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مكسفح3اتلسطيا ننشطستافيامجسلا عريسض3.

ظهير شريف رقم 1.17.26 صادر في 8 ذي الحجة 1438 )30 أغسطس 2017( 

بتنفيذ القانون رقم 97.12 املتعلق بمكافحة تعاطي املنشطات في مجال 

الرياضة.................................................................................................... 
5048

إحد ثالكسع3ا عسل ي3ا عرق ي3.

ظهير شريف رقم  1.17.27 صادر في 8 ذي الحجة 1438 )30 أغسطس 2017( 

 ..... بتنفيذ القانون رقم 61.16 املحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية.
5057

إحد ثا عوكسع3ا نغربي3اعسل ي3ا التتث سر تال عصسدر ت.

ظهير شريف رقم 1.17.49 صادر في 8 ذي الحجة 1438 )30 أغسطس 2017( 

بتنفيذ القانون رقم 60.16 املحدثة بموجبه الوكالة املغربية لتنمية 

 ........................................................................ 5062االستثمارات والصادرات.

مدلن3ا وحقوقا عليني3.

ظهير شريف رقم 1.17.50 صادر في 8 ذي الحجة 1438 )30 أغسطس 2017( 

القانون من   4 املادة  بتتميم  القا�ضي   69.16 رقم  القانون   بتنفيذ 

5068رقم 39.08 املتعلق بمدونة الحقوق العينية........................................... 

 نو فق3اعلىا ع14لتوكولاحولاإنشسءامجلسا عبلمال ألمنا

 عسسسعاعالتحسدا إلفريقي.

ظهير شريف رقم 1.17.43 صادر في 8 ذي الحجة 1438  )30 أغسطس 2017( 

حول  البروتوكول  على  بموجبه  املوافق   28.17 رقم  القانون  بتنفيذ 

إنشاء مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي، املعتمد بدوربان 

 .......................................................... 5068)جنوب افريقيا( في 9 يوليو 2002.
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 نو فق3اعلىابرلتوكولا نلسهدةا نؤتب3اعل  سع3ا القسصسدي3اا
 إلفريقي3اسشأنا ع14نسنا إلفريقي.

ظهير شريف رقم 1.17.44 صادر في 8 ذي الحجة 1438  )30 أغسطس 2017( 
بتنفيذ القانون رقم 29.17 املوافق بموجبه على بروتوكول املعاهدة 
اإلفريقي،  البرملان  بشأن  اإلفريقية  االقتصادية  للجماعة  املؤسسة 

 ..................................... 5069املعتمد بمدينة سرت )ليبيا( في 2 مارس 2001.

 نو فق3اعلىا نلسهدةا نؤتب3اعل  سع3ا القسصسدي3ا إلفريقي3.

ظهير شريف رقم 1.17.46 صادر في 8 ذي الحجة 1438 )30 أغسطس 2017( 
34.17 املوافق بموجبه على املعاهدة املؤسسة  القانون رقم  بتنفيذ 
في  )نيجيريا(  بأبوجا  املعتمدة  اإلفريقية،  االقتصادية  للجماعة 
3 يونيو 1991 من قبل الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي 

 ................................................................... 5069حل محلها االتحاد اإلفريقي.

 نصسدق3اعلىامنشوراعو ليابلكا نغرب.

قرار لوزير االقتصاد و املالية رقم 2814.16 صادر في 18 من ذي الحجة 1437 
رقم  املغرب  بنك  والي  منشور  على  باملصادقة   )2016 سبتمبر   20(
10/و/16 الصادر في 10 يونيو 2016 املتعلق بكيفيات معالجة شكايات 

5070زبناء مؤسسات االئتمان.......................................................................... 

 و  رك.ا-اتلديلا عرتما عنهسئيا نضسداعإلغر قا نطبقاعلىا
ل رد تا عورقامناح ماA1اح تامنشأا ع14تغسل.

ووزير  الرقمي  واالقتصاد  والتجارة  واالستثمار  الصناعة  لوزير  مشترك  قرار 
االقتصاد واملالية رقم 2068.17 صادر في 23 من ذي القعدة 1438 
)16 أغسطس 2017( بتعديل الرسم النهائي املضاد لإلغراق املطبق 

 ............................ 5070على واردات الورق من حجم A4 ذات منشأ البرتغال.

نصوصاخسص3

 الحسفسظابصف3ا نلفل3ا علسم3ا:

»مؤتب3ا عطسهرا عببتي«.	ا

 مرسوم رقم 2.17.495 صادر في 24 من ذي القعدة 1438 )17 أغسطس 2017(
في  الصادر   1.57.114 رقم  الشريف  الظهير  وتتميم  بتغيير 
صفة  بموجبه  املمنوحة   )1957 مارس   27(  1376 شعبان  من   25
املنفعة العامة للجمعية املدعوة »نادي الفتاة املغربية - دار املعلمة« 
وباالحتفاظ لها بهذه الصفة تحت املسمى الجديد »مؤسسة الطاهر 

5073السبتي«.................................................................................................... 

»ج لي3ا إلحبسن«.	ا

 مرسوم رقم 2.17.496 صادر في 24 من ذي القعدة 1438 )17 أغسطس 2017(
قصد االحتفاظ لفائدة الجمعية املسماة »جمعية اإلحسان« بصفة 
املنفعة العامة املخولة لـ »جمعية مساعدة ومساندة األطفال املهملين 
بوالية الدار البيضاء الكبرى - مؤسسة اإلحسان« واإلذن برفع سقف 

5073قيمة ممتلكاتها......................................................................................... 

إقليما شسوك3ا-اآيتابسهس.ا-انزعاملكي3اعقسر ت.

مرسوم رقم 2.17.172 صادر في 7 ذي الحجة 1438 )29 أغسطس 2017( 
لتحلية مياه  بإنجاز وتجهيز محطة  العامة تق�ضي  املنفعة  بإعالن أن 
البحر املتواجدة بين الدويرة وتيفنيت وبنزع ملكية العقارات الالزمة 

 ...................... 5074لهذا الغرض بجماعة إنشادن بإقليم اشتوكة - آيت باها

إقليما عفحصا-اأنجرة.ا-انزعاملكي3اقطعاأرضي3.

مرسوم رقم 2.17.381 صادر في 7 ذي الحجة 1438 )29 أغسطس 2017( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث املنطقة الصناعية ملوسة 

1 ب وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة ملوسة 

 .......................................................................... 5077بإقليم الفحص - أنجرة.

إقليما وحبي 3.ا-اانزعاملكي3اقطل3اأرضي3الحقوقامشسع3افيا
قطل3اأخرى.

مرســـــوم رقـــــم 2.17.488 صــــادر في 7 ذي الحـــــجة 1438 )29 أغسطس 2017( 

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مدرسة ابتدائية بحي بركم 
بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، وبنزع ملكية قطعة أرضية وحقوق 

 ............................................ 5080مشاعة في قطعة أخرى الزمة لهذا الغرض.

ع سع3امر كش.ا-انزعاملكي3اقطلسيناأرضيسين.

 مرسوم رقم 2.17.491 صادر في 7 ذي الحجة  1438 )29 أغسطس 2017(

السكة  تثنية  بأشغال  بالقيام  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 

236,000 ن.ك  بين  ومراكش  بوعثمان  سيدي  بين   الحديدية 

لهذا  الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  وبنزع   237,100 ون.ك 

5081الغرض بجماعة واحة سيدي إبراهيم بعمالة مراكش........................... 

- تالا -ا لا عربسطا -ا وحبي 3ا تطو نا -ا طلج3ا جتهيا  لاليسسا
 عقليطرة.ا-اتجديدا نلفل3ا علسم3.

 مرسوم رقم 2.17.490 صادر في 7 ذي الحجة 1438 )29 أغسطس 2017( 

بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي ببناء خط حديدي للقطارات ذات 

السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة طنجة - تطوان - 

 ..................................... 5081الحسيمة ووالية جهة الرباط - سال - القنيطرة.

دلرةا برتما موثقينا لإعفسءا لنقلا تليينا -ا مهل3ا عسوثيق.ا
5امسيا 14).

ملخصات قرارات لرئيس الحكومة بتعيين ونقل وإعفاء موثقين برسم دورة 

 ........................................................................................... 55082 ماي 2017.

أمالكا عدلع3ا منا فالحي3ا قطل3ا تبليما -ا إقليما و ديدة.ا
 وخسص3.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 1996.17 صادر في 16 من ذي القعدة 1438 )9 أغسطس 2017( 

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

5092املمنوحة له سابقا بإقليم الجديدة......................................................... 

إقليماتسزة.ا-اإحنابسعسخلياعناملكي3اقطعاأرضي3.

مقرر لوزير التجهيز والنقل و اللوجيستيك واملاء رقم 2153.17 صادر في 6 ذي 

الحجة 1438 )28 أغسطس 2017( باإلذن بالتخلي عن ملكية القطع 

تازة  بين  الرابطة   505 رقم  الجهوية  الطريق  لتثنية  الالزمة  األرضية 

5093والحسيمة مقطع جماعة سيدي علي بورقبة بإقليم تازة ........................

إقليما وحبي 3.ا-اإحنابسعسخلياعناملكي3اقطعاأرضي3.

في صادر   2155.17 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير   مقرر 

8 ذي الحجة 1438 )30 أغسطس 2017( باإلذن بالتخلي عن ملكية 

القطع األرضية الالزمة لبناء الطريق السريع الرابط بين تازة والحسيمة 

 )تثنية الطريق الوطنية رقم 2( مقطع بني بوعياش - واد النكور من

5114ن.ك 000+333 إلى ن.ك 000+347 بإقليم الحسيمة ..............................
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 ملحك 3ا عدتسوري3

5139قرار رقم 35.17 م.إ صادر في 14 من ذي الحجة 1438 )5 سبتمبر 2017(.......... 

5141قرار رقم 36.17 م.إ صادر في 14 من ذي الحجة 1438 )5 سبتمبر 2017(.......... 

نظسماموظفيا إلد ر تا علسم3

نصوص خاصة

لز رةا عفالح3ال عصيدا عبحريال عسل ي3ا عقرلي3ال نيسهال عغسبست.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 1897.17 صادر في 3 ذي القعدة 1438 )27 يوليو 2017( بتتميم قرار 

وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3963.15 بتاريخ 15 من صفر 1437 

)27 نوفمبر 2015( بتحديد اختصاصات وتنظيم املصالح الالممركزة 

 ................................. 5143لوزارة الفالحة والصيد البحري - قطاع الفالحة -.

لز رةا عشبسبال عريسض3.

قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1883.17 صادر في فاتح ذي القعدة 1438 

مباراة توظيف  بتحديد شروط وإجراءات وبرامج   )2017 يوليو   25(

 ................................ 5145األطباء وجراحي األسنان بوزارة الشباب والرياضة.

لز رةا عد خلي3.

قرار لوزير الداخلية رقم 1896.17 صادر في 3 ذي القعدة 1438 )27 يوليو 2017( 

 1437 28 من صفر  بتاريخ   4162.15 رقم  الداخلية  وزير  قرار  بتغيير 

)10 ديسمبر 2015( بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية 

5146املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة الداخلية....................... 

 عوز رةا نكلف3ابسنغسرب3ا نقي ينابسوخسرجالشؤلنا عه رة.

املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة  املنتدب لدى رئيس الحكومة  للوزير  قرار 

العمومية رقم  551.17 صادر في فاتح ذي القعدة 1438 )25 يوليو 2017( 

بتحديد إجراءات تنظيم امتحان الكفاءة املهنية للترقي إلى درجة تقني 

من الدرجة األولى بالوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون 

5148الهجرة...................................................................................................... 
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نصوصاعسم3

ذ 41 حيا وذ 3) ذ) في) صسدرا (4.4 .(6 ( رقم) شريفا  ظهي1ا
)4. 9) نسللق) رقم) بتلفيذا عقسنونا أغبطس) 14)() ( 1(

ب كسفح3اتلسطيا ننشطستافيامجسلا عريسض3.

الحمد هلل وحده،

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

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

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و)50)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
مجال) في  املنشطات  تعاطي  بمكافحة  املتعلق  (97.12 رقم) القانون 

الرياضة،)كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في)8)ذي الحجة)1438 )30)أغسطس)2017(.

وقعه بالعطف) :)

رئيس الحكومة،

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

*
*  *

قسنونارقم))4. 9

يسللقاب كسفح3اتلسطيا ننشطست

افيامجسلا عريسض3ا

الباب األول

أحكسماعسم3

املادة األولى

مجال) في  املنشطات  تعاطي  من  الوقاية  إلى  القانون  هذا  يهدف 
الرياضة ومكافحته والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر املمارسات)

التي تخل باحترام أخالقيات الرياضة وقيمها املعنوية.

املادة)2 

املنصوص) املبادىء) في إطار احترام  القانون،) تطبق أحكام هذا 
الرياضة) مجال  في  املنشطات  ملكافحة  الدولية  االتفاقية  في  عليها 
للتربية) املتحدة  األمم  ملنظمة  العام  املؤتمر  طرف  من  املعتمدة 
 2005 أكتوبر) (19 املوقعة بباريس في) »اليونسكو«) والعلوم والثقافة)

املنشورة بالجريدة الرسمية،) واملدونة العاملية ملكافحة املنشطات،)

بموجب الظهير الشريف رقم)1.09.45)الصادر في فاتح رمضان)1432 

)2)أغسطس)2011()على):

األنشطة البدنية والرياضية الخاضعة ألحكام القانون رقم 30.09  (-

املتعلق بالتربية البدنية والرياضة، التي تمارس في إطار املنافسات 

والتظاهرات الرياضية أو خارجها والتي تنظمها  أو ترخص لها وفق 

أحكام القانون السالف الذكر جميع الجامعات الرياضية ؛ 

األنشطة الرياضية التي تمارس باستعمال الحيوانات والتي تنظمها  (-

أو ترخص لها وفق أحكام القانون رقم 30.09 جميع الجامعات 

الرياضية.

الباب الثاني

 عوقسي3امناتلسطيا ننشطستافيامجسلا عريسض3

املادة)3

ألجل ضمان ظروف سليمة ملمارسة األنشطة البدنية والرياضية)

 30.09 رقم) الذكر  السالف  القانون  في  املحددة  للمبادئ  مطابقة 

تعمل اإلدارة املختصة على) وكذا ملبادئ الحركة الرياضية الدولية،)

التحقق من تفعيل األعمال املتعلقة بالوقاية واملراقبة الطبية والتربية)

قصد) بمساعدة الجامعات الرياضية وفقا ألحكام القانون املذكور،)

الحفاظ على صحة الرياضيين ومكافحة تعاطي املنشطات.

في) عليها  املنصوص  املنشطات  ملكافحة  املغربية  الوكالة  تقوم 

املادة)19)أدناه واملشار إليها في هذا القانون بـــــ)»الوكالة«،)بمهام املراقبة)

املذكورة التي تضطلع بها اإلدارة.

املادة)4

والشركات) الرياضية  والجمعيات  والعصب  الجامعات  تعمل  (

سنوي) برنامج  إعداد  على  أخرى  رياضية  هيئة  وكل  الرياضية 

للتحسيس واإلعالم يهم الوقاية من مخاطر تعاطي املنشطات،)وذلك)

وفق البرنامج الوطني ملكافحة تعاطي املنشطات الذي تعده الوكالة.

ويجب عليها كذلك إخبار رياضييها املجازين وأعضائها ومستخدميها)

في مجال التكوين والتأطير،)باألحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة)

بمكافحة تعاطي املنشطات في مجال الرياضة.
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املادة)5

)يشارك في أعمال التحسيس والوقاية من مخاطر تعاطي املنشطات)
واألطر)) والبيولوجيون  املتخصصون  األطباء) الرياضة،) مجال  في 
الطبية وشبه الطبية العاملون في مجاالت الصحة املدرسية وطب)

الشغل والطب العسكري والطب العام والطب البيطري.

