون املغربي مسجلة باملحكمة التجارية بالدار 
، سنة 2006 

ً
البيضاء تحت عدد 145871،  تم إنشاؤها خصيصا

من لدن شركتي »Arcelor Mittal s.a« و«AL Mada s.a«، لترسيخ 
وتطوير مكانة شركة »Sonasid s.a«  املتخصصة في إنتاج القضبان 
واملهارات  التكنولوجيا  نقل  خالل  من  البناء  وأسالك  الحديدية 
املكتسبة من شركة »Arcelor Mittal s.a« الرائد العالمي في قطاع 

صناعة الحديد والصلب ؛ 

شركة  وهي   ،»Longometal Afrique s.a« املستهدفة  الشركة   -
بالدار  التجارية  باملحكمة  مسجلة  املغربي  للقانون  خاضعة 
منتوجات  توزيع  في  متخصصة   ،174799 عدد  تحت  البيضاء 
طرف  من  مملوكة  وهي  البناء  ومواد  والصلب  الحديد  صناعة 

.«AL Mada s.a« شركة

من) (%96.93 نسبة) ( تمتلك) (»Sonasid s.a« ( إن شركة) وحيث 

املتبقية) (%3.07 نسبة) وإن  (»Longometal Armatures s.a« شركة)

فهي مملوكة من طرف)»Longometal Afrique s.a«)؛)

تنشط بشكل) (»Longometal Armatures s.a« وحيث إن شركة)

كميات) بتوزيع  تقوم  أنها  كما  الصناعي  التسليح  سوق  في  أسا�ضي 

محدودة من القضبان الحديدية)؛)

الكتابية) التصريحات  وكذا  التبليغ  ملف  حسب  إنه،) وحيث 

في) التركيز يندرج  فإن مشروع عملية  العملية،) والشفوية ألطراف 

إطار تعزيز مكانة شركة)»Sonasid s.a«)في السوق الوطنية لصناعة)

الحديد والصلب من خالل استثمار خبرة وموارد الرائد العالمي في)

القطاع)»Arcelor Mittal s.a»))املالية والتقنية والبشرية()؛

مصالح) به  قامت  الذي  التناف�ضي،) التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 

وفرتها) التي  الوثائق  على  استنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 

سوق املنتوج) تم تحديد األسواق املعنية بشقيها،) األطراف املبلغة،)

ألحكام) تطبيقا  وذلك  للعملية،) الجغرافي  واالمتداد  أو الخدمة 

النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز،)الوارد)

حيث يعرف السوق) إليه أعاله،) املشار  في املرسوم رقم)2.14.652)

املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع)

الجغرافي،)والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير)

مباشرة)؛

وحيث يستفاد من عناصر امللف أن األسواق املرجعية املعنية)

بهذه العملية تتكون من):

1 - سوق إنتاج القضبان الحديدية ؛

2 - سوق توزيع القضبان الحديدية ؛

3 - سوق توزيع اإلسمنت ؛

4 - سوق توزيع الصلب ؛

5 - سوق توزيع منتوج »Nervesco« ؛

6 - سوق توزيع الخشب.

وحيث إن املنافسة في األسواق املرجعية املعنية هي ذات بعد وطني،)

حيث تميل الشركات الصناعية وشركات التوزيع لتنظيم أنشطتها)

ضمن إطار وطني نظرا الرتفاع تكاليف النقل إلى البلدان املجاورة)؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي للعملية أسفر عن كون)

األسواق املرجعية املعنية تعرف تواجد عدد مهم من املنافسين في)

السوق الوطنية)؛
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وحيث إن هذه العملية لن ينتج عنها أي تقاطع في أنشطة أطرافها)

على مستوى):

• سوق إنتاج القضبان الحديدية ؛

• سوق توزيع اإلسمنت ؛

• سوق توزيع الصلب ؛

• سوق توزيع منتوج »Nervesco« ؛

• سوق توزيع الخشب.