كما يشارك في أعمال التحسيس األطر العلمية والتقنية املكونة)
وكذا األطر الرياضية) واملؤهلة في مجال مكافحة تعاطي املنشطات،)
واملسيرون والرياضيون القدامى الذين حققوا إنجازات رياضية على)

الصعيدين الوطني والدولي.

املادة)6

يقوم األطر في امليدان الطبي وشبه الطبي املكلفون بمهمة املراقبة)
الطبية للرياضيين داخل الهيئة الرياضية وكذا األطر العلمية والتقنية)
املؤهلة في مجال مكافحة تعاطي املنشطات،)كل فيما يخصه،)بما يلي):

مكافحة  ثقافة  ونشر  تنمية  إلى  الهادفة  األعمال  بجميع  القيام  (-
تعاطي املنشطات في مجال الرياضة و البرامج املقررة في هذا املجال 
و الوسائل واإلجراءات التي تنص عليها أحكام هذا القانون، وتلك 

التي تحددها الهيئات الدولية املعنية ؛ 

مراقبة أي مادة أو منتج يسلم إلى الرياضيين على شكل دواء أو غذاء  (-
أو أي منتج آخر قصد التأكد من خلوها من أية عقاقير محظورة 

بموجب هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة)7

يجب على كل ريا�ضي مجاز يشارك في األنشطة البدنية والرياضية)
املشار إليها في املادة)2)أعاله،)مهما كان نوع الرياضة التي يمارسها أن):

يخبر الطبيب املعالج أو الطاقم الطبي أو شبه الطبي التابع للهيئة  (-
الرياضية التي ينتمي إليها بجميع األدوية التي وصفت له وكذا كل 

املنتجات املعوضة أو املكمالت الغذائية ؛ 

برنامج  أي  في  املشاركة  أو  يمتنع عن مباشرة أي عمل إشهاري  (-
في  املحظورة  والوسائل  وللعقاقير  املنشطة  للمنتجات  ترويجي 

مجال الرياضة. 

)كما يجب على كل مسؤول عن حيوان مشارك في منافسة رياضية،)
أن يخبر الطبيب البيطري املعني باألدوية التي وصفت للحيوان وكذا)
كل املنتجات املعوضة أو املكمالت الغذائية التي تناولها هذا الحيوان).)

املادة)8 

يجب على كل ريا�ضي مجاز يشارك في األنشطة البدنية والرياضية)
املشار إليها في املادة)2)أعاله،)أن يصرح بصفته عند إجراء)أي فحص)

طبي يترتب عنه تقديم وصفة طبية.

يتعين على الطبيب املعالج عندما يرى أنه من الضروري وصف)
عقاقير أو وسائل يحظر استعمالها بموجب املادة)9)بعده والنصوص)
املتخذة لتطبيقها،)أن يخبر املعني باألمر كتابة بتنافي ذلك مع املمارسة)
الهيئة) عن  الصادرة  التأديبية  العقوبات  طائلة  تحت  الرياضية،)
الوطنية للطبيبات واألطباء،)ويجب عليه أن يشير في الوصفة املسلمة)

إلى الريا�ضي أنه قد أدلى له بهذه املعلومة.

بتشاور مع طبيبه) املعني،) الريا�ضي  يجب على  الحالة،) وفي هذه 
محظور) عقار  أي  استعمال  قبل  الوكالة،) إلى  يتوجه  أن  املعالج،)
ترخيص) على  الحصول  فيه  يلتمس  بطلب  محظورة،) أو وسيلة 
لالستعمال ألغراض عالجية،)كما هو منصوص عليه في املادة)11)من)

هذا القانون.

الباب الثالث

حظراتلسطيا ننشطست

املادة)9 

)يحظر على أي ريا�ضي في إطار املنافسات والتظاهرات الرياضية)
أو خارجها التي تنظمها جميع الجامعات أو ترخص لها خرق قواعد)

مكافحة املنشطات.

يشكل خرقا لقواعد مكافحة املنشطات):

1)-)وجود عقار محظور أو عناصره األيظية أو آثار دالة عليه في)
عينة يقدمها الريا�ضي)؛

2)-)استعمال أو محاولة استعمال عقار محظور أو وسيلة محظورة)
من قبل ريا�ضي)؛

3)-)التملص من عملية أخذ عينة دون عذر مقبول بعد تلقي إخطار)
بذلك أو رفض أخذ عينة أو عدم الخضوع ألخذ عينة)؛

4)-)إخالل ريا�ضي بالتزاماته املتعلقة بمكان تواجده كما هي محددة)
ثالث) باجتماع  األمر  ويتعلق  والتق�ضي.) للمراقبة  الدولي  املعيار  في 
املعلومات) إرسال  واجب  في  التقصير  أو  تامة  غير  مراقبة  عمليات 

املتعلقة بمكان تواجده أو هما معا ملدة إثني عشر شهرا)؛)

-)لجوء)ريا�ضي في إطار نشاطه الريا�ضي بصفة مباشرة أو غير) (5
مباشرة،)سواء)بعوض أو بدون عوض إلى):

- خدمات أو مشورة شخص  سبق أن صدرت في حقه عقوبة تأديبية 
أو جنائية أصبحت نهائية من أجل خرق إحدى قواعد مكافحة 
املنشطات، عن الهيئات املغربية املختصة أو التابعة إلحدى الدول 
األعضاء في االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات في مجال الرياضة 
أو الهيئات الرياضية الدولية املوقعة على املدونة العاملية ملكافحة 
املنشطات، وذلك خالل مدة ست سنوات من تاريخ إصدار تلك 

العقوبة ؛

- شخص آخر يقوم بالتستر على الشخص السالف الذكر أعاله 
أو الوساطة لفائدته.
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أعاله على) (2 و) (1 البندين) في  الحظر املنصوص عليه  ال يسري 
ترخيص) على  الريا�ضي  بشأنها  يتوفر  التي  الوسائل  أو  العقاقير 
لالستعمال ألغراض عالجية وفق أحكام املادة)11)أدناه،)أو على مبرر)

طبي يخول الحق في الحصول على مثل هذا الترخيص.

تحدد اإلدارة الئحة العقاقير والوسائل املحظورة كما هي محددة)
طبقا لالتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات في مجال الرياضة.)وتنشر)

هذه الالئحة بالجريدة الرسمية.

وتسهر كذلك على تحيين هذه الالئحة طبقا لنفس الكيفيات.

املادة)10

يشكل أيضا خرقا لقواعد مكافحة املنشطات،)يحظر ارتكابه على)
أي شخص في إطار املنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها التي)

تنظمها جميع الجامعات الرياضية أو ترخص لها):

التالعب أو محاولة التالعب بأي جانب من جوانب مراقبة) (- (1
تعاطي املنشطات،)ويتعلق األمر كذلك بكل سلوك يضر بعملية مراقبة)
تعاطي املنشطات أو بعرقلة عمل عون مراقبة تعاطي املنشطات أو)
محاولة ذلك،)بصفة عمدية،)أو اإلدالء)بمعلومات تدليسية إلى الوكالة)

أو التأثير أو محاولة التأثير على شاهد محتمل)؛

2)-)حيازة عقار محظور أو وسيلة محظورة،)دون سبب طبي مبرر)؛

3)-)االتجار أو محاولة االتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة)؛

املحظورة الوسائل  أو  العقاقير  من  أكثر  أو  واحد  وصف  (- (4 
 أو تفويتها أو تقديمها إلى ريا�ضي أو مسؤول عن حيوان قد يشارك

في املنافسات والتظاهرات السالفة الذكر)؛

الوسائل) أو  العقاقير  من  أكثر  أو  واحد  تطبيق  أو  -)تجريع  (5
املحظورة على ريا�ضي أو حيوان قد يشارك في املنافسات والتظاهرات)

السالفة الذكر)؛

6)-)املشاركة في خرق قواعد مكافحة املنشطات.)ويتعلق األمر بأي)
مساعدة أو تحريض أو مساهمة أو تآمر أو))تستر أو أي شكل آخر من)
أشكال املشاركة العمدية))ينطوي على خرق أو محاولة خرق قاعدة)
من قواعد مكافحة تعاطي املنشطات أو خرق لتوقيف صدر تطبيقا)

لهذا القانون من قبل شخص آخر.

على) أعاله  (5 و) (4 البندين) في  عليه  املنصوص  الحظر  ال يسري 
ترخيص) على  الريا�ضي  بشأنها  يتوفر  التي  الوسائل  أو  العقاقير 
لالستعمال ألغراض عالجية وفق أحكام املادة)11)بعده،)أو على مبرر)

طبي يخول الحق في الحصول على مثل هذا الترخيص.

املادة)11 

املحظورة) والوسائل  العقاقير  الستعمال  تراخيص  منح  يجوز 
ألغراض عالجية حسب الكيفيات املحددة بنص تنظيمي وفقا للمعيار)

الدولي لرخص االستعمال ألغراض عالجية.

الباب الرابع

مر قب3اتلسطيا ننشطست

املادة)12

الرياضية) الفضاءات  جميع  داخل  املراقبة  عمليات  تجرى  (

أو) الرياضية  والتظاهرات  املنافسات  إجراء) بمناسبة  أو خارجها،)

الوكالة،) أو بصفة مبرمجة من قبل  بدون إخطار مسبق  خارجها،)

أو جامعة) أو بطلب من جامعة رياضية وطنية  منها  بمبادرة  وذلك 

رياضية دولية أو هيئة أجنبية ملكافحة املنشطات أو الوكالة العاملية)

خرقا) تشكل  التي  األفعال  عن  البحث  قصد  املنشطات،) ملكافحة 

والنصوص) القانون  هذا  ألحكام  طبقا  املنشطات  مكافحة  لقواعد 

املتخذة لتطبيقه ومعاينتها.

يمنع على أي شخص أن يعترض،)بأية وسيلة كانت،)على إجراءات)

املراقبة املنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

املادة)13 

تجرى عملية املراقبة من قبل أعوان املراقبة التابعين للوكالة) (

املؤهلين وفق املعايير الدولية املعمول بها في هذا املجال واملحلفين)

بصفة قانونية والذين تنتدبهم الوكالة خصيصا لهذا الغرض.

وتحت) الشروط  وفق  املنهي  السر  بكتمان  املراقبة  أعوان  يلزم 

طائلة العقوبات املقررة في الفصل)446)من مجموعة القانون الجنائي.

املادة)14

ألجل إجراء)عمليات املراقبة،)يقوم أعوان املراقبة بأخذ العينات)

الرياضة،) في  املستعملة  الحيوانات  أو  الرياضيين  من  البيولوجية 

التي ترمي إلى إظهار استعمال وسائل محظورة أو الكشف عن وجود)

عقاقير محظورة داخل الجسم.

بنص) املحددة  الكيفيات  املراقبة حسب  عمليات  تتم  أن  يجب 

تنظيمي وفقا للمعيار الدولي املعمول به في هذا املجال.

املادة)15

)يحرر العون املراقب محضرا بعملية أخذ العينة والذي يجب أن)

اإلشارة إلى مصادقة الريا�ضي املجاز) يتضمن،)تحت طائلة البطالن،)

أو الشخص املسؤول عن الحيوان على سالمة إجراءات أخذ العينة)

وصحة البيانات))املضمنة به.

)يجب أن يوجه هذا املحضر إلى الوكالة داخل أول يوم عمل املوالي)

لعملية أخذ العينة.)و تسلم نسخة منه إلى املعني باألمر.)

يحدد شكل ومضمون محضر أخذ العينات بنص تنظيمي.
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املادة)16 

أي تحليل للعينة البيولوجية أو دراسة العينة) ال يمكن إجراء) ( (

إال من قبل مختبر معتمد من لدن الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات)

ووفق املعيار الدولي للمختبرات.

املادة)17 

)عندما يتبين،)بعد االطالع على التقرير املنجز من طرف املختبر)

الذي أجرى تحليل العينة ودراستها وجود حالة تعاطي املنشطات،)

يجب على الوكالة القيام بما يلي)):)

التحقق من وجود رخصة أو عدمها تسمح باستعمال العقاقير  (-

أو الوسائل املحظورة التي تم كشفها ألغراض عالجية ؛

التحقق من وجود أو عدم وجود مبرر طبي يخول الحق في الحصول  (-

على رخصة االستعمال ألغراض عالجية ؛

الكيفيات  والتحاليل وفق  املراقبة  التحقق من سالمة عمليات  (-

واملعايير املنصوص عليها في  املادتين 14 و16 أعاله.

للوكالة) يمكن  التحليل،) نتائج  صحة  من  التأكد  عدم  حالة  في 

أبحاث إضافية قصد التأكد من استعمال العقار أو الوسيلة) إجراء)

املحظورة.)

املادة)18

املتعلقة) اإلجراءات  من  االنتهاء) بمجرد  الوكالة،) على  يجب 

أن تبلغ) أعاله،) (17 بالتحقيقات واألبحاث املنصوص عليها في املادة)

الريا�ضي أو املسؤول عن الحيوان املعني،)بالنتيجة اإليجابية للتحاليل)

املنجزة على العينة املأخوذة من الريا�ضي أو الحيوان املستعمل في)

الرياضة.

يحق للريا�ضي أو الشخص املسؤول عن الحيوان املستعمل في)

من تاريخ) أيام ابتداء) (7 داخل أجل) الرياضة أن يطلب من الوكالة،)

التبليغ املذكور،)إجراء)تحليل ثان على عينته.

تعتبر) إذا لم تؤكد نتيجة التحليل الثاني نتيجة التحليل األول،)

إذا أكدت النتيجة السالفة الذكر) غير أنه،) املراقبة في كليتها سلبية.)

وفي جميع الحاالت،) تتم متابعة تدبير النتائج.) نتيجة التحليل األول،)

تبلغ))نتيجة التحليل الثاني للريا�ضي أو املسؤول عن الحيوان املعني.

وتبلغ كذلك للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات والجامعة الدولية)

الريا�ضي) لها  يتبع  التي  املنشطات  ملكافحة  الوطنية  والهيئة  املعنية 

باملدونة) املحددة  الكيفيات  وفق  وذلك  االقتضاء،) عند  األجنبي،)

العاملية ملكافحة املنشطات.

الباب الخامس

 عوكسع3ا نغربي3انكسفح3ا ننشطست

)الفرع األول

ا إلحد ثال نهسم

املادة)19

هيئة) »الوكالة املغربية ملكافحة املنشطات«) تحدث تحت تسمية)
يتمتع) العام  للقانون  خاضع  اعتباري  شخص  شكل  على  مستقلة 

باالستقالل املالي،)يحدد مقرها بالرباط.

بمرسوم) يعين  للحكومة  مندوب  الوكالة  لدى  الحكومة  يمثل 
باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة باملالية.)ويقوم مندوب الحكومة،)
لحساب الدولة،)بمراقبة أنشطة الوكالة ويسهر على تقيدها باألحكام)
التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها األنشطة املذكورة،)كما يتحقق)

من توفر الوكالة على اإلمكانيات الضرورية للقيام بمهامها.)

املادة)20

تعاطي) مكافحة  مجال  في  الوطنية  السياسة  تنفيذ  إطار  في 
املنشطات،)تناط بالوكالة املهام التالية):

إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي ألعمال مراقبة تعاطي املنشطات  (-
في مجال الرياضة بجميع أشكالها ؛

تنسيق أعمال الوقاية من تعاطي املنشطات ومكافحته ؛  (-

اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تسمح بالوقاية من تعاطي  (-
املنشطات ومكافحته ؛

إخبار  املمكنة، قصد  الوسائل  إعالمية بجميع  القيام بحمالت  (-
العموم واملعنيين باألمر بالتدابير التشريعية والتنظيمية والجامعية 

املتخذة ملكافحة تعاطي املنشطات ؛

مساعدة اإلدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في  (-
التدابير املراد اتخاذها للوقاية من تعاطي املنشطات و مكافحته، 
من  وكذا  املختصة  اإلدارات  من  الوكالة  تطلب  الغرض  ولهذا 
بجميع  موافاتها  الرياضية،  والشركات  والجمعيات  الجامعات 
والتظاهرات  واملنافسات  التداريب  بإعداد  املتعلقة  املعلومات 

الرياضية وتنظيمها وسيرها ؛

لفائدة  سواء  والتحسيس،  والتكوين  للتربية  برنامج  تنفيذ  (-
الرياضيين أو املؤطرين، تتعلق باآلثار السلبية التي يخلفها تعاطي 
الصحية  وبعواقبه  وقيمها  الرياضة  أخالقيات  على  املنشطات 
وبحقوق وواجبات الريا�ضي في هذا الصدد، وطرق ووسائل تفادي 

اللجوء إلى املنشطات في املمارسات والتظاهرات الرياضية ؛

تتبع نتائج تحاليل العينات وإجراءات تأكيد النتائج ؛ (-
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البت في جميع امللفات التأديبية املتعلقة بقضايا املنشطات، التي  (-
تتم معاينتها في إطار املنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها 
للتشريع  طبقا  الرياضية  الجامعات  لها  ترخص  أو  تنظمها  التي 

الجاري به العمل ؛

منح تراخيص االستعمال ألغراض عالجية املشار إليها في املادة 11  (-
أعاله ؛

االعتراف بصحة تراخيص االستعمال ألغراض عالجية التي تسلمها  (-
االتفاقية  في  األعضاء  الدول  إلحدى  التابعة  املختصة  الهيئات 
الدولية ملكافحة املنشطات في مجال الرياضة أو الهيئات الرياضية 

الدولية املوقعة على املدونة العاملية ملكافحة املنشطات ؛  

املشاركة في الدراسات واألبحاث وفي تنمية البحث العلمي في مجال  (-
مكافحة تعاطي املنشطات وكذا آليات وطرق اكتشافها ؛  

منح شواهد األهلية واالعتماد بعد تكوين أعوان مراقبة تعاطي  (-
املنشطات ؛

والدولية  الوطنية  الرياضية  واملنظمات  الجامعات  مع  التعاون  (-
والتواصل مع الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات ؛

إبرام اتفاقيات مع املنظمات واملؤسسات الدولية في مجال مراقبة  (-
تعاطي املنشطات و مكافحته على الصعيدين الوطني والدولي ؛

والتنظيمية  التشريعية  النصوص  مشاريع  حول  الرأي  إبداء  (-
املتعلقة بمكافحة تعاطي املنشطات ؛

إعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وتوجيهه إلى السلطة الحكومية  (-
املختصة. ويصبح  هذا التقرير عموميا  بمجرد توجيهه إلى السلطة 

املذكورة.

الفرع)2

تأعيفا عوكسع3الاتلظي هس

املادة)21

تتكون الوكالة من األجهزة التالية):))

الرئيس ؛ (-

مجلس اإلدارة ؛ (-

املجلس التأديبي. (-

الجزء)الفرعي األول

 عرليس

املادة)22

العمل ملدة ست) به  الجاري  للتشريع  الوكالة طبقا  يعين رئيس 
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتولى رئيس الوكالة رئاسة مجلس اإلدارة.

املادة)23

مع مراعاة االختصاصات املوكولة صراحة بموجب هذا القانون)
إلى مجلس اإلدارة،)يتمتع رئيس الوكالة بجميع السلط والصالحيات)
الضرورية إلدارة الوكالة وتسيير شؤونها.)ولهذه الغاية يقوم بما يلي):

حصر جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة، و تحضير  أشغاله  (-
و إعداد محاضر مداوالته ؛

إحاطة مجلس اإلدارة علما بشكل دوري بأنشطة الوكالة  وبإنجاز  (-
مهامها ؛

الهيكلي  التنظيم  وفق  مهامها  وتحديد  الوكالة  مصالح  تنظيم  (-
املحدد من قبل مجلس اإلدارة  ؛

ضمان تسيير جميع مصالح الوكالة و تنسيق أنشطتها ؛ (-

إعداد مشروع التقرير السنوي للوكالة ومشروع ميزانيتها السنوية  (-
وكذا مشروع النظام األسا�ضي ملستخدميها، وعرضها على مجلس 

اإلدارة قصد املصادقة ؛

التعيين في الوظائف بالوكالة وفق النظام األسا�ضي للمستخدمين ؛ (-

الوكالة  بمهام  الصلة  ذات  العمليات  أو  األعمال  جميع  إنجاز  (-
أو الترخيص لها ؛

تمثيل الوكالة إزاء الدولة واإلدارة وكل هيئة عامة أو خاصة وكل  (-
هيئة رياضية وطنية أو أجنبية وإزاء الغير ؛

املتعلقة  التحفظية  األعمال  بجميع  الوكالة،  باسم  القيام،  (-
بممتلكاتها ؛

تمثيل الوكالة أمام القضاء والتصرف باسمها. (-

يقوم رئيس الوكالة بتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة))الذي يمكن))له)
أن يفوض إليه السلط أو املهام التي يراها ضرورية لذلك.

سلطه) من  بعضا  مسؤوليته،) تحت  يفوض،) أن  للرئيس  يجوز 
واختصاصاته إلى مستخدمي الوكالة.

الجزء)الفرعي)2

مجلسا إلد رة

املادة)24

يتألف مجلس إدارة الوكالة باإلضافة إلى رئيسه من):

1)-)ثالثة أعضاء)من ذوي الكفاءة في املجالين القضائي والقانوني):

قاض بمحكمة النقض يعينه، املجلس األعلى للسلطة القضائية ؛ (-

للسلطة  األعلى  املجلس  يعينه  النقض،  بمحكمة  عام  محام  (-
القضائية ؛
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تعينه  الريا�ضي،  بالتشريع  جيدة  معرفة  له  قانوني  مستشار  (-
السلطة الحكومية املختصة.

2)-)ثالثة أعضاء)من ذوي الكفاءة في علم الصيدلة وعلم السموم)
وطب الرياضة،)تعينهم السلطة الحكومية املختصة باقتراح من رؤساء)

الهيئات املهنية الوطنية املعنية)؛

تعينه السلطة) البيطري،) عضو من ذوي الكفاءة في الطب  (- (3
الحكومية املختصة.

4)-)ثالثة أعضاء)مؤهلين في مجال الرياضة):

شخص مقيد أو سبق له أن كان مقيدا في الئحة الرياضيين من  (-
املستوى العالي، تعينه السلطة الحكومية املختصة باقتراح من 

رئيس اللجنة الوطنية األوملبية املغربية ؛

ممثل عن اللجنة الوطنية األوملبية املغربية ؛ (-

ممثل عن اللجنة الوطنية البراملبية املغربية. (-

يمكن ملجلس اإلدارة أن يضم إليه،)بصفة استشارية،)كل شخص)
يرى فائدة من مشاركته.

املادة)25

بصفة) اإلدارة  مجلس  اجتماعات  في  الحكومة  مندوب  يحضر 
استشارية.

يمكن ملندوب الحكومة أن يطلب إدراج أي نقطة في جدول أعمال)
اجتماعات مجلس اإلدارة.

املادة)26

سنوات قابلة للتجديد مرة) (6 مجلس اإلدارة ملدة) يعين أعضاء)
واحدة.

ال يتم وضع حد ملدة انتداب أعضاء)مجلس اإلدارة ولو تعلق األمر)
على) بتطبيق القواعد املتعلقة بحد السن التي تطبق عند االقتضاء)

املعنيين باألمر.

في حالة الوفاة أو االستقالة أو التنافي املنصوص عليها في املادة)27 
أدناه أو التغيب عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية))ملجلس اإلدارة،)
يعوض العضو املعني وفق نفس الكيفيات للفترة املتبقية من مدة)

عضويته.)

املادة)27

يمارس أعضاء)مجلس اإلدارة مهامهم بكل استقاللية.

ويمنع عليهم،)سواء)بأنفسهم أو عن طريق شخص وسيط،)التوفر)
داخل الهيئات التي ألنشطتها عالقة مع مهام الوكالة،)على مصالح من)

شأنها التأثير على استقالليتهم.

يجب على كل عضو من أعضاء)الوكالة وكل شخص آخر االمتناع)

عن املشاركة في اتخاذ القرار أو القيام بأية مهمة داخل الوكالة والتي)

من شأنها أن تضعه في وضعية من وضعيات تنازع املصالح.

املادة)28

مجلس اإلدارة وكذا جميع املستخدمين بالوكالة،) يلزم أعضاء) (

وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات املنصوص عليها في الفصل)446 

من مجموعة القانون الجنائي املغربي،)باحترام سرية املعلومات التي)

قد يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم أو وظائفهم.)

املادة)29 

يتمتع) التأديبي،) املجلس  إلى  املسندة  االختصاصات  مراعاة  مع 

مجلس اإلدارة بجميع السلط والصالحيات الضرورية إلدارة الوكالة)

ولالطالع باملهام املوكولة إليها بموجب هذا القانون.

ولهذه الغاية يتولى مجلس اإلدارة القيام بما يلي):

حصر البرنامج السنوي للوكالة في مجال الوقاية والتحسيس ضد  (-

تعاطي املنشطات ؛

حصر البرنامج السنوي ملراقبة تعاطي املنشطات ؛ (-

وضع النظام التأديبي املنصوص عليه في املادة 32 أدناه ؛ (-

التداول في كل مسألة ذات صلة بمهام الوكالة ؛ (-

وضع النظام الداخلي للوكالة ؛ (-

مختلف  اختصاصات  وتحديد  للوكالة  الهيكلي  النظام  وضع  (-

املصالح باقتراح من الرئيس ؛

املصادقة على التقرير السنوي للوكالة ؛ (-

املصادقة على امليزانية السنوية للوكالة والتعديالت املدخلة عليها  (-

خالل السنة املالية ؛

املصادقة على النظام الذي يحدد قواعد وأشكال إبرام الصفقات،  (-

بالصفقات  املتعلقة  التنظيمية  املقتضيات  احترام  مع  وذلك 

العمومية ؛   

وبسياستها  الوكالة  بتنظيم  صلة  ذات  مسألة  كل  في  التداول  (-

العمومية.

يحدث مجلس اإلدارة بنية لالفتحاص الداخلي مكلفة بالسهر على)

احترام مختلف املصالح اإلدارية واملالية بالوكالة للمعايير واملساطر)

املطبقة على أنشطتها وذلك عن طريق افتحاصات منتظمة.)تعد هذه)

البنية تقريرا سنويا ترفعه ملجلس اإلدارة.
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املادة)30

يجتمع مجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى األقل مرة)
كل ثالثة أشهر.

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه،)بمبادرة منه أو بطلب من)
ثلثي أعضائه.

املادة)31

)يتداول مجلس اإلدارة))بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضائه)
على األقل حاضرين ويتخذ املجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه)
الحاضرين.)وفي حالة تعادل األصوات،)يرجح الجانب الذي يكون فيه)

الرئيس.

)الجزء)الفرعي)3

ا مل لسا عسأديبي

املادة)32

أخرى،) رياضية  محكمة  أي  باستثناء) التأديبي،) املجلس  يختص 
بالنظر في األفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة املنشطات كما هي)

منصوص عليها في هذا القانون.))ويتولى على الخصوص):)

التحقيق في األفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة املنشطات ؛ (-

القيام  بتدبير النتائج مع مراعاة املهام املسندة للوكالة في هذا  (-
املجال ؛

إصدار العقوبات التأديبية املنصوص عليها في هذا القانون. (-

وطبقا) الدفاع  لحقوق  احترام  في  الوكالة  تقوم  الغاية،) ولهذه 
بوضع نظام) للمبادئ املقررة في املدونة العاملية ملكافحة املنشطات،)

تأديبي يحدد على الخصوص):

- املبادىء التي تحكم تدبير النتائج ؛

- املسطرة املتبعة أمام املجلس التأديبي ؛

قواعد  خرق  حاالت  من  حالة  لكل  املطابقة  التوقيف  فترات   -
مكافحة املنشطات ؛

- فترات التوقيف في حالة خروقات متعددة ؛

- حاالت اإلقصاء والتخفيض ووقف تنفيذ فترة التوقيف.

يجب أن يصادق على هذا النظام من قبل اإلدارة املختصة التي)
تتحقق من املطابقة املذكورة.

املادة)33

ابتدائية)) تأديبية  هيئة  على شكل  إما  ( التأديبي) املجلس  يجتمع  (
أو هيئة تأديبية))لالستئناف.

تتكون كل هيئة من عدد فردي من أعضاء)مجلس اإلدارة،)أدناه)

 24 املنصوص عليها في املادة) و4) و2) (1 من بين الفئات) ثالثة أعضاء)

أعاله.)ويجب أن يترأسها عضو من الفئة)1.

الهيئة التأديبية االبتدائية أن يكونوا) ال يمكن ألعضاء) غير أنه،) (

لالستئناف املكلفة بالبت في نفس القضية) ( بالهيئة التأديبية) أعضاء)

التي سبق لهم النظر فيها ابتدائيا.

ال يمكن كذلك أن يكونوا أعضاء)بإحدى الهيئتين التأديبيتين،أعضاء)

مجلس اإلدارة الذين))قاموا بعمليات املراقبة أو التحاليل املترتبة عليها)

متابعة تأديبية))أمام))هذه الهيئة أو أشرفوا عليها.

الفرع)3

 عسلظيما نسلياعلوكسع3المر قبتهسا نسعي3

املادة)34

تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي):

أ)()فيابسبا نو رد):

املداخيل املتأتية من أنشطتها ؛ (-

مداخيل ممتلكاتها املنقولة والعقارية ؛ (-

للقانون  الترابية وكل هيئة خاضعة  الدولة والجماعات  إعانات  (-

العام أو الخاص التي ليس ألنشطتها أية عالقة مع  مهام الوكالة ؛

الهبات والوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقاللية الوكالة ؛ (-

جميع املوارد األخرى التي يمكن أن تخصص لها الحقا. (-

ب()فيابسبا علفقست):

نفقات التجهيز ؛ (-

نفقات التسيير ؛ (-

إرجاع القروض ؛ (-

جميع النفقات األخرى املتعلقة بمهام الوكالة. (-

املادة)35

)يتم تحصيل ديون الوكالة وفق النصوص التشريعية الجاري بها)

العمل املتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

املادة)36

)يكون الرئيس آمرا بقبض موارد ميزانية الوكالة وصرف نفقاتها،)

وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية)

املتعلقة باملحاسبة العمومية.



5155 الجريدة الرسميةعدد)6604 - 23)ذو الحجة)1438 )14)سبتمبر)2017( 

يتولى محاسب عمومي ملحق لدى الوكالة بقرار للسلطة الحكومية)
املكلفة باملالية،)القيام لدى رئيس الوكالة،)باالختصاصات التي تخولها)

القوانين واألنظمة املعمول بها للمحاسبين العموميين.

يخضع تنفيذ ميزانية الوكالة ملراقبة املجلس األعلى للحسابات.

الفرع)4

ا نبسخدمون

)املادة)37

إليها بموجب هذا) املوكولة  ( تتوفر الوكالة من أجل القيام باملهام)
القانون،))على مستخدمين يتم توظيفهم من قبلها وفق النظام األسا�ضي)
أو يوضعون رهن إشارتها أو يلحقون لديها من اإلدارات) ملستخدميها،)

العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمكن أيضا أن تستعين الوكالة بخبراء)أو متعاقدين مغاربة أو أجانب)
من أجل القيام بمهام محددة.

املادة)38

)يمكن إدماج املستخدمين امللحقين لدى الوكالة بموجب املادة)37 
أعاله،)بناء)على طلبهم،)في أطر الوكالة طبقا للنظام األسا�ضي ملستخدميها،)

داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إلحاقهم.