سوق) مستوى  على  العملية  أطراف  أنشطة  تقاطع  إن  وحيث 

توزيع القضبان الحديدية لن يشكل تأثيرا على السوق لكون شركتي)

«Sonasid s.a»)و)»Longometal Armatures s.a«)ال تعتبران فاعالن)

مباشران في مجال التوزيع)؛)

على) العميلة  ألطراف  التراكمية  السوقية  الحصة  إن  وحيث 

مستوى سوق توزيع القضبان الحديدية تتراوح بين)]5-10[)%)؛

وحيث إنه،)استنادا إلى الوثائق التي وفرتها األطراف املبلغة،)تبين)

على أن عملية التركيز االقتصادي لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي)

أو تكتلي على املنافسة في السوق الوطنية،

قرر ما يلي):

املادة األولى

األمانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ) ع.ت.إ/2021) (/06 عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

يستوفي الشروط) ()2021 فبراير) (11  (  1442 من جمادى اآلخرة) (28

القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة) االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

املراقبة) (»Nouvelles Sidérurgies Industrielles s.a« بتولي شركة)

الحصرية عن طريق اقتناء)نسبة)99,04%)من أسهم رأسمال وحقوق)

.«Longometal Afrique s.a«(التصويت لشركة

الدائمة) اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

القانون) من  (14 املادة) ألحكام  طبقا  املنعقدة  املنافسة،) ملجلس 

 1442 من شعبان) (29 بتاريخ) املتعلق بمجلس املنافسة،) رقم)20.13)

)12)أبريل)2021(،)بحضور السيد أحمد رحو رئيسا للجلسة،)السيدة)

املقدم) اللطيف  وعبد  أسنينة  عبد الغني  والسادة  بنيوسف  جيهان 

وحسن أبو عبد املجيد،)أعضاء.

اإلمضاء : أحمد رحو.

قراض ملجلس املن0فسة عدد)8)/ق/ )1))ص0دض في)9)) ن شعب70))77  

املتعلق بتولي املراقبة الحصرية  ن طرف) )) )أبريل) )1)()

 »Iron Mountain International (Holdings( شركة)

»)Limited (UK)على شركة)»Archivex s.a«)ب0قتن0ء) جموع)

أسهم ضأسم0له0.

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية األسعار واملنافسة) (104.12 على القانون رقم) وبناء)

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)الصادر في)2)رمضان)1435 

)30)يونيو)2014)(؛

الصادر) املنافسة  بمجلس  املتعلق  (20.13 رقم) القانون  وعلى 

 1435 رمضان) (2 في) الصادر  (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)30)يونيو)2014()؛

 1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم  على  وبناء)

بحرية) املتعلق  (104.12 رقم) القانون  بتطبيق  )فاتح ديسمبر)2014()

األسعار واملنافسة)؛

1436 شعبان) من  (16 في) الصادر  (2.15.109 رقم) املرسوم   وعلى 

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

بتاريخ املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع   وعلى 

من) (14 طبقا ملقتضيات املادة) ()2021 أبريل) (12  (  1442 من شعبان) (29

القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

وبعد تأكد رئيس الجلسة من توفر النصاب القانوني ألعضاء)اللجنة)

الدائمة املنصوص عليه في املادة)31)من النظام الداخلي للمجلس)؛

األمانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعلى 

العامة ملجلس املنافسة تحت عدد)001/ع.ت.إ/2021)بتاريخ)8)يناير2021  

 «Iron Mountain شركة) طرف  من  الحصرية  املراقبة  بتولي  املتعلق 

»)International()Holdings)على شركة)»Archivex s.a»)؛

بتاريخ (005/2021 رقم) املنافسة  ملجلس  العام  املقرر  قرار   وعلى 

)ألحكام املادة)27 
ً
13)يناير)2021)والقا�ضي بتعيين مقرر في املوضوع طبقا

من القانون رقم)104.12)املتعلق بحرية األسعار واملنافسة)؛
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وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ)12)فبراير)2021)؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف التبليغ)

بتاريخ)15)فبراير)2021)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بتاريخ) للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

20)مارس)2021)والذي يمنح أجل))10()أيام لألغيار قصد إبداء)مالحظاتهم)

حول مشروع عملية التركيز أعاله)؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية)

خالل) عنه،) املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،) التركيز 

 1442 شعبان) من  (29 بتاريخ) املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع 

)12)أبريل)2021)()؛

فإن العملية) (،104.12 من القانون رقم) (13 وحيث إنه طبقا للمادة)

كانت موضوع عقد اتفاق مبرم بين الطرفين)؛

وحيث إن مراقبة عملية التركيز االقتصادي من لدن مجلس املنافسة)

تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط املنصوص)

عليها في املادتين)11)و12)من القانون رقم)104.12)؛

الخاضعة) االقتصادي  التركيز  عمليات  تعرف  (11 املادة) إن  وحيث 

أن) كما  لها،) والترخيص  دراستها  بغرض  املنافسة  مجلس  إلى  للتبليغ 

املادة)12)تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب أن)

)8()من املرسوم التطبيقي) يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة الثامنة)

رقم)2.14.652)املشار اليه أعاله،)أو عندما تنجز جميع املنشآت التي تكون)

طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة أكثر من أربعين باملائة)

من البيوع أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق وطنية) ()%40(

للسلع أو املنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو)

في جزء)مهم من السوق املذكورة)؛

وحيث إن األطراف املعنية لعملية التركيز هي):

 »Iron( Mountain( International( )Holding( املقتنية) الشركة 

التي) (»Iron Montain Incorporated« فرع) هي  التي  (Limited( )UK((«

تتواجد في الواليات املتحدة األمريكية)؛

إدارة) تقديم خدمات  مجال  في  تنشط  املقتنية  الشركة  إن  وحيث 

الوثائق واملعلومات وتوفر أيضا خدمات حماية املعطيات خارج املوقع)

أي جمع ونقل وخزن الوثائق واملعطيات على النسخ اإللكترونية من أجل)

استعادة البيانات بعد الكوارث،)والخدمات التكميلية كالنسخ التصويري)

والتحول الرقمي للوثائق و تتوفر على ألف))1000()منشأة عبر عدة دول)

كجنوب إفريقيا،)استراليا ونيوزلندا)؛

وحيث إن مجموعة)»)Iron Mountain)«)ال تنشط في السوق املغربية)

املتعلقة بسوق إدارة الوثائق واملعلومات لكنها تمتلك بطريقة غير مباشرة)

مساهمة غير رقابية في شركة)»)Rim Maroc)«)التى تنشط في سوق تخزين)

التي تم انشاؤها سنة) (» (Rim ZRT (« الوثائق باملغرب وهي فرع لشركة)

2017)تنشط في إدارة األرشيف املادي))والرقمي بإفريقيا)؛

وحيث إن ولوج)»)Rim ZRT)«)إلى السوق املغربية سنة)2008)تم نتيجة)

اقتناء)100%)من حصص شركة)»)Novarchives SARL)«)والتي تم تسميتها)

« Rim Maroc)«)التي توفر بدورها خدمات إدارة وتخزين األرشيف املادي)

أجل) من  خارجية  بمصادر  االستعانة  يريدون  الذين  باملغرب  للزبائن 

إدارة األرشيف املادي على مستوى مدينة الدار البيضاء)والنواحي وتجدر)

اإلشارة إلى أن هذه الشركة ال تتواجد في سوق األرشيف الرقمي)؛

 «Iron Mountain«(وحيث إنه يستفاد من ملف التبليغ أن مجموعة

ليس لها أي حق االعتراض يمكنها من ممارسة املراقبة املشتركة على)

غير) على حصة ضئيلة  تتوفر  ألنها  (» (RIM Entreprise ZRT (« شركة)

مباشرة ال تمكنها من التأثير على القرارات االستراتيجية)؛

التي تم إنشاؤها سنة) (» (Archivex (« وحيث إن الشركة املستهدفة)

1996)باملغرب توفر خدماتها لزبائنها بمدينة الدار البيضاء)في مجال إدارة)

الوثائق واملعلومات باملغرب وخاصة الوثائق املادية و اإللكترونية وأيضا)

إدارة))وإنشاء)مرافق تخزين البيانات الرقمية،)التحويل الرقمي للوثائق،)

تقديم اإلستشارة وإدارة الوثائق)؛

وحيث يستفاد من املعلومات التكميلية التي تم تبليغها إلى املجلس من)

ينتمون إلى القطاع) (» (Archivex (« طرف مكتب املحاماة أن زبائن شركة)

العام والقطاع الخاص)؛

لألطراف) الكتابية  التصريحات  ومن  التبليغ  ملف  يستفاد  وحيث 

 Iron (« مجموعة) ولوج  من  ستمكن  هاته  التركيز  عملية  أن  املعنية 

(« إلى السوق املغربية إلدارة الوثائق واملعلومات وستمكن) (» (mountain

Archivex)«)االستفادة من الخبرة ومن زبناء)»)Iron Mountain)«)خاصة)