املادة)39

أن تكون الوضعية التي يخولها) بأي حال من األحوال،) ال يجوز،)
النظام األسا�ضي السالف الذكر إلى املستخدمين الذين تم إدماجهم)
أعاله،أقل من الوضعية التي) (38 و) (37 أو إلحاقهم بموجب املادتين)

كانوا يتمتعون بها في إطارهم األصلي عند تاريخ إلحاقهم.

املادة)40

أعاله،) (38 و) (37 املادتين) في  إليهم  املشار  املستخدمون  يستمر  (
كانوا) التي  الصناديق  في  املعاشات،) ألنظمة  بالنسبة  االنخراط،) في 

منخرطين فيها عند تاريخ إلحاقهم.

الباب السادس

ملسيل3ا ملخسعفستال علقوبستا

الفرع األول

املسيل3ا ملخسعفست

املادة)41

ألحكام) وفقا  العاملين  القضائية  الشرطة  ضباط  على  عالوة 
املخالفات) عن  للبحث  يؤهل  الجنائية،) باملسطرة  املتعلق  القانون 

ألحكام هذا القانون وملعاينتها أعوان املراقبة املشار إليهم في املادة)13 

من هذا القانون.

بواسطة) القانون  هذا  املخالفات ألحكام  املراقبة  أعوان  يعاين 

توجه املحاضر داخل) محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس.)

الخمسة أيام املوالية إلعدادها إلى الوكالة ووكيل امللك املختص،)عند)

االقتضاء،)قصد تحريك املتابعات التي تبررها املخالفة.

املادة)42

يحق ألعوان املراقبة عند ممارسة املهام املوكولة إليهم بموجب)

أحكام هذا القانون،)ولوج األماكن أو املحال أو الحظائر أو املنشآت)

تظاهرة) أو  منافسة  فيها  تجرى  التي  ملحقاتها،) وكذا  أو املؤسسات 

تنظمها أو ترخص لها كل جامعة رياضية أو تداريب إعدادية لهذه)

ويمتد حق الولوج املذكور إلى وسائل النقل) املنافسة أو التظاهرة.)

املستعملة فيها وكذا إلى أي مكان يسمح بإجراء)أعمال املراقبة بما في)

ذلك األجزاء)املعدة لسكن املعنيين باألمر أو محل إقامتهم.

ال يمكن ألعوان املراقبة السالف ذكرهم أعاله ولوج األماكن)

املنصوص عليها في هذه املادة من أجل القيام بعمليات املراقبة إال بين)

الساعة السادسة))صباحا))والتاسعة مساء)أو في كل وقت متى كانت هذه)

)رياضية) األماكن مفتوحة للعموم أو تجرى فيها منافسة أو تظاهرة)

أو تداريب إعدادية لها.)وال يمكن القيام بأعمال املراقبة داخل أجزاء)

هذه األماكن املعدة))لسكن املعنيين باألمر أو داخل محل إقامتهم إال بين)

الساعة السادسة))صباحا))والتاسعة مساء،)ما عدا بصفة استثنائية،)

إن وجدت عناصر أو مؤشرات تبرر اتباع هذا اإلجراء.

يمكن ألعوان املراقبة طلب موافاتهم بأي مستند أو وثيقة مفيدة)

وأخذ نسخة منها وتلقي كل معلومة أو مالحظة من املعنيين باألمر.)

غير أنه،)ال يمكن تلقي املعلومات ذات الطابع الطبي إال من قبل أعوان)

املراقبة الذين لهم صفة طبيب.

املادة)43

)يمكن ألعوان املراقبة،)داخل األماكن ووسائل النقل املشار إليها)

في املادة)42)أعاله،)حجز أي عقاقير أو منتجات أو أشياء)أو أجهزة أو)

وثائق أو وسائل النقل التي لها عالقة بخرق قواعد مكافحة املنشطات،)

مع مراعاة إشعار وكيل امللك املختص بذلك داخل أجل)24)ساعة.

أو األجهزة أو الوثائق  يتم جرد العقاقير أو املنتجات أو األشياء)

يلحق) أو وسائل النقل فور حجزها بحضور املعني باألمر أو من يمثله.)

الجرد باملحضر في عين املكان.))وتسلم نسخة من املحضر))ومن الجرد)

إلى املعني باألمر أو من يمثله.

5)أيام املوالية إلعدادها إلى) ترسل أصول املحضر والجرد داخل)

وكيل امللك املختص الذي يمكن له في أي وقت أن يأمر برفع الحجز)

السالف الذكر.
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الفرع)2

 علقوبستا عسأديبي3

املادة)44

إحدى) عند ممارسة سلطته التأديبية،) يصدر املجلس التأديبي،)

العقوبات التأديبية التالية):

- اإلنذار ؛

- التوبيخ ؛

- إلغاء النتائج املحرزة أثناء تظاهرة أو منافسة رياضية  تم فيها خرق 

قاعدة من قواعد  مكافحة املنشطات، أو الالحقة لتاريخ أخذ 

العينة أو املحرزة بعد التحضير لخرق قاعدة من قواعد مكافحة 

املنشطات، وذلك مع كل ما يترتب عن هذا اإللغاء من سحب  

امليداليات و األلقاب والجوائز  والنقط املحصل عليها ؛

- التوقيف املؤقت أو النهائي من املشاركة في التظاهرات أو املنافسات 

الرياضية وكذا في التداريب اإلعدادية لها ؛

- املنع املؤقت أو النهائي من املشاركة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، 

وكذا  الرياضية،  املنافسات  أو  التظاهرات  إجراء  أو  تنظيم  في 

التداريب اإلعدادية لها ؛

النهائـــي من تنظيـــم التظاهــــــرات أو املنــــــافســــات  أو  - املنع املؤقـــت 

الرياضية وكذا التداريب اإلعدادية لها ؛

- السحــب املــؤقــت أو الــــنهـــائي لإلجــــــازات والــــرخـــــص الـــــتي تســلــمهــــــــا 

جميع الجامعات الرياضية ؛

- إرجاع مصاريف املراقبة واإلجراءات املترتبة عن خرق قاعدة من 

قواعد مكافحة املنشطات.

يجب،)ما عدا إذا كان الشخص املعني قاصرا،)نشر القرار التأديبي)

الصادر عن املجلس التأديبي حسب الكيفيات املنصوص عليها بنص)

تنظيمي وفقا ألحكام املدونة العاملية ملكافحة املنشطات.

املادة)45

بمناسبة) املنشطات،) مكافحة  لقواعد  خرق  ارتكاب  حالة  في 

حدث ريا�ضي،)من قبل عضوين أو أكثر من أعضاء)فريق في رياضة)

يجب على الهيئة املشرفة على تنظيم الحدث املعني فرض) جماعية،)

عقوبة تأديبية مالئمة على كافة الفريق كإلغاء)النتائج املحرزة أو املنع)

من املشاركة في املنافسة أو التظاهرة الرياضية أو غيرها،)وذلك دون)

بخرق) قاموا  الذين  الرياضيين  على  تفرض  التي  بالتبعات  اإلخالل 

قواعد مكافحة املنشطات.

املادة)46

إذا ثبت أن خرقا لقواعد مكافحة املنشطات املنصوص عليها في)

البنود)3)و)4)و)5)من املادة)10)من هذا القانون والتي تخص العقاقير)

غير املحددة كما هي معرفة باملدونة العاملية ملكافحة املنشطات قد)

يصدر) ارتكب من قبل ريا�ضي قاصر بمشاركة الطاقم املؤطر له،)

املجلس التأديبي في حق هذا الطاقم عقوبة املنع))من مزاولة أي نشاط)

تأطيري مدى الحياة باعتبار هذا الخرق يمثل خرقا جسيما.

يجب كذلك إبالغ هذا الخرق إلى علم السلطات اإلدارية واملهنية)

والقضائية املختصة.

املادة)47

)إذا ثبت أن جمعية أو شركة رياضية أو أي هيئة رياضية أخرى)

يمكن) املنشطات،) مكافحة  لقواعد  تشكل خرقا  أفعال  في  متورطة 

للوكالة أن))تطلب من القضاء)حل الشخص االعتباري،)دون اإلخالل)

بالعقوبات التأديبية أو الجنائية التي يمكن أن تصدر في حق مسيريها)

الذين ارتكبوا))هذا الخرق أو حاولوا ارتكابه.

املادة)48

ال يمكن للوكالة متابعة أو معاقبة أي شخص أثبت أنه حكم عليه)

من أجل ارتكاب نفس األفعال بموجب قرار نهائي صادر عن إحدى)

الهيئات األجنبية املختصة التابعة إلحدى الدول األعضاء)في االتفاقية)

الدولية ملكافحة املنشطات في مجال الرياضة أو الهيئات الرياضية)

الدولية املوقعة على املدونة العاملية ملكافحة املنشطات.)

املادة)49

تكون القرارات التأديبية النهائية التي تصدر باسم الوكالة قابلة)

للطعن من أجل الشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة اإلدارية)

بمحكمة النقض.

املادة)50 

من تاريخ) تتقادم الدعوى التأديبية بمرور عشر سنوات ابتداء)

الذي تم فيه خرق) التاريخ  من  عند االقتضاء،) أو،) املراقبة  إجراء)

قاعدة من قواعد مكافحة املنشطات.))

الفرع)3

ا علقوبستا و لسلي3

املادة)51

الفرع دون تطبيق) في هذا  العقوبات املنصوص عليها  ال تحول 

العقوبات األشد املنصوص عليها في التشريع الجنائي املعمول به.
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املادة)52

من) (267 و) (263 يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها في الفصلين) (
أو اعترض) كل من ارتكب عنفا أو إيذاء) مجموعة القانون الجنائي،)
بالقوة على قيام أعوان املراقبة املشار إليهم في املادة)13)أعاله بمهامهم.

املادة)53

 20.000 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من)
)كل من ارتكب) 50.000)درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،) إلى)
خرقا لقواعد مكافحة املنشطات املنصوص عليه في املادة)10)من هذا)

القانون.

يرفع الحدان األدنى واألق�ضى من العقوبات املنصوص عليها في)
الفقرة األولى من هذه املادة على التوالي إلى سنتين وخمس سنوات)
حبسا))وإلى)50.000)و)100.000)درهم غرامة،)عندما ترتكب األفعال)
في إطار عصابة منظمة أو تجاه قاصر أو من طرف شخص له سلطة)

على ريا�ضي أو عدة رياضيين.

املادة)54

 30.000 يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات و بغرامة من)
إلى)60.000)درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،)كل من لم يتقيد)

بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة في حقه.

املادة)55

يمكن كذلك الحكم على األشخاص املدانين من أجل ارتكاب إحدى)
املخالفات املنصوص عليها في هذا الفرع بواحدة أو أكثر من العقوبات)

اإلضافية أو التدابير الوقائية التالية):

أو األجهزة  أو األشياء  الوسائل واملنتجات  أو  العقاقير  - مصادرة  
أو الوثائق أو وسائل النقل التي استعملت  أو كانت ستستعمل 
في ارتكاب املخالفة أو التي تحصلت منها وكذلك املنح واملزايا التي 

كوفئ بها مرتكب املخالفة أو كانت معدة ملكافأته ؛

- حل الشخص االعتباري ؛

- نشر الحكم الصادر باإلدانة وفق الشروط املنصوص عليها في 
الفصل 48 من مجموعة القانون الجنائي ؛

- عدم األهلية ملزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية وفق 
الشروط املنصوص عليها في الفصل 86 من مجموعة القانون 

الجنائي ؛

- املنع وفق الشروط املنصوص عليها في الفصل 87 من مجموعة 
القانون الجنائي، من مزاولة كل مهنة أو نشاط أو فن، ارتكبت 

املخالفة خالل مزاولته أو بمناسبة مزاولته ؛

- إغالق املؤسسة التي ارتكبت فيها املخالفة.

املادة)56

في حالة العود،)ترفع العقوبات املنصوص عليها في املواد)52)و)53 

و)54)أعاله إلى الضعف.

ويعتبر في حالة عود،)كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم)

ثم) نهائي من أجل إحدى املخالفات املنصوص عليها في هذا الفرع،)

ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك)

العقوبة أو تقادمها.

املخالفات) جميع  مماثلة  مخالفات  تعد  العود،) تقرير  ألجل 

املنصوص عليها في هذا الفرع.

الباب السابع

أحكسماخسسمي3ا

املادة)57 

كل تأويل يتعلق بقواعد مكافحة تعاطي املنشطات،)يرجع فيه إلى)

أحكام املدونة العاملية ملكافحة املنشطات.

املادة)58 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشر النصوص)

التنظيمية الالزمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.

ذ 41  حيا وذ 3) ذ) في) صسدرا رقم) ). 4.4) شريفا ظهي1ا
64.46) ملحدث3) رقم) بتلفيذا عقسنونا أغبطس) 14)() ( 1(

ب وجبهالكسع3ا عسل ي3ا عرق ي3.

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

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

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و)50)منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
كما) الرقمية،) التنمية  وكالة  بموجبه  املحدثة  (61.16 رقم) القانون 

وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في)8)ذي الحجة)1438 )30)أغسطس)2017(.

وقعه بالعطف) :)

رئيس الحكومة،

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

*
*  *
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قسنـونارقم)64.46
تحدثاب وجبهالكسع3ا عسل ي3ا عرق ي3

الباب األول

 عتب ي3ال عغرض

املادة األولى

تحدث تحت اسم)»وكالة التنمية الرقمية«)مؤسسة عمومية تتمتع)

بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي ويشار إليها بعده بالوكالة.

يحدد مقر الوكالة املركزي بالرباط،)ويمكن إحداث فروع جهوية)

للوكالة بقرار ملجلس اإلدارة.

املادة)2

ويكون الغرض منها العمل على) تخضع الوكالة لوصاية الدولة،)

وال سيما) القانون  هذا  ألحكام  بالوكالة  املختصة  األجهزة  احترام 

ما يتعلق منها باملهام املسندة إليها وبصفة عامة السهر على تطبيق)

النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملؤسسات العمومية.

الباب الثاني

 نهسم

املادة)3

التنمية) مجال  في  الدولة  استراتيجية  تنفيذ  الوكالة  إلى  يسند  (

بين) استخدامها  وتطوير  الرقمية  الوسائل  نشر  وتشجيع  الرقمية 

املواطنين.