أولئك الذين لديهم فروع في املغرب؛

وحيث إنه بعد االطالع على وثائق امللف وانطالقا من املعطيات التي)

وفرتها األطراف املعنية فإن السوق املرجعية بهذه العملية هي سوق إدارة)

الوثائق واملعلومات)؛



عدد)6985 -)27)رمضان)1442 )10)ماي)2021(الجريدة الرسمية   337(

الوثائق) إدارة  فإن سوق  الجغرافي  التحديد  ناحية  من  إنه  وحيث 

واملعلومات هي سوق ذات بعد محلي الن العديد من الزبائن يحتاجون)

إلى مدة السترجاع الوثائق و ال يمكن تلبية هذا الشرط إال من طرف)

الفاعلين الذين يتواجدون بمقربة من الزبون،)وذلك لكون السوق املحلي)

من) (%80 حوالي) تمثالن  اللتان  والرباط  البيضاء) الدار  مدينتي  يشمل 

السوق الوطنية و ألن أغلبية الفاعلين))يتواجدون على مستوى املدينتين)

املذكورتين)؛

الذي) املحلي  السوق  باألساس  التناف�ضي يخص  التحليل  إن  وحيث 

يشمل مدينتي الدار البيضاء)والرباط)؛

وحيث إنه تم االستماع لجل أطراف السوق املعنية بعملية التركيز من)

أجل إبداء)رأيهم ومالحظتهم حول عملية التركيز؛

و حيث إن التحقيق خلص الى أن هذه العملية ليس من شأنها أن)

باملنافسة على املستوى األفقي ال سيما عن طريق إحداث وضع) تخل 

 «Iron mountain« مهيمن أو تعزيزه لغياب أي تداخل من بين أنشطة)

و)»Archivex«)باملغرب)؛

وحيث إن هذه العملية ليس من شأنها أن تخل باملنافسة على املستوى)

العمودي والتكثلي ألنها من جهة لن تؤدي الى غلق السوق سواء)في سوق)

املصب او سوق املنبع،)ومن جهة أخرى ليس من شأنها تخويل املقتني قوة)

سوق تمكنه من استغالل أسواق أخرى،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة)

يناير2021،) (8 بتاريخ) 001/ع.ت.إ/2021) عدد) تحت  املنافسة  ملجلس 

يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي)

 «Iron Mountain International من طرف شركة) الحصرية  املراقبة 

»)Holdings((Limited()UK()على شركة)«Archivex s.a»)باقتناء)مجموع)

أسهم رأسمالها.

تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة ملجلس املنافسة،)

20.13)املتعلق بمجلس) 14)من القانون رقم) املنعقدة طبقا ألحكام املادة)

املنافسة،)بتاريخ)29)من شعبان)1442 )12)أبريل)2021(،)بحضور السيد)

أحمد رحو رئيسا للجلسة،)والسيدة جيهان بنيوسف والسادة عبد الغني)

أسنينة وعبد اللطيف املقدم وحسن أبو عبد املجيد،)أعضاء.

اإلمضاء : أحمد رحو.
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إعالن0ت وبالغ0ت

للمهندسي7) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  لرئيس  تأديبي  قراض 

جم0دى ( 1 في) ص0دض  الطبوغرافيي7 ضقم) ).767)  املس0حي7 

اآلخرة) 77  )5)فبراير)1)1)()الق0�سي بتوقيف السيد هش0م)

أشهر،) ع املنع  ن) ()7( بوضزة عن  زاولة املهنة ملدة أضبعة)

العروية بمج0لس الهيئة ملدة أضبع سنوات.

رئيس املجلس الوطني،

الهندسة) مهنة  بمزاولة  املتعلق  (30.93 رقم) القانون  على  بناء)
املساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين املساحين)
الطبوغرافيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.94.126)بتاريخ)
 78 و) (75 وال سيما املواد) (،)1994 )25)فبراير)  1414 14)من رمضان)

و101)منه)؛

وعلى قرار))املجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين املساحين)

الطبوغرافيين لجهة الدار البيضاء)-)سطات))املجلس الجهوي للوسط)

سابقا(،)املنعقد في شكل هيئة تأديبية يوم)10)ديسمبر)2015)؛

وعلى طلب االستئناف الذي تقدم به السيد هشام بورزة،)بتاريخ)

القرار التأديبي االبتدائي) والرامي بواسطته إلى إلغاء) (2016 15)يناير)

املشار إليه أعاله)؛

وعلى محضر اجتماع املجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين)

بتاريخ تأديبية  هيئة  شكل  في  املنعقد  الطبوغرافيين   املساحين 

5)فبراير)2020)؛

وبعد االطالع على الوثائق املكونة للملف والتداول في شأنه طبقا)

للمقتضيات القانونية املتعلقة باملسطرة التأديبية،

قرر ما يلي :
املادة األولى)

يوقف السيد هشام بورزة عن ممارسة مهنة الهندسة املساحية)
أشهر مع املنع من العضوية بمجالس) ()4( الطبوغرافية ملدة أربعة)

الهيئة ملدة أربع سنوات.

املادة الثانية

من تاريخ نشره بالجريدة) يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء)

الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى اآلخرة)1441 )5)فبراير)2020(.

اإلمضاء : خالد يوسفي.

للمهندسي7) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  لرئيس  تأديبي  قراض 

جم0دى ( 1 في) ص0دض  الطبوغرافيي7 ضقم) ).765)  املس0حي7 

السيد) بتوقيف  والق0�سي  ()(1(1 فبراير) (5( اآلخرة) 77  

 صطفى الكو�سي عن  زاولة املهنة ملدة ثالثة))3()أشهر،) ع)

املنع  ن العروية بمج0لس الهيئة ملدة أضبع سنوات.

رئيس املجلس الوطني،

الهندسة) مهنة  بمزاولة  املتعلق  (30.93 رقم) القانون  على  بناء)
املساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين املساحين)
الطبوغرافيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.94.126)بتاريخ)
 78 و) (75 وال سيما املواد) (،)1994 )25)فبراير)  1414 14)من رمضان)

و101)منه)؛

وعلى قرار))املجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين املساحين)

الطبوغرافيين لجهة الدار البيضاء)-)سطات))املجلس الجهوي للوسط)

سابقا(،)املنعقد في شكل هيئة تأديبية يوم)10)ديسمبر)2015)؛

وعلى طلب االستئناف الذي تقدم به السيد مصطفى الكو�ضي،)

التأديبي) القرار  إلغاء) إلى  بواسطته  والرامي  (2016 15)يناير) بتاريخ)

االبتدائي املشار إليه أعاله)؛

وعلى محضر اجتماع املجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين)

بتاريخ تأديبية  هيئة  شكل  في  املنعقد  الطبوغرافيين   املساحين 

5)فبراير)2020)؛

وبعد االطالع على الوثائق املكونة للملف والتداول في شأنه طبقا)

للمقتضيات القانونية املتعلقة باملسطرة التأديبية،

قرر ما يلي :
املادة األولى)

الهندسة) مهنة  ممارسة  عن  الكو�ضي  مصطفى  السيد  يوقف 

أشهر مع املنع من العضوية) ()3( املساحية الطبوغرافية ملدة ثالثة)

بمجالس الهيئة ملدة أربع سنوات.

املادة الثانية

من تاريخ نشره بالجريدة) يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء)

الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى اآلخرة)1441 )5)فبراير)2020(.

اإلمضاء :  خالد يوسفي.
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املعم0ضيي7) املهندسي7  لهيئة  الجهو1  املجلس  لرئيس  تأديبي  قراض 

و يدلت الرشيدية  وأق0ليم  -) كن0س  ف0س) لجهة   الوطنية 

3 ) ن جم0دى )1)ص0دض في) ضقم) ) نطقة  كن0س()  وخنيفرة)

اآلخرة)771  )9 )فبراير)9 1)()بتوقيف السيد خ0لد الصغيوض)

اإلدضي�سي عن  زاولة املهنة ملدة ستة))6()أشهر ن0فذة  ع املنع)

املعم0ضيي7) املهندسي7  لهيئة  الجهو1  املجلس  عروية   ن 

الوطنية ملدة ست))6()سنوات.