ولهذه الغاية،)تناط بالوكالة املهام التالية):

- القيام، لحساب الدولة، وبتنسيق مع السلطات والهيئات املعنية 

الرقمية  التنمية  مجال  في  االستثمار  تنمية  استراتيجية  بتنفيذ 

وتشجيعه والتحفيز عليه ؛

- اقتراح التوجهات العامة، على الحكومة، الواجب اتباعها في مجال 

التنمية الرقمية وتقديم كل توصية أو اقتراح من شأنه تحسين 

مناخ وشروط وإجراءات تطوير مجاالت التنمية الرقمية والحد 

من الفجوة الرقمية ؛

- إبداء الرأي في كل املسائل التي تحال إليها من قبل الحكومة ذات 

الصلة بالتنمية الرقمية ال سيما تلك املتعلقة بتأثير التكنولوجيا 

الرقمية على املجتمع وعلى العالم االقتصادي ؛

- القيام، في إطار برامج الحكومة اإللكترونية، بوضع التصورات 
املتعلقة بمشاريع اإلدارة اإللكترونية وبتطوير الخدمات العمومية 
الرقمية وبضمان التشغيل البيني لها واندماجها بتنسيق وثيق مع 
السلطات و الهيئات املعنية وبالسهر على تنفيذها في إطار اتفاقيات 

الشراكة مع السلطات و الهيئات املذكورة ؛

- مواكبة ومساعدة السلطات والهيئات املعنية وكذا الفاعلين في 
القطاعين العام والخاص في مجال التنمية الرقمية ؛

- توفير الخبرة الالزمة للفاعلين في مجال االقتصاد الرقمي قصد 
تعزيز قدرتهم التنافسية ؛

- القيام إلى جانب السلطات والهيئات املعنية، بوضع املعايير التقنية 
املتعلقة باملنتوجات والخدمات الرقمية والسهر على تطبيقها ؛

- السهر على مالئمة التكوين لسد حاجيات الفاعلين في التنمية 
في  االستباقية  والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ  على  والعمل  الرقمية 

ميدان التكوين ؛

- القيام مع السلطات والهيئات املعنية، بكل عمل يهدف إلى تأطير 
العاملة  واملتوسطة  والصغرى  جدا  الصغيرة  وخاصة  املقاوالت 
قدرتها  وتعزيز  وتنميتها  وتشجيعها  الرقمي  االقتصاد  مجال  في 

التنافسية وضمان استدامتها ؛

- املساهمة في تشجيع وتنمية املبادرة والنشاط املقاوالتي في مجال 
االقتصاد الرقمي ؛

لتنفيذ  ضرورية  تكون  دراسة  كل  وإجراء  اقتراح  كل  تقديم   -
إستراتيجية التنمية الرقمية وتقييم إنجازاتها ؛

- تطوير كل برنامج تعاون وشراكة في مجاالت التنمية الرقمية ؛

- ضمان اليقظة في مجاالت التنمية الرقمية ؛

- وضع تقرير سنوي حول التنمية الرقمية ؛

- تشجيع وتحفيز البحث العلمي التطبيقي في مجال التنمية الرقمية ؛

-  تحفيز املقاوالت في مجال االقتصاد الرقمي على االهتمام بالبحث 
والتطوير ؛

األشغال  في  املعنية،  والهيئات  السلطات  جانب  إلى  املشاركة   -
املتعلقة بإعداد املواصفات القياسية املغربية الخاصة باملنتوجات 

والخدمات الرقمية ؛

واملشاريع  التوجيهات  مختلف  والتقائية  انسجام  في  املساهمة   -
العمومية في مجال التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيات الجديدة ؛

- املساهمة في البحث عن التمويالت الكفيلة بدعم املشاريع الرقمية 
املهيكلة ؛

واملبادرات  املشاريع  ومصاحبة  وتنشيط  تشجيع  في  املساهمة   -
الرقمية والتي يتم تطويرها في املجال الترابي من طرف الجماعات 

الترابية.
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الباب الثالث

أجهزةا إلد رةال عتبيي1

املادة)4

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.

املادة)5

يتألف مجلس إدارة الوكالة من األعضاء)التالي بيانهم):

أ()ممثلو القطاع العام):)

-)ممثلو اإلدارة)؛)

-)الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت)؛

-)الوكالة الوطنية إلنعاش املقاوالت الصغرى واملتوسطة)؛

-)الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات و الصادرات.

ب()ممثلو القطاع الخاص):

-)رئيس جامعة غرف التجارة و الصناعة والخدمات؛

-)ممثل عن املنظمة املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية)؛

-)ممثل عن مؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة))في حكمها)؛

-)بريد املغرب.

ويضم املجلس أيضا أربع شخصيات يعينون بنص تنظيمي بالنظر)
إلى كفاءتهم في مجال التنمية الرقمية.

بصفة) اجتماعاته،) لحضور  يدعو  أن  املجلس  لرئيس  يمكن 
استشارية،)أي شخص ذاتي أو اعتباري،)من القطاع العام أو الخاص،)

يرى فائدة في حضوره.

املادة)6

يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط واالختصاصات الالزمة إلدارة)
الوكالة.)ولهذه الغاية،)يمارس على الخصوص االختصاصات التالية:

االستراتيجية  على  بناء  للوكالة  السنوي  العمل  برنامج  حصر   -
والتوجهات التي تحددها الحكومة ؛

- املوافقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة املبرمة من لدن 
الوكالة في إطار اختصاصاتها ؛

السنوات  املتعددة  التوقعية  والبرامج  السنوية  امليزانية  - حصر 
والبيانات املتعلقة بها ؛

- إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد هياكلها التنظيمية 
واختصاصاتها ؛

- وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات ؛

- وضع النظام األسا�ضي ملستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم ؛

- إعداد نظامه الداخلي والنظام الداخلي للوكالة ؛

- قبول الهبات والوصايا ؛

- حصر الحسابات السنوية والبت فيها واتخاذ قرارات تخصيص 
النتائج ؛

- حصر شروط إصدار االقتراضات واللجوء إلى األشكال األخرى من 
القروض ؛ 

 - اتخاذ القرار في شأن اقتناء األمالك العقارية من لدن الوكالة
أو تفويتها أو كرائها.

يمكن ملجلس اإلدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام للوكالة قصد)
تسوية قضايا محددة.

يدرس املجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة املرفوع إليه)
من لدن املدير العام.

يمكن ملجلس اإلدارة اتخاذ كل إجراء)للقيام بتدقيقات وتقييمات)
دورية.

املادة)7 

بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما) يجتمع مجلس اإلدارة،)
دعت الضرورة إلى ذلك):

-)لحصر القوائم التركيبية للسنة املالية املختتمة)؛

-)لدراسة وحصر امليزانية والبرنامج التوقعي للسنة املالية املوالية.

يشترط لصحة مداوالت مجلس اإلدارة أن يحضرها على األقل)
نصف عدد أعضائه.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب خالل االجتماع األول،)توجه الدعوة)
يتداول) وفي هذه الحالة،) يوما املوالية.) (15 لعقد اجتماع ثان خالل)

املجلس دون التقيد بشرط النصاب.

وفي) الحاضرين،) يتخذ املجلس قراراته بأغلبية أصوات األعضاء)
حالة تعادلها،)رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

املادة)8

)يمكن ملجلس اإلدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد)
تأليفها وكيفية سيرها.

املادة)9

يعين املدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية)
الجاري بها العمل.

يتمتع املدير العام بجميع السلط واالختصاصات الالزمة لتسيير)
الوكالة.)ولهذه الغاية):

- ينفذ قرارات مجلس اإلدارة ؛
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- يسهر على تسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع اإلجراءات 
أو العمليات املتعلقة بالوكالة؛

- يتولى تدبير جميع مصالح الوكالة وينسق أنشطتها؛

- يعين في مناصب الوكالة وفقا لهيكلها التنظيمي وللنظام األسا�ضي 
ملستخدميها؛

- يمثل الوكالة أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو خاصة وإزاء 
جميع األغيار ويقوم بجميع األعمال التحفظية ؛

- يمثل الوكالة أمام القضاء ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية 
للدفاع عن مصالح الوكالة، بعد موافقة رئيس مجلس اإلدارة.

سلطه) من  جزءا  مسؤوليته،) تحت  يفوض،) أن  له  ويمكن 
نظامها) ملقتضيات  طبقا  الوكالة  إدارة  مستخدمي  إلى  واختصاصاته 

الداخلي.

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس اإلدارة.)

الباب الرابع

 عسلظيما نسلي

املادة)10

تتكون ميزانية الوكالة مما يلي):

4)-)فيابسبا نو رد):

- اإلعانات املالية التي تمنحها الدولة أو كل شخص اعتباري خاضع 
للقانون العام أو الخاص ؛

- مساهمات الهيئات الوطنية أو األجنبية املقدمة في إطار الشراكات 
والتعاون الثنائي أو متعدد األطراف ؛

- املداخيل واألرباح املتأتية من الخدمات املقدمة ومن أنشطتها ؛

- العائدات واملوارد املتأتية من ممتلكاتها املنقولة أو العقارية ؛

وفقا  فيها  املأذون  والخارجية  الداخلية  االقتراضات  عائدات   -
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ 

لفائدة  تحدث  أن  يمكن  التي  الضريبية  الرسوم شبه  عائدات   -
الوكالة؛

- الهبات و الوصايا والعائدات املختلفة؛

- جميع املوارد األخرى التي يمكن أن تخصص لها الحقا.

))-)فيابسبا علفقست):

-)نفقات االستثمار؛

-)نفقات التسيير)؛

-)املبالغ املرجعة من االقتراضات املأذون فيها؛

-)جميع النفقات األخرى املرتبطة بأنشطة الوكالة.

املادة)11

من األحكام التشريعية املتعلقة باملراقبة املالية للدولة) استثناء)

على املؤسسات العمومية،)تخضع الوكالة ملراقبة مالية الحقة تجريها)

الدولة بهدف النظر في مطابقة تسيير هذه املؤسسة للمهام املنوطة بها)

واألهداف التي تضطلع بها وألدائها التقني واملالي وكذا من صحة أعمال)

التسيير التي يقوم بها املدير العام.)

املادة)12

لجنة تتألف من) أعاله،) (11 تمارس املراقبة املشار إليها في املادة)

خبراء)وعون محاسب يعينهم وزير املالية.

املادة)13

 12 تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة املشار إليها في املادة)

وإنجاز) إبرام  وإجراءات  امليزانية  بتنفيذ  املتعلقة  التدابير  أعاله،)

صفقات األشغال والتوريدات املبرمة من قبل الوكالة وشروط اقتناء)

واستعمال) األغيار  مع  املبرمة  واالتفاقيات  بها  تقوم  التي  العقارات 

األسا�ضي) النظام  وتطبيق  تمنحها  أو  تتلقاها  التي  املالية  اإلعانات 

للمستخدمين وشروط القيام باملساهمات املالية أو توسيع نطاقها أو)

تخفيضها.

وتعرض على مراقبة اللجنة حصيلة برنامج استعمال االعتمادات)

املعطيات) بكل  مشفوعة  للوكالة،) املرصودة  املالية  واملخصصات 

وكشوف العمليات املحاسبية واملالية وكذا جميع املعطيات اإلدارية)

والتقنية ذات الصلة بمنجزات الوكالة.

تفحص اللجنة البيانات املالية السنوية للوكالة وتبدي رأيها في)

جودة املراقبة الداخلية للوكالة وتتأكد كذلك من أن البيانات املالية)

تعكس صورة صادقة عن ممتلكات الوكالة ووضعيتها املالية ونتائجها.
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املادة)14

ألجل القيام بمهامها يمكن للجنة في أي وقت أن تمارس السلط)
املتعلقة بإجراء)املراقبة في عين املكان ولها أن تقوم بجميع التحريات)
وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق التي توجد بحوزة الوكالة واالطالع)

عليها.

تعد اللجنة تقارير عن أعمالها وتبلغها إلى أعضاء)مجلس اإلدارة.

املادة)15

مسؤولية) تحت  ينجز  سنوي  لتدقيق  الوكالة  حسابات  تخضع 
مندوب الحسابات طبقا لألحكام التشريعية الجاري بها العمل.

ويحال التقرير املعد حول التدقيق إلى أعضاء)مجلس اإلدارة.

يعين مندوب الحسابات ملدة ثالث))3()سنوات قابلة للتجديد.

املادة)16

يسهر العون املحاسب على صحة االلتزامات وعمليات التصفية)
هذه) في  عليها.) يعترض  أن  وله  بالصرف  اآلمر  يقررها  التي  واألداء)
 الحالة،)يخبر بذلك املدير العام الذي يمكن أن يأمر بالتأشير على القرار
أو مباشرة تأدية النفقات.)ويقوم العون املحاسب بتأدية النفقات ما)

عدا في الحاالت التالية):

-)عدم توفر االعتمادات الكافية)؛

-)عدم تبرير إنجاز العمل)؛

-)عدم وجود الطابع اإلبرائي للنفقات.

يرفع العون املحاسب في الحال تقريرا عن هذا اإلجراء)إلى السلطة)
الحكومية املكلفة باملالية ورئيس مجلس اإلدارة واللجنة املشار إليها في)

املادة)12)أعاله.

املادة)17

يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا ألحكام القانون رقم)15.97)بمثابة)

مدونة تحصيل الديون العمومية.

الباب الخامس

 نبسخدمون

املادة)18

يتكون مستخدمو الوكالة من:

- أطر وأعوان تقوم الوكالة بتوظيفهم وفقا للنظام األسا�ضي الخاص 
بمستخدميها وكذا من متعاقدين؛ 

- موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 
الجاري بها العمل.

تشغلهم) أو مستشارين  بخبراء) تستعين  أن  أيضا  للوكالة  يجوز 

بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة.

الباب السادس

أحكسماخسسمي3ال نسقسعي3

املادة)19

يلحق بالوكالة املوظفون املرسمون واملتدربون العاملون بمديرية)

باالقتصاد) املتعلقة  باالختصاصات  واملكلفون  الرقمي  االقتصاد 

من تاريخ دخول هذا) يوما ابتداء) (90 داخل أجل ال يتجاوز) الرقمي،)

القانون حيز التنفيذ بناء)على طلب منهم وموافقة اإلدارة املعنية.

األولى) الفقرة  بموجب  بالوكالة  امللحقين  للمستخدمين  يمكن 

أعاله أن يتم إدماجهم في أطر الوكالة بناء)على طلب منهم وفقا للنظام)

األسا�ضي ملستخدميها.

املادة)20

ال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون الوضعية التي يخولها) (

إدماجهم تم  الذين  للموظفين  املذكور  الخاص  األسا�ضي   النظام 

أو إلحاقهم تطبيقا للمادة)19)أعاله أقل فائدة من الوضعية التي كانوا)

يتوفرون عليها في إطاراتهم األصلية في تاريخ إدماجهم أو إلحاقهم.

في انتظار تطبيق النظام األسا�ضي الخاص بمستخدمي الوكالة،)

يحتفظ األشخاص امللحقون أو املدمجون بكافة الحقوق واالمتيازات)

التي كانوا يستفيدون منها داخل إطاراتهم األصلية.

تعد الخدمات املنجزة من لدن املوظفين املشار إليهم أعاله داخل)

إدارتهم كما لو أنجزت داخل الوكالة.

على الرغم من جميع األحكام املخالفة،)يظل املوظفون املشار إليهم)

في املادة)19)أعاله منخرطين،)فيما يخص نظام املعاشات،)في الصناديق)

التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم.

املادة)21

تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها املتعلقة)

بجميع صفقات الدراسات واألشغال والتوريدات والخدمات والنقل)

وكذا جميع العقود واالتفاقيات األخرى املبرمة،)قبل تاريخ نشر هذا)

القانون بالجريدة الرسمية،)لحساب مديرية االقتصاد الرقمي فيما)

يخص املهام املتعلقة باالقتصاد الرقمي.

ينقل في نفس التاريخ إلى الوكالة األرشيف وامللفات املمسوكة من)

لدن مديرية االقتصاد الرقمي فيما يخص املهام املتعلقة باالقتصاد)

الرقمي.
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ذ 41  حيا وذ 3) ذ) في) صسدرا (4.4 .19 رقم) شريفا ظهي1ا
61.46) ملحدث3) رقم) بتلفيذا عقسنونا أغبطس) 14)() ( 1(

ب وجبها عوكسع3ا نغربي3اعسل ي3ا التتث سر تال عصسدر ت.

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

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

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و)50)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 

لتنمية) املغربية  الوكالة  بموجبه  املحدثة  (60.16 رقم) القانون 

كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس) االستثمارات والصادرات،)

املستشارين.

وحرر بالرباط في)8)ذي الحجة)1438 )30)أغسطس)2017(.

وقعه بالعطف) :)

رئيس الحكومة،

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

*
*  *

قسنونارقم)61.46

تحدثاب وجبها عوكسع3ا نغربي3

عسل ي3ا التتث سر تال عصسدر ت)

الباب األول

أحكسماعسم3

املادة األولى

 تحدث تحت اسم)»الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات«)

)ويشار) )واالستقالل املالي) مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية االعتبارية)

إليها بعده بالوكالة.

فروع) الضرورة  عند  وتحدث  بالرباط  املركزي  الوكالة  مقر  يحدد 

جهوية))للوكالة بقرار ملجلس اإلدارة.

كما يجوز للوكالة أن تحدث بتنسيق مع السلطات املختصة تمثيليات)

بالخارج.