الوطنية  املعماريين  املهندسين  لهيئة  الجهوي  املجلس  رئيس 

لجهة فاس - مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت وخنيفرة 

)منطقة مكناس(،

الهندسة) مهنة  بمزاولة  املتعلق  (016.89 رقم) القانون  على  بناء)
 املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية،)الصادر بتنفيذه

 1414 األول) ربيع  من  (22 بتاريخ) (1.92.122 رقم) الشريف  الظهير 
)10)سبتمبر)1993()كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما أحكام الفصل)

الخامس من الباب الثالث منه)؛

)املجلس الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية) وعلى قرار)

)منطقة) مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت وخنيفرة) (- لجهة فاس)

مكناس(،)املنعقد في شكل هيئة تأديبية يوم)19)فبراير)2019)؛

ونظرا لعدم توصل املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

املهندسين) لهيئة  الجهوي  املجلس  قرار  استئناف  بطلب  الوطنية 

املعماريين الوطنية للجهة املعنية،)داخل األجل القانوني)؛

وبعد إبالغ اإلدارة بالقرار،)طبقا ملقتضيات املرسوم رقم)2.93.66 

تطبيقا) ()1993 أكتوبر) )فاتح  (1414 اآلخر) ربيع  من  (14 في) الصادر 

املعمارية) الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق  (016.89 رقم) للقانون 

وبإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية،)ال سيما املادة)29)منه،

قرر ما يلي):
املادة األولى)

يوقف السيد خالد الصغيور اإلدري�ضي عن ممارسة مهنة الهندسة)

املجلس) من عضوية  املنع  مع  نافذة  أشهر  ()6( ستة) ملدة  املعمارية 

الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية ملدة ست))6()سنوات.

املادة الثانية

يسري مفعول العقوبة التأديبية املذكورة في املادة األولى أعاله)

ابتداء)من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر في)13)من جمادى اآلخرة)1440 )19)فبراير)2019(.

اإلمضاء : محمد الحدادي.

املعم0ضيي7) املهندسي7  لهيئة  الجهو1  املجلس  لرئيس  تأديبي  قراض 
و يدلت الرشيدية  وأق0ليم  -) كن0س  ف0س) لجهة   الوطنية 
3 ) ن جم0دى 13)ص0دض في) ضقم) ) نطقة  كن0س()  وخنيفرة)

حكيمة) السيدة  بتوقيف  ()(1 9 فبراير) ( 9(   771 اآلخرة)
أشهر) ()6( ستة) ملدة  املهنة  عن  زاولة  اإلدضي�سي  الصغيوض 
ن0فذة،) ع املنع  ن عروية املجلس الجهو1 لهيئة املهندسي7)

املعم0ضيي7 الوطنية ملدة ست))6()سنوات.

الوطنية  املعماريين  املهندسين  لهيئة  الجهوي  املجلس  رئيس 

لجهة فاس - مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت وخنيفرة 

)منطقة مكناس(،

الهندسة) مهنة  بمزاولة  املتعلق  (016.89 رقم) القانون  على  بناء)
 املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية،)الصادر بتنفيذه

 1414 األول) ربيع  من  (22 بتاريخ) (1.92.122 رقم) الشريف  الظهير 
)10)سبتمبر)1993()كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما أحكام الفصل)

الخامس من الباب الثالث منه)؛

وعلى قرار املجلس الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية)

)منطقة) مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت وخنيفرة) (- لجهة فاس)

مكناس(،)املنعقد في شكل هيئة تأديبية يوم)19)فبراير)2019)؛

ونظرا لعدم توصل املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)
املهندسين) لهيئة  الجهوي  املجلس  قرار  استئناف  بطلب  الوطنية 

املعماريين الوطنية للجهة املعنية،)داخل األجل القانوني)؛

املرسوم) ملقتضيات  طبقا  بالقرار،) اإلدارة  إخبار  وبعد 

رقم)2.93.66)الصادر في)14)من ربيع اآلخر)1414))فاتح أكتوبر)1993( 

تطبيقا للقانون رقم)016.89)املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية)

وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية،)ال سيما املادة)29)منه،

قرر ما يلي):
املادة األولى)

مهنة) ممارسة  عن  اإلدري�ضي  الصغيور  حكيمة  السيدة  توقف 

أشهر نافذة مع املنع من عضوية) ()6( الهندسة املعمارية ملدة ستة)

 )6( املجلس الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية ملدة ست)

سنوات.