املادة)2

تخضع الوكالة لوصاية الدولة،)ويكون الغرض منها العمل على احترام)

أجهزتها املختصة ملقتضيات هذا القانون وال سيما ما يتعلق منها باملهام)

املنوطة بها وبشكل عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية)

املتعلقة باملؤسسات العمومية.

الباب الثاني

 نهسم

املادة)3

يسند إلى الوكالة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية االستثمارات)

الوطنية واألجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات املنتوجات)

بقطاعات الفالحة) تلك املتعلقة منها حسب الحالة،) والخدمات باستثناء)

والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة،)مع مراعاة االختصاصات)

االستثمارات) إنعاش  مجال  في  األخرى  الهيئات  و  للقطاعات  املخولة 

والصادرات.)

ولهذه الغاية،)تناط بالوكالة املهام التالية):

تنمية وإنعاش وتشجيع وتحفيز) في إطار استراتيجيات  اإلشراف،) أ()

االستثمار والبحث عن املستثمرين املحتملين من خالل):

- إنجاز دراسات حول فرص االستثمار املتاحة ؛

- مواكبة املستثمرين املغاربة في مشاريعهم االستثمارية على الصعيد 

الدولي ؛

ومواكبتهم  وتوجيههم  باملعلومات  ومدهم  املستثمرين  استقبال   -

السلطات  مع  بتنسيق  باملغرب  االستثمارية  مشاريعهم  تدبير  في 

والجماعات الترابية والهيئات املعنية ؛

القائمة  االستثمارية  باملشاريع  املرتبطة  للمعطيات  بنك  وضع   -

أو املحتملة رهن إشارة املستثمرين مرفوقة باملعلومات والوثائق 

ذات الصلة ؛

- اقتراح على الحكومة استراتيجية للتواصل والتحسيس تعكس 

صورة حقيقية عن فرص االستثمار في املغرب و تحسين جاذبيته 

والعمل على تنفيذها. 

السلطات)) مع  بتنسيق  املغربي  التصديري  العرض  إنعاش  ب()

والجماعات الترابية والهيئات املعنية عبر سياسة تواصلية وترويجية)

محكمة،)في إطار االستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات التي تحددها)

الحكومة)؛

 - دعم مجهودات السلطات والجماعات الترابية والهيئات املعنية

في تنفيذ إجراءات تشجيع الصادرات ؛ 
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دعم  مجال  في  للمقاوالت  التقنية  واملشورة  املساعدة  تقديم   -

التصدير، وال سيما عبر تنظيم عمليات البحث عن عمالء جدد 

على  القرار  وأصحاب  املغاربة  املصدرين  بين  االتصال  وربط 

الصعيد الدولي ؛

- خلق منظومة لليقظة االقتصادية وملتابعة التطورات اإلقليمية 

والدولية في مجال املعرفة والذكاء االقتصادي ؛

- القيام بالدراسات والتحريات حول األسواق األجنبية الواعدة.

تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تطوير وإنعاش األسواق) ج()

واملعارض وذلك عبر)):

- تسيير وتطوير فضاءات املعارض ؛

- تنظيم ندوات ومؤتمرات وتظاهرات من شأنها إنعاش االستثمار 

والهيئات  الترابية  والجماعات  السلطات  مع  بتنسيق  والتصدير 

املعنية ؛

- توفير الخبرة الالزمة للمصدرين وللجمعيات واملجموعات املهنية 

الوطنية وتقديم الدعم لهم أثناء مشاركتهم في املعارض املنظمة 

بالداخل وبالخارج.

عالوة على ذلك،)تتولى الوكالة القيام بما يلي):

إليها من قبل الحكومة التي تحال  الرأي في جميع األمور  إبداء   - 

ذات الصلة بتنمية االستثمارات وإنعاش الصادرات؛ 

- تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة من شأنها تحسين مناخ 

وشروط وإجراءات تنمية االستثمارات و العرض التصديري املغربي 

تلقائيا أو بطلب من الحكومة ؛

- اقتراح وإجراء كل دراسة ضرورية لتنفيذ استراتيجية الحكومة 

هذا  في  املحققة  اإلنجازات  وتقييم  والتصدير  االستثمار  لتنمية 

اإلطار؛

- إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع الفاعلين في القطاعين العام 

والخاص، محليين أو دوليين، بهدف تنمية االستثمار وتحفيزه ونقل 

التكنولوجيا وكذا إنعاش صادرات »املنتوج املغربي« ؛

بعد  والتصدير  االستثمار  وضعية  حول  سنوي  تقرير  إصدار   -

املصادقة عليه من طرف مجلس اإلدارة، يعرضه الوزير املعني على 

لجنتي املالية بالبرملان في الدورة الربيعية من كل سنة.

املادة)4

تتولى) أعاله،) (3 املادة) في  عليها  املنصوص  املهام  على  عالوة 

الصناعية) األنشطة  ملناطق  الوطنية  لالستراتيجية  الوكالة وفقا 

والتجارية والتكنولوجية تنمية مناطق لألنشطة مخصصة لقطاعات)

مع) بالتشاور  وذلك  والتكنولوجيات  والخدمات  والتجارة  الصناعة 

والهيئات) العمومية  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  القطاعات 

املعنية.

يراد بمناطق األنشطة،)في مفهوم هذا القانون،)فضاءات مندمجة)

والتجارة والخدمات) الصناعة  في قطاعات  معدة الستقبال فاعلين 

واالقتصاد الرقمي،)توفر لهم خدمات ذات صلة بأنشطتهم.

تتولى الوكالة إنجاز املهام التالية أو العمل على) ولهذا الغرض،)

إنجازها لحساب الدولة):

- الدراسات املسبقة لتحديد واختيار مناطق إقامة برامج االستثمار 

في مجاالت الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي وكذا لتحديد 

الغرض املعدة له ؛

- الدراسات املتعلقة بتصفية الوعاء العقاري في مناطق األنشطة 

الصناعية والتجارية والتكنولوجية وبالتهييئات كيفما كان نوعها 

التي من املزمع أن تنجز فيها املناطق املذكورة ؛

- الدراسات الضرورية لوضع وإنجاز مشاريع تهيئة مناطق األنشطة 

شغل  ومخططات  املشاريع  إليواء  املعدة  التجزئات  وتصاميم 

األرا�ضي في املناطق املذكورة ؛

على  املستثمرين  إشارة  رهن  املذكورة  األنشطة  مناطق  وضع   -

أساس دفتر تحمالت يحدد شروط إنجازها وترويجها وتسييرها، 

وتتبع تنفيذ العقود واالتفاقيات املبرمة في هذا الشأن ؛

- الدراسات املتعلقة بتحديد رغبات ومطالب املستثمرين الواجب 

وكذا  إنشاؤها،  املزمع  الصناعية  املناطق  طرف  من  تلبيتها 

مثيلتها  مع  مقارنة  التنافسية  وأثمنتها  املناطق  هذه  مواصفات 

بالدول األجنبية.

للوكالة أن تطلب من الدولة أو الجماعات الترابية توفير الوعاء)

العقاري الضروري إلنجاز املهام املنوطة بها بموجب هذا القانون.

عالوة على ذلك،)يمكن للوكالة بطلب من الدولة أن تتولى بنفسها)

إقامة مناطق أنشطة في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع تبرمها مع)

الدولة.

يرخص للوكالة امتالك كل عقار أو حق عيني عقاري يكون ضروريا)

إلنجاز املهام املنوطة بها بموجب هذه املادة.
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املادة)5

تتولى الوكالة القيام بأعمال كتابة لجنة االستثمارات التي يترأسها)

مع) رئيس الحكومة وتقديم العون واملساعدة للسلطات العمومية،)

مراعاة االختصاصات املخولة لوكالة التنمية الفالحية وكذا للمراكز)

الجهوية لالستثمار،)في مجال إبرام العقود واالتفاقيات املزمع إبرامها)

مع املستثمرين والسهر على تتبعها.

الباب الثالث

أجهزةا إلد رةال عتبيي1

املادة)6

)يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.

املادة)7

)يتألف مجلس إدارة الوكالة من األعضاء)التالي بيانهم):

-ممثلين عن اإلدارة)؛

-)رئيس جمعية رؤساء)الجهات أو من ينوب عنه)؛

-)رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من ينوب عنه)؛

-)ممثل عن جمعيات املصدرين)؛

-)ممثل عن املنظمة املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية)؛

- ممثل عن مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة  في حكمها ؛

- أربع خبراء يعينون بموجب مرسوم بالنظر إلى كفاءتهم في مجال 

االستثمارات والتصدير، مع مراعاة مبدأ املناصفة طبقا ألحكام 

الفصل 19 من الدستور.

ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته،)بصفة)

استشارية،)أي شخص ذاتي أو اعتباري،)من القطاع العام أو الخاص،)

يرى فائدة في حضوره.

يحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه املادة.

املادة)8

)يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط والصالحيات الالزمة إلدارة)

الوكالة.))ولهذه الغاية،)يمارس على الخصوص االختصاصات التالية):

االستراتيجية  على  بناء  للوكالة  السنوي  العمل  برنامج  حصر   -

والتوجهات التي تحددها الحكومة واملصادقة عليه ؛

- املوافقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة املبرمة من لدن 

الوكالة في إطار اختصاصاتها ؛

متعددة  التوقيعية  والبرامج  السنوية  امليزانية  مشروع  إعداد   -
السنوات والبيانات املتعلقة بها، للوكالة ؛

- إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد هياكلها التنظيمية 
واختصاصاتها ؛

- وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛

- وضع النظام األسا�ضي ملستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم ؛

- إعداد نظامه الداخلي والنظام الداخلي للوكالة ؛

- قبول الهبات والوصايا ؛

النتائج  تخصيص  قرارات  واتخاذ  السنوية  الحسابات  حصر   -
املصادق عليها ؛

- حصر شروط إصدار االقتراضات واللجوء إلى األشكال األخرى من 
القروض ؛ 

الوكالة العقارية من لدن  اقتناء األمالك  في شأن  القرار  اتخاذ   - 
أو تفويتها أو كرائها ؛

- املصادقة على التقرير السنوي حول وضعية االستثمار والتصدير.

يمكن ملجلس اإلدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام للوكالة قصد)
تسوية قضايا محددة.

يدرس املجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة املرفوع إليه)
والذي يجب أن يكون تقريرا تحليليا يتناول) من لدن املدير العام،)

التدبير حسب النتائج.

بتدقيقات) للقيام  إجراء) أي  اتخاذ  اإلدارة  ملجلس  كذلك  يمكن 
وتقييمات دورية.

املادة)9

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما)
دعت الضرورة إلى ذلك):

-)لحصر القوائم التركيبية للسنة املالية املختتمة؛

- لدراسة وحصر امليزانية والبرنامج التوقعي للسنة املالية املوالية ؛

لالستثمارات  بالنسبة  الوكالة  بها  قامت  التي  العمليات  لتقييم   -
والصادرات.

يشترط لصحة مداوالت مجلس اإلدارة أن يحضرها على األقل)
نصف عدد أعضائه.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب خالل االجتماع األول،)توجه الدعوة)
يتداول) وفي هذه الحالة،) يوما املوالية.) (15 لعقد اجتماع ثان خالل)

املجلس دون التقيد بشرط النصاب.
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الحاضرين،ّ األعضاء) أصوات  بأغلبية  قراراته  املجلس   يتخذ 
وفي حالة تعادلها،)رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

املادة)10

يمكن ملجلس اإلدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد)
تأليفها وكيفية سيرها.

املادة)11

يعين))املدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية)
الجاري بها العمل.

يتمتع املدير العام بجميع السلط واالختصاصات الالزمة لتسيير)
الوكالة.)ولهذه الغاية):

- ينفذ قرارات مجلس اإلدارة ؛

تحدد  والتي  الدولة  مع  اإلطار  االتفاقيات  الوكالة،  باسم  يبرم   -
األهداف املسطرة والوسائل املادية املعبأة لها وينفذها ؛

- يسهر على تسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع التصرفات 
أو العمليات املتعلقة بالوكالة ؛

- يتولى تدبير جميع مصالح الوكالة وينسق أنشطتها ؛

- يدبر املوارد البشرية وفق مقتضيات هذا القانون والنظام األسا�ضي 
للمستخدمين والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة ؛

- يمثل الوكالة أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو هيئة خاصة 
وخارج  داخل  التحفظية  األعمال  بجميع  ويقوم  األغيار  وجميع 

أرض الوطن ؛

- يمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية 
للدفاع عن مصالح الوكالة، بعد موافقة رئيس مجلس اإلدارة.

سلطه  من  جزءا  مسؤوليته،  تحت  يفوض،  أن  له  ويمكن 
واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة طبقا ملقتضيات نظامها 

الداخلي.

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس اإلدارة.)

املادة)12

يجوز للوكالة أن تطلب رسميا،)من اإلدارة واملؤسسات واملقاوالت)
الجهوية) واملراكز  ومجموعاتها  الترابية  والجماعات  العمومية 
لالستثمار مدها وتزويدها بكافة الوثائق واملعلومات الالزمة إلنجاز)

مهامها وإلعداد اإلحصائيات املتعلقة بنشاط االستثمار والتصدير.

املادة)13

تبرم الوكالة مع املراكز الجهوية لالستثمار مذكرات تفاهم لتتبع)
املستثمرين واملصدرين على الصعيد الجهوي.

الباب الرابع

و ل3ا عسوجيهال عستبع

املادة)14

والتتبع) للتوجيه  لجنة  للوكالة،) اإلداري  املجلس  لدى  تحدث 

تضطلع بما يلي):)

- اقتراح التوجهات الواجب اتباعها في مجال تنمية االستثمارات 

والصادرات ؛ 

االستثمارات  بتنمية  املتعلقة  املسائل  كل  حول  الرأي  إبداء   -

والصادرات التي تعرضها الحكومة على الوكالة ؛

- إبداء الرأي حول اتفاقيات اإلطار التي يجب إبرامها مع الدولة ؛

الشروط  تحسين  إلى  الرامية  واملقترحات  التوصيات  صياغة   -

واإلجراءات املتعلقة باالستثمارات والصادرات.

تتألف لجنة التوجيه والتتبع التي يرأسها رئيس مجلس اإلدارة)

يعينون من) أعضاء) ()7( إلى سبعة) ()5( ( أو من ينوب عنه من خمسة)

لدن رئيس الحكومة خارج أعضاء)مجلس اإلدارة باقتراح من الوزير)

الذي) الخبراء) بين  من  سنوات  ()5( ملدة خمس) ( باالستثمار) املكلف 

لهم) واملشهود  الوكالة  عمل  نطاق  في  والكفاءة  بالخبرة  يتمتعون 

بالنزاهة والتجرد واالستقامة.)

يراعى في تعيين أعضاء)لجنة التوجيه والتتبع احترام مبدأ املناصفة)

بين الرجال والنساء)طبقا ألحكام الفصل)19)من الدستور.

املادة)15

أن يخبر رئيس مجلس) اللجنة  يجب على كل عضو من أعضاء)

اإلدارة باملنافع التي يمتلكها أو التي اقتناها وكذا باملهام التي يزاولها في)

مجال اقتصادي معين.

يفقد العضو الذي يوجد في إحدى حاالت تضارب املصالح املشار)

إليها أعاله صفة العضوية في لجنة التوجيه والتتبع ويتم اختيار من)

يحل محله داخل أجل أقصاه)60)يوما للفترة املتبقية النتدابه.

املادة)16

تحدد قواعد تنظيم وكيفيات سير لجنة التوجيه والتتبع وفقا)

للنظام الداخلي للوكالة املنصوص عليه في املادة)8)من هذا القانون.