املادة الثانية

يسري مفعول العقوبة التأديبية املذكورة في املادة األولى أعاله)

ابتداء)من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر في)13)من جمادى اآلخرة)1440 )19)فبراير)2019(.

اإلمضاء : محمد الحدادي.
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قراض تأديبي لرئيس املجلس الجهو1 لهيئة املهندسي7 املعم0ضيي7 الوطنية)

وخنيفرة) و يدلت  الرشيدية  وأق0ليم  -) كن0س  ف0س) لجهة 
) نطقة  كن0س()ضقم)15)ص0دض في)7 ) ن جم0دى اآلخرة)771  

)1))فبراير)9 1)()بتوقيف السيد عبد العزيز ابني حسن عن)

 زاولة املهنة ملدة ستة))6()أشهر  وقوفة التنفيذ  ع املنع  ن)

عروية املجلس الجهو1 لهيئة املهندسي7 املعم0ضيي7 الوطنية)

ملدة ست))6())سنوات.

الوطنية  املعماريين  املهندسين  لهيئة  الجهوي  املجلس  رئيس 

لجهة فاس - مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت وخنيفرة 

)منطقة مكناس(،

الهندسة) مهنة  بمزاولة  املتعلق  (016.89 رقم) القانون  على  بناء)
 املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية،)الصادر بتنفيذه

 1414 األول) ربيع  من  (22 بتاريخ) (1.92.122 رقم) الشريف  الظهير 
)10)سبتمبر)1993()كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما أحكام الفصل)

الخامس من الباب الثالث منه)؛

وعلى قرار املجلس الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية 

)منطقة) مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت وخنيفرة) (- لجهة فاس)

مكناس(،)املنعقد في شكل هيئة تأديبية يوم 20)فبراير)2019)؛

ونظرا لعدم توصل املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

املهندسين) لهيئة  الجهوي  املجلس  قرار  استئناف  بطلب  الوطنية 

املعماريين الوطنية للجهة املعنية،)داخل األجل القانوني)؛

وبعد إبالغ اإلدارة بالقرار،)طبقا ملقتضيات املرسوم رقم)2.93.66 

تطبيقا) ()1993 أكتوبر) )فاتح  (1414 اآلخر) ربيع  من  (14 في) الصادر 

املعمارية) الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق  (016.89 رقم) للقانون 

وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية،)ال سيما املادة)29)منه،

قرر ما يلي :
املادة األولى)

يوقف السيد عبد العزيز ابني حسن عن ممارسة مهنة الهندسة)

أشهر موقوفة التنفيذ مع املنع من عضوية) ()6( املعمارية ملدة ستة)

  )6( املجلس الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية ملدة ست)

سنوات.

املادة الثانية

يسري مفعول العقوبة التأديبية املذكورة في املادة األولى أعاله)

ابتداء)من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر في)14)من جمادى اآلخرة)1440 )20)فبراير)2019(.

اإلمضاء : محمد الحدادي.

املعم0ضيي7) املهندسي7  لهيئة  الجهو1  املجلس  لرئيس  تأديبي  قراض 

و يدلت الرشيدية  وأق0ليم  -) كن0س  ف0س) لجهة   الوطنية 
5 ) ن جم0دى 18)ص0دض في) (  وخنيفرة)) نطقة  كن0س()ضقم)

السيد  صطفى) بتوقيف  ()(1 9 فبراير) (( (   771 اآلخرة)

أشهر  وقوفة) ()6( ستة) ملدة  املهنة  عن  زاولة  املرغي�سي 

التنفيذ  ع املنع  ن عروية املجلس الجهو1 لهيئة املهندسي7)

املعم0ضيي7 الوطنية ملدة ست))6())سنوات.

الوطنية  املعماريين  املهندسين  لهيئة  الجهوي  املجلس  رئيس 

لجهة فاس - مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت وخنيفرة 

)منطقة مكناس(،

الهندسة) مهنة  بمزاولة  املتعلق  (016.89 رقم) القانون  على  بناء)
 املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية،)الصادر بتنفيذه

 1414 األول) ربيع  من  (22 بتاريخ) (1.92.122 رقم) الشريف  الظهير 
)10)سبتمبر)1993()كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما أحكام الفصل)

الخامس من الباب الثالث منه)؛

وعلى قرار املجلس الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية 

)منطقة) مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت وخنيفرة) (- لجهة فاس)

مكناس(،)املنعقد في شكل هيئة تأديبية يوم)21)فبراير)2019)؛

ونظرا لعدم توصل املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

املهندسين) لهيئة  الجهوي  املجلس  قرار  استئناف  بطلب  الوطنية 

املعماريين الوطنية للجهة املعنية،)داخل األجل القانوني)؛

وبعد إبالغ اإلدارة بالقرار،)طبقا ملقتضيات املرسوم رقم)2.93.66 

تطبيقا) ()1993 أكتوبر) )فاتح  (1414 اآلخر) ربيع  من  (14 في) الصادر 

املعمارية) الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق  (016.89 رقم) للقانون 

وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية،)ال سيما املادة)29)منه،

قرر ما يلي :
املادة األولى)

الهندسة) مهنة  ممارسة  عن  املرغي�ضي  مصطفى  السيد  يوقف 

أشهر موقوفة التنفيذ مع املنع من عضوية) ()6( املعمارية ملدة ستة)

  )6( املجلس الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية ملدة ست)

سنوات.

املادة الثانية

يسري مفعول العقوبة التأديبية املذكورة في املادة األولى أعاله)

ابتداء)من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر في)15)من جمادى اآلخرة)1440 )21)فبراير)2019(.

اإلمضاء : محمد الحدادي.
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قراض تأديبي لرئيس املجلس الجهو1 لهيئة املهندسي7 املعم0ضيي7 الوطنية)

وخنيفرة) و يدلت  الرشيدية  وأق0ليم  -) كن0س  ف0س) لجهة 

) نطقة  كن0س()ضقم)1 )ص0دض في)5 ) ن جم0دى اآلخرة)771  

بتوقيف السيد عبد اللطيف لع0دل عن) ()(1 9 فبراير) (( (

 زاولة املهنة ملدة ستة))6()أشهر  وقوفة التنفيذ  ع املنع  ن)

عروية املجلس الجهو1 لهيئة املهندسي7 املعم0ضيي7 الوطنية)

ملدة ست))6())سنوات.

الوطنية  املعماريين  املهندسين  لهيئة  الجهوي  املجلس  رئيس 

لجهة فاس - مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت وخنيفرة 

)منطقة مكناس(،

الهندسة) مهنة  بمزاولة  املتعلق  (016.89 رقم) القانون  على  بناء)

 املعمارية وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية،)الصادر بتنفيذه

 1414 األول) ربيع  من  (22 بتاريخ) (1.92.122 رقم) الشريف  الظهير 

)10)سبتمبر)1993()كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما أحكام الفصل)

الخامس من الباب الثالث منه)؛

وعلى قرار املجلس الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية)

)منطقة) مكناس وأقاليم الرشيدية وميدلت وخنيفرة) (- لجهة فاس)

مكناس(،)املنعقد في شكل هيئة تأديبية يوم)21)فبراير)2019)؛

ونظرا لعدم توصل املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

املهندسين) لهيئة  الجهوي  املجلس  قرار  استئناف  بطلب  الوطنية 

املعماريين الوطنية للجهة املعنية داخل األجل القانوني)؛

وبعد إبالغ اإلدارة بالقرار،)طبقا ملقتضيات املرسوم رقم)2.93.66 

تطبيقا) ()1993 أكتوبر) )فاتح  (1414 اآلخر) ربيع  من  (14 في) الصادر 

املعمارية) الهندسة  مهنة  بمزاولة  املتعلق  (016.89 رقم) للقانون 

وإحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية،)ال سيما املادة)29)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى)

الهندسة) مهنة  ممارسة  لعادل عن  اللطيف  السيد عبد  يوقف 

أشهر موقوفة التنفيذ مع املنع من عضوية) ()6( املعمارية ملدة ستة)

  )6( املجلس الجهوي لهيئة املهندسين املعماريين الوطنية ملدة ست)

سنوات.

املادة الثانية

يسري مفعول العقوبة التأديبية املذكورة في املادة األولى أعاله)

ابتداء)من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر في)15)من جمادى اآلخرة)1440 )21)فبراير)2019(.

اإلمضاء : محمد الحدادي.