عدد)6604 - 23)ذو الحجة)1438 )14)سبتمبر)2017( الجريدة الرسمية5166  

الباب الخامس

 عسلظيما نسلي

املادة)17 

))تتكون ميزانية الوكالة مما يلي):

4)-)فيابسبا نو رد):

اعتباري  كل شخص  أو  الدولة  تمنحها  التي  املالية  اإلعانات   -

خاضع للقانون العام أو الخاص؛

إطار  في  املقدمة  األجنبية  أو  الوطنية  الهيئات  مساهمات   -

الشراكات والتعاون الثنائي أو متعدد األطراف؛

- املداخيل واألرباح املتأتية من الخدمات املقدمة ومن أنشطتها؛

- العائدات واملداخيل املتأتية من ممتلكاتها املنقولة أو العقارية؛

وفقا  فيها  املأذون  والخارجية  الداخلية  االقتراضات  عائدات   -

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ 

للنصوص  طبقا  املحدثة  الضريبية  شبه  الرسوم  عائدات   -

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

- الهبات و الوصايا والعائدات املختلفة؛

- جميع املداخيل األخرى التي يمكن أن تخصص لها الحقا.

 ))-))فيابسبا علفقست):

- نفقات التسيير ؛

- نفقات االستثمار؛

- املبالغ املرجعة من  االقتراضات املأذون فيها؛

- جميع النفقات األخرى املرتبطة بأنشطة الوكالة.

املادة 18

من األحكام التشريعية املتعلقة باملراقبة املالية للدولة) استثناء)

على املؤسسات العمومية،)تخضع الوكالة ملراقبة مالية الحقة تجريها)

الدولة بهدف النظر في مطابقة تسيير هذه املؤسسة للمهام املنوطة بها)

واألهداف التي تضطلع بها وألدائها التقني واملالي وكذا من صحة أعمال)

التسيير التي يقوم بها املدير العام.

املادة)19

لجنة تتألف من) أعاله،) (18 تمارس املراقبة املشار إليها في املادة)

خبراء)وعون محاسب يعينهم وزير املالية.

املادة)20

 19 تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة املشار إليها في املادة)
وإنجاز) إبرام  وإجراءات  امليزانية  بتنفيذ  املتعلقة  التدابير  أعاله،)
صفقات األشغال والتوريدات املبرمة من قبل الوكالة وشروط اقتناء)
واستعمال) األغيار  مع  املبرمة  واالتفاقيات  بها  تقوم  التي  العقارات 
األسا�ضي) النظام  وتطبيق  تمنحها  أو  تتلقاها  التي  املالية  اإلعانات 
للمستخدمين وشروط القيام باملساهمات املالية أو توسيع نطاقها أو)

تخفيضها.

وتعرض على مراقبة اللجنة حصيلة برنامج استعمال االعتمادات)
املعطيات) بكل  مشفوعة  للوكالة،) املرصودة  املالية  واملخصصات 
وكشوف العمليات املحاسبية واملالية وكذا جميع املعطيات اإلدارية)

والتقنية ذات الصلة بمنجزات الوكالة.

تفحص اللجنة البيانات املالية السنوية للوكالة وتبدي رأيها في)
جودة املراقبة الداخلية للوكالة وتتأكد كذلك من أن البيانات املالية)
تعكس صورة صادقة عن ممتلكات الوكالة ووضعيتها املالية ونتائجها.

املادة)21

ألجل القيام بمهامها يمكن للجنة في أي وقت أن تمارس السلط)
املتعلقة بإجراء)املراقبة في عين املكان ولها أن تقوم بجميع التحريات)
وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق التي توجد بحوزة الوكالة واالطالع)

عليها.

تعد اللجنة تقارير عن أعمالها وتبلغها إلى أعضاء)مجلس اإلدارة.

املادة)22

مسؤولية) تحت  ينجز  سنوي  لتدقيق  الوكالة  حسابات  تخضع 
مراقب الحسابات طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

ويحال التقرير املعد حول التدقيق إلى أعضاء)مجلس اإلدارة.

()3( اإلدارة ملدة ثالث) الحسابات من قبل مجلس  يعين مراقب 
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

املادة)23

يسهر العون املحاسب على صحة االلتزامات وعمليات التصفية)
هذه) في  عليها.) يعترض  أن  وله  بالصرف  اآلمر  يقررها  التي  واألداء)
بالتأشير على) يخبر بذلك املدير العام الذي يمكن أن يأمر  الحالة،)
بتأدية) املحاسب  العون  ويقوم  النفقات.) تأدية  أو مباشرة  القرار 

النفقات ما عدا في الحاالت التالية):

- عدم توفر االعتمادات الكافية ؛

-)عدم تبرير إنجاز العمل)؛

-)عدم وجود الطابع اإلبرائي للنفقات.
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يرفع العون املحاسب في الحال تقريرا عن هذا اإلجراء)إلى السلطة)

الحكومية املكلفة باملالية ورئيس مجلس اإلدارة واللجنة املشار إليها في)

املادة)19)أعاله.

املادة)24

يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا ألحكام القانون رقم)15.97)بمثابة)

مدونة تحصيل الديون العمومية.

الباب السادس

 نبسخدمون

املادة)25

)يتكون مستخدمو الوكالة من):

- أطر وأعوان تقوم الوكالة بتوظيفهم وفقا للنظام األسا�ضي الخاص 

بمستخدميها وكذا من متعاقدين؛ 

- موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل.

تشغلهم) أو مستشارين  بخبراء) تستعين  أن  أيضا  للوكالة  يجوز 

بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة.

الباب السابع

أحكسماخسسمي3ال نسقسعي3

املادة)26

تنسخ ابتداء)من دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام القانون)

االستثمارات) لتنمية  املغربية  الوكالة  بموجبه  املحدثة  (41.08 رقم)

من (22 بتاريخ) (1.09.22 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

قانون) بمثابة  الشريف  والظهير  ()2009 )18)فبراير)  1430 صفر)

رقم)1.76.385)الصادر في)25)من ذي الحجة)1396 )17)دجنبر)1976()

املتعلق باملركز املغربي إلنعاش الصادرات والظهير الشريف بمثابة)

 قانون رقم)1.76.535)الصادر بتاريخ)5)شوال)1397 )19)شتنبر)1977(

ابتداء)من) َحُل)
ُ
وت املتعلق بمكتب األسواق واملعارض بالدار البيضاء.)

نفس التاريخ الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات واملركز املغربي)

إلنعاش الصادرات ومكتب األسواق واملعارض بالدار البيضاء.

الجاري) والتنظيمية  التشريعية  النصوص  في  اإلحاالت  تعوض 

بها العمل إلى النصوص الواردة في الفقرة األولى أعاله باإلحاالت إلى)

األحكام املطابقة لها من هذا القانون.

املادة)27

تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز)

التنفيذ إلى الوكالة املنقوالت والعقارات التي توجد في ملكية الوكالة)

الصادرات) إلنعاش  املغربي  واملركز  االستثمارات  لتنمية  املغربية 

ومكتب األسواق واملعارض بالدار البيضاء)والتي تحدد قائمتها بنص)

تنظيمي.

يعفى بموجب قانون للمالية نقل األمالك املشار إليها في هذه املادة)

األخرى) والرسوم  الضرائب  وكل  والضرائب  التسجيل  رسوم  من 

كيفما كان نوعها.

السابقة من رسوم) الفقرة  في  إليها  املشار  العقارات  نقل  يعفى 

املحافظة على األمالك العقارية.

املادة)28

)ينقل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة امللفات)

واألرشيف املمسوك من لدن الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات)

واملعارض األسواق  ومكتب  الصادرات  إلنعاش  املغربي   واملركز 

بالدار البيضاء.

املادة)29

تحل الوكالة محل الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات واملركز)

املغربي إلنعاش الصادرات ومكتب األسواق واملعارض بالدار البيضاء):

- فيما يخص ممتلكات املؤسسات الثالثة التي تنتقل إليها بموجب 

املادة 27 أعاله ؛ 

- في جميع صفقات الدراسات واألشغال والتوريدات والخدمات 
وكذا جميع العقود واالتفاقيات األخرى املبرمة، قبل تاريخ دخول 

نهائية  بصفة  تسويتها  يتم  لم  والتي  التنفيذ  حيز  القانون  هذا 

والعقود  الصفقات  تسوية  الوكالة  وتتولى  املذكور.  التاريخ  في 

واالتفاقيات املذكورة وفقا لألشكال والشروط الواردة فيها. 

املادة 30

ينقل إلى الوكالة املستخدمون العاملون بالوكالة املغربية لتنمية)

األسواق) الصادرات ومكتب  املغربي إلنعاش  واملركز  االستثمارات 

من تاريخ دخول هذا القانون حيز) ابتداء) واملعارض بالدار البيضاء)

التنفيذ.

في انتظار دخول النظام األسا�ضي الخاص بمستخدمي الوكالة حيز)

التنفيذ،)يظل املستخدمون املشار إليهم في الفقرة األولى من هذه املادة)

خاضعين للنظام األسا�ضي الذي كان يسري عليهم في تاريخ نقلهم إلى)

الوكالة.
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ال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون الوضعية التي يخولها)
النظام األسا�ضي الخاص بمستخدمي الوكالة أقل فائدة من الوضعية)
التي كان يتمتع بها املعنيون باألمر في إطاراتهم األصلية في تاريخ نقلهم.

بمستخدمي) الخاص  األسا�ضي  النظام  على  املصادقة  انتظار  في 
الوكالة،)يحتفظ املستخدمون املدمجون بكافة الحقوق واالمتيازات)

التي كانوا يستفيدون منها ضمن إطاراتهم األصلية.

املؤسسات داخل  املستخدمون  أنجزها  التي  الخدمات   تعتبر 
املشار إليها في الفقرة األولى من هذه املادة كما لو أنجزت داخل الوكالة.

يتم إعداد النظام األسا�ضي الخاص بمستخدمي الوكالة،)بتشاور)
مع النقابات األكثر تمثيلية في القطاع.

املادة)31

املستخدمون) يظل  املخالفة،) املقتضيات  جميع  من  بالرغم 
املنقولون إلى الوكالة منخرطين برسم أنظمة املعاشات في الصناديق)
التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز)

التنفيذ.

املادة)32

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ)3)أشهر ابتداء)من تاريخ نشره)
في الجريدة الرسمية.

ذ 41  حيا وذ 3) ذ) في) صسدرا (4.4 .51 رقم) شريفا ظهي1ا
69.46) عقس�ضي) بتلفيذا عقسنونارقم) أغبطس) 14)() ( 1(
ب دلن3) ذ9.1 ) نسللقا رقم) منا عقسنونا (1 بتس يما نسدة)

 وحقوقا عليني3.

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

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

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و)50)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي):

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
 39.08 4)من القانون رقم) 69.16)القا�ضي بتتميم املادة) القانون رقم)
النواب) مجلس  عليه  وافق  كما  العينية،) الحقوق  بمدونة  املتعلق 

ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في)8)ذي الحجة)1438 )30)أغسطس)2017(.

وقعه بالعطف) :)

رئيس الحكومة،

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

*

*  *

قسنونارقما69.46
يق�ضيابتس يما نسدةا1امنا عقسنونارقماذ9.1 

 نسللقاب دلن3ا وحقوقا عليني3

مادة فريدة

4))الفقرة األولى()من القانون) تتمم على النحو التالي أحكام املادة)
بتنفيذه) الصادر  العينية  الحقوق  بمدونة  املتعلق  (39.08 رقم)
 1432 الحجة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.11.178 رقم) الشريف   الظهير 

)22)نوفمبر)2011():

»املادة)4))الفقرة األولى(.)-)يجب أن تحرر)-)تحت طائلة البطالن)-)
 »جميع التصرفات املتعلقة بنقل))امللكية)..............................................
 »أو إسقاطها وكذا الوكاالت الخاصة بها بموجب محرر رسمي،)..............

»..............................................«

)الباقي ال تغيير فيه.(

ذ 41   حيا وذ 3) ذ) في) صسدرا رقم) 1. 4.4) شريفا ظهي1ا
رقم) 4.ذ)) نو فق) بتلفيذا عقسنونا أغبطس) 14)() ( 1(
مجلسا عبلمال ألمن) ب وجبهاعلىا ع14لتوكولاحولاإنشسء)
)جلوبا فريقيس()  عسسسعاعالتحسدا إلفريقي،) نلس دابدلربسن)

في)9)يوعيو))11).

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

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

بناء)على الدستور وال سيما الفصول)42)و)50)و)55))الفقرة الثانية()
منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
البروتوكول حول إنشاء) املوافق بموجبه على  (28.17 القانون رقم)
بدوربان) املعتمد  اإلفريقي،) لالتحاد  التابع  واألمن  السلم  مجلس 
كما وافق عليه مجلس النواب) (،2002 يوليو) (9 في) )جنوب افريقيا()

ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في)8)ذي الحجة)1438  )30)أغسطس)2017(.

وقعه بالعطف) :)

رئيس الحكومة،

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

*
*  *
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قسنونارقما 4.ذ)
 يو فقاب وجبهاعلىا ع14لتوكول

 حولاإنشسءامجلسا عبلمال ألمنا عسسسعاعالتحسدا إلفريقي،ا

 نلس دابدلربسنا)جلوبا فريقيس(افيا9ايوعيوا)11)

مادة فريدة

مجلس السلم واألمن التابع) يوافق على البروتوكول حول إنشاء)
لالتحاد اإلفريقي،)املعتمد بدوربان))جنوب افريقيا()في)9)يوليو)2002.

ذ 41   حيا وذ 3) ذ) في) صسدرا (4.4 .11 رقم) شريفا ظهي1ا

رقم) 9.4)) نو فق) بتلفيذا عقسنونا أغبطس) 14)() ( 1(

عل  سع3) برلتوكولا نلسهدةا نؤتب3ا علىا ب وجبها

 القسصسدي3ا إلفريقي3اسشأنا ع14نسنا إلفريقي،) نلس داب ديل3)

ترت))عيبيس()في)))مسرس)114).

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

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

بناء)على الدستور وال سيما الفصول)42)و)50)و)55))الفقرة الثانية()

منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 

املعاهدة) بروتوكول  على  بموجبه  املوافق  (29.17 رقم) القانون 

اإلفريقي،) البرملان  اإلفريقية بشأن  االقتصادية  للجماعة  املؤسسة 

املعتمد بمدينة سرت))ليبيا()في)2)مارس)2001،)كما وافق عليه مجلس)

النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في)8)ذي الحجة)1438  )30)أغسطس)2017(.

وقعه بالعطف) :)

رئيس الحكومة،

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

*
*  *

قسنونارقما 9.4)
 يو فقاب وجبهاعلىابرلتوكولا نلسهدة

 ا نؤتب3اعل  سع3ا القسصسدي3ا إلفريقي3
سشأنا ع14نسنا إلفريقي،ا نلس داب ديل3اترتا)عيبيس(ا

فيا)امسرسا114)

مادة فريدة

االقتصادية) للجماعة  املؤسسة  املعاهدة  بروتوكول  على  يوافق 
)ليبيا() سرت) بمدينة  املعتمد  اإلفريقي،) البرملان  بشأن  اإلفريقية 

في)2)مارس)2001 .

ذ 41  حيا وذ 3) ذ) في) صسدرا (4.4 .16 رقم) شريفا ظهي1ا
رقم) 1.4 ) نو فق) بتلفيذا عقسنونا )1 )أغبطس) 14)()
عل  سع3ا القسصسدي3) علىا نلسهدةا نؤتب3ا ب وجبها
 إلفريقي3،) نلس دةابأبوجس))نيجي1يس()في) )يونيو)4994)مناقبل)
فياملظ 3ا عوحدةا إلفريقي3ا عتياحلامحلهس)  عدللا ألعضسء)

 التحسدا إلفريقي.

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

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

)الفقرة) (55 و) (50 و) (42 الفصول) الدستور وال سيما  على  بناء)
الثانية()منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي):

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
القانون رقم)34.17)املوافق بموجبه على املعاهدة املؤسسة للجماعة)
 1991 يونيو) (3 في) )نيجيريا() املعتمدة بأبوجا) االقتصادية اإلفريقية،)
من قبل الدول األعضاء)في منظمة الوحدة اإلفريقية التي حل محلها)
االتحاد اإلفريقي،)كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بالرباط في)8)ذي الحجة)1438  )30)أغسطس)2017(.

وقعه بالعطف) :)

رئيس الحكومة،

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

*
*  *
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قسنونارقما 1.4 

يو فقاب وجبهاعلىا نلسهدةا نؤتب3اعل  سع3ا

 القسصسدي3ا إلفريقي3،

ا نلس دةابأبوجسا)نيجي1يس(افيا ايونيواا4994

مناقبلا عدللا ألعضسءافياملظ 3ا عوحدةا إلفريقي3

 عتياحلامحلهسا التحسدا إلفريقي

مادة فريدة

يوافق على املعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية،)

املعتمدة بأبوجا))نيجيريا()في)3)يونيو)1991)من قبل الدول األعضاء)في)

منظمة الوحدة اإلفريقية التي حل محلها االتحاد اإلفريقي.

في) صسدرا 41.46ذ)) رقم) لا نسعي3ا عوزيرا القسصسدا قر را

بسنصسدق3) ()(146 تبس 14) ((1( حيا وذ 3)  41  منا ذ4)

في) 41/ل/46) عصسدرا رقم) بلكا نغربا ل ليا منشورا علىا

زبلسء) شكسيستا ملسو 3ا بكيفيستا 146)) نسللقا يونيو) (41

مؤتبستا اللس سن.

وزير االقتصاد واملالية،)

االئتمان) بمؤسسات  املتعلق  (103.12 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات 

ديسمبر2014(،) (24(  1436 بتاريخ فاتح ربيع األول) (1.14.193 رقم)

ال سيما املادتين)24)و157)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الصادر في 10/و/16)  يصادق على منشور والي بنك املغرب رقم)

مؤسسات) املتعلق بكيفيات معالجة شكايات زبناء) (2016 يونيو) (10

االئتمان،)كما هو ملحق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار و املنشور امللحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من ذي الحجة)1437 )20)سبتمبر)2016(.

اإلمضاء : محمد بوسعيد.

*
* *

منشورال ليابلكا نغربارقم)41/ل/146))صسدرافي)41)يونيو)146) 

بسحديداكيفيستاملسو 3اشكسيستاع الء)مؤتبستا اللس سن

والي بنك املغرب،)

االئتمان) بمؤسسات  املتعلق  (103.12 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها،) في  املعتبرة  والهيئات 

(،)2014 ديسمبر) (24(  1436 بتاريخ فاتح ربيع األول) (1.14.193 رقم)

وال سيما املادة)157)منه)؛

وبعد االطالع على رأي لجنة مؤسسات االئتمان الصادر في فاتح)

يونيو)2016)؛

يحدد في هذا املنشور كيفيات معالجة شكايات العمالء)من طرف)

مؤسسات االئتمان،)

املادة األولى

 يقصد بالشكاية،)في مدلول هذا املنشور،)كل تصريح بخالف أو عدم

مباشرة أو من خالل بنك املغرب،) رضا أو احتجاج يوجهه العمالء،)

العميل) فيها  انخرط  أو خدمة  ائتمان معينة حول منتوج  ملؤسسة 

أو يسعى إلى االنخراط فيها.

املادة)2

املناسبة،) الوسائل  كل  عبر  العمالء،) االئتمان  مؤسسات  تخبر 

ال سيما عن طريق ملصقات داخل وكاالتها أو عبر موقعها اإللكتروني)

للمؤسسة أو بواسطة كشوفات الحساب،)بما يلي):)

املحاورون  ال سيما  الشكايات،  ملعالجة  الداخلية  املنظومات   •

ووسائل التوصل بالشكايات وطرق إحالتها وآجال البت فيها؛

• املنظومات الخارجية التي يوفرها بنك املغرب ملعالجة الشكايات ؛ 

مؤسسات  فيها  تنخرط  التي  البنكية  الوساطة  منظومات  وكل   •

االئتمان.

املادة)3

ترسل مؤسسات االئتمان إشعارا باالستالم فور توصلها بشكايات)

العمالء.

وتتوفر مؤسسات االئتمان على أجل عشرة أيام عمل للبت في عدم)

تبعث) وعند االقتضاء،) من تاريخ التوصل بها.) قبول الشكاية ابتداء)

مؤسسات االئتمان رسالة جوابية إلى املشتكي لتعليل سبب رفض)

الشكاية مع إخباره بطرق الطعن املمكنة.
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املادة)4

تتوفر مؤسسات االئتمان على أجل ال يتعدى أربعين)40()يوم عمل)

ابتداء)من تاريخ التوصل بالشكاية وذلك إلرسال الجواب إلى املشتكي.))

غير أنه في حالة حدوث ظروف خاصة تحول دون احترام هذا)

وإخباره) بذلك  العميل  إخبار  االئتمان  مؤسسة  على  يجب  األجل،)

باألجل الجديد ملعالجة شكايته.

املادة)5

من القانون املشار) (157 تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة)

إليه أعاله رقم)103.12)املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة))

مكلفة) االئتمان وحدة مركزية  لدى مؤسسات  تحدث  (، في حكمها)

مزودة باملوارد البشرية الكافية واملؤهلة) بمعالجة وتتبع الشكايات،)

ذات الدراية الجيدة باملنتجات والخدمات والعقود واملساطر وكذا)

بالوسائل التقنية الالزمة واملالئمة لحجم مؤسسة االئتمان وبنيتها)

وطبيعة أنشطتها.

املادة)6

تضع مؤسسات االئتمان مسالك محددة تمكن العميل من تقديم)

الوكالة، أو مدير  بالعمالء) املكلف  خاصة  املعتاد،)  شكايته ملخاطبه 

أو في حالة عدم قبول الجواب التوجه إلى الوحدة املركزية املشار إليها)

في املادة)5)أعاله.

املادة)7

تضع مؤسسات االئتمان مساطر من أجل):)

و/ الهاتفية  االتصاالت  و/أو  الرسائل  أصحاب  هوية   تحديد   •

إلى  الولوج  وتسهيل  تعتبر شكايات  التي  اإللكترونية  الرسائل  أو 

الوحدة املركزية املشار إليها في املادة 5 أعاله؛

• تحديد املسطرة واملسالك الداخلية ملعالجة الشكايات؛

• تحديد آجال معالجة الشكايات حسب نوع كل شكاية.

املادة)8

يتعين على مؤسسات االئتمان أن تتزود بنظام معلوماتي يمكن)

من مركزة كافة الشكايات املتوصل بها وإصدار اإلشعارات بالتوصل)

والتنبيه ألي تجاوز محتمل آلجال املعالجة.)ويمكن هذا النظام أيضا)

من توفير مؤشرات تحليلية ولوحات قيادة لتسيير هذا النشاط.)

املادة)9

تضع مؤسسات االئتمان مساطر دائمة ودورية ملراقبة منظومة)

على مستوى الوكاالت أو الوحدة املركزية) معالجة الشكايات سواء)

املشار إليها في املادة)5)أعاله،)وعلى صعيد وحدات املهن املعنية.

االختالالت) الخصوص  على  املراقبة  برامج  تغطي  أن  ويجب 

املرتبطة بالشكايات املتكررة.

املادة)10

تن�ضئ مؤسسات االئتمان وحدة تسمى)»وحدة))خاصة بالعالقات)

الشكايات) معالجة  مسطرة  فعالية  على  السهر  تتولى  العمالء«،) مع 

وتحسين املساطر موضوع هذه الشكايات.

ولهذا الغرض،)تقوم هذه الوحدة بتحليل مكامن الخلل املسجلة)

واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

وتجتمع هذه الوحدة على األقل مرة واحدة كل ستة أشهر.

املادة)11

القانون) من  (78 املنصوص عليها في املادة) تقوم لجنة التدقيق،)

رقم)103.12)السالف الذكر،)على األقل مرة واحدة في السنة بتقييم)

منظومة معالجة الشكايات من خالل تقارير خاصة لضمان أحسن)

فعالية.)

املادة)12

املعنيين،) مستخدميها  استفادة  على  االئتمان  مؤسسات  تسهر 

بمعالجة الشكايات من تكوين مناسب) بشكل مباشر أو غير مباشر،)

يمكنهم على الخصوص من تحديد الشكايات املتوصل بها بشكل واضح)

معالجة) واستعمال مسالك  فئات محددة مسبقا  وتصنيفها حسب 

الشكايات بشكل مالئم.

وتضع مؤسسات االئتمان رهن إشارة مستخدميها كافة العناصر)

املكونة لهذه املنظومة.

املادة)13

103.12)السالف الذكر،) 82)من القانون رقم) طبقا ألحكام املادة)

ترسل مؤسسات االئتمان تقريرا كل ثالث أشهر إلى بنك املغرب حول)

الشكايات التي توصلت بها وفقا))للشكل والشروط التي يحددها البنك.

املادة)14

تدرج مؤسسات االئتمان في تقرير املراقبة الداخلية،)التي يتعين)

عليها إرساله لبنك املغرب،)فصال يخصص لوصف منظومتها ملعالجة)

الشكايات وأنشطة املراقبة التي أنجزتها في هذا الصدد.)

املادة)15

يدخل هذا املنشور حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره في الجريدة)

الرسمية.

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
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ل القسصسد) ل عسجسرةا ل التتث سرا عوزيرا عصلسع3ا مشت1كا قر را

في) صسدرا رقم) 4.ذ16)) ل نسعي3ا للزيرا القسصسدا  عرق يا

 ))مناحيا عقلدة)ذ 41 )46)أغبطس) 14)()بسلديلا عرتم)

 عنهسئيا نضسداعإلغر قا نطبقاعلىال رد تا عورقامناح م)

A1)ح تامنشأا ع14تغسل.

وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي،

ووزير االقتصاد واملالية،

الحماية) بتدابير  املتعلق  (15.09 رقم) القانون  على  بناء)

بتاريخ) (1.11.44 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  التجارية 

29)من جمادى اآلخرة)1432 )2)يونيو)2011()وال سيما املواد)28)و)43 

و)45)و)47)منه)؛

1434 من صفر) (13 في) الصادر  (2.12.645 رقم) املرسوم   وعلى 

بتدابير) املتعلق  (15.09 رقم) القانون  بتطبيق  ()2012 ديسمبر) (27(

الحماية التجارية،)وال سيما املادة)29)منه)؛

وحيث إن هامش اإلغراق الذي تم تحديده من خالل إجراء)مقارنة)

بين املتوسط املرجح ألسعار تصدير الورق)A4)نحو املغرب واملتوسط)

املرجح ألسعار بيعه في السوق املحلية للمصدرين البرتغاليين ال يتجاوز)

2%)؛

بتاريخ) املجتمعة  الواردات  مراقبة  لجنة  رأي  استطالع  وبعد 

30)يونيو)2017،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يعدل الرسم النهائي املضاد لإلغراق املطبق على واردات الورق)

الصناعة) لوزير  املشترك  القرار  برسم  البرتغال  منشأ  ذات  (A4

واملالية االقتصاد  ووزير  الرقمي  واالقتصاد  واالستثمار   والتجارة 

رقم)3399.14)الصادر في)12)من ذي الحجة)1435 )7)أكتوبر))2014(،)

واملودع برسم القرار املشترك لوزير الصناعة والتجارة واالستثمار)

بتاريخ) (003.17 رقم) واملالية  االقتصاد  ووزير  الرقمي  واالقتصاد 

وفقا ملا هو مبين في الجدول) (،)2017 يناير) (2(  1438 ربيع اآلخر) (3

الوارد في امللحق بهذا القرار املشترك.

املادة الثانية

يتم تحصيل مبلغ الرسم النهائي املضاد لإلغراق املطبق على واردات)

ذات منشأ البرتغال واملودع طبقا للقرار املشترك لوزير) (A4 الورق)

الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي ووزير االقتصاد)

()2017 يناير) (2(  1438 اآلخر) ربيع  (3 بتاريخ) (003.17 رقم) واملالية 

القا�ضي بإيقاف تحصيل الرسم النهائي املضاد لإلغراق على واردات)

مساوي) مبلغ  باقتطاع  واستبداله  البرتغال  منشأ  ذات  (A4 الورق)

وكذا الرسم املعدل بهذا القرار املشترك) يحصل على شكل وديعة،)

لفائدة الخزينة في حدود مبلغ الرسم املضاد لإلغراق املعدل واملحدد)

بهذا القرار املشترك.

املعدل والرسم) الرسم املضاد لإلغراق  بين  الفارق  إرجاع  يتم 

للشروط املحددة لفائدة املستوردين وفقا  املودع   املضاد لإلغراق 

في مقتضيات املادة)47)من القانون رقم)15.09)السالف الذكر.

املادة الثالثة

يسند إلى املدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة)

تطبيق هذا القرار املشترك.

املادة الرابعة

يلي) الذي  اليوم  من  ابتداء) املشترك  القرار  هذا  بأحكام  يعمل 

مباشرة تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ذي القعدة)1438 )16)أغسطس)2017(.

وزير االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : محمد بوسعيد.

وزير الصناعة واالستثمار والتجارة 

واالقتصاد الرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

*

*     *

ملحق

 عرتما عنهسئيا نضسداعإلغر قا نلدلا عو جباتطبيقه

علىال رد تا عورقامنا)ح ماA1(اح تامنشأا ع14تغسل
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ذ 41 حيا عقلدة) منا ((1 في) صسدرا ((.4 .195 رقم)  مرتوما

لتس يما عظهي1ا عشريف) بسغيي1ا أغبطس) 14)() (4 (
رقم)441. 4.5) عصسدرافي)5))مناشلبسن)6  4 ) ))مسرس) 495) 

عل  لي3ا ندعوة) صف3ا نلفل3ا علسم3ا ب وجبها  ن لوح3ا

بهذه) عهسا لبسالحسفسظا د را نلل 3«) (- »نسديا عفسسةا نغربي3)

 عصف3اتحتا نب ىا و ديد)»مؤتب3ا عطسهرا عببتي«.

رئيس الحكومة،

جمادى (3 في) الصادر  (1.58.376 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1378 )15)نوفمبر)1958()بتنظيم حق تأسيس الجمعيات،)كما)

تم تغييره وتتميمه،)والسيما الفصلين)9)و)10)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.969)الصادر في)28)من ذي القعدة)1425 

)10)يناير)2005()املتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف رقم)1.58.376 

السالف الذكر)؛

في الصادر  (1.57.114 رقم) الشريف  الظهير  على  االطالع   وبعد 

في االعتراف بأن الجمعية) ()1957 مارس) (27(  1376 من شعبان) (25

مقرها يوجد  التي  املعلمة«) دار  (- املغربية) الفتاة  »نادي   املدعوة)

بالدار البيضاء)هي من املصلحة العمومية)؛

بتاريخ الصادر  (652.2007 رقم) الدستوري  املجلس  قرار   وعلى 

9)رمضان)1428 )22)سبتمبر)2007(،)الذي يصرح بموجبه أن أحكام)

مجال) في  تدخل  الذكر،) السالف  (1.57.114 رقم) الشريف  الظهير 

اختصاص السلطة التنظيمية)؛

وحيث إن الجمعية املذكورة قد غيرت اسمها لتصبح تحت اسم)

»مؤسسة الطاهر السبتي«)؛

وبناء)على طلب الجمعية الرامي إلى االحتفاظ لها بصفة املنفعة)

العامة،)تحت اسمها الجديد املشار إليه،)ورفع سقف قيمة ممتلكاتها)

والقيام تلقائيا بالتماس اإلحسان العمومي مرة) العقارية واملنقولة،)

كل سنة،

رسم ما يلي :)

املادة األولى

بصفة) السبتي«) الطاهر  »مؤسسة  املسماة) للجمعية  يحتفظ 

 املنفعة العامة املخولة لها تحت اسمها السابق)»نادي الفتاة املغربية)-

بموجب الظهير الشريف املشار إليه أعاله الصادر في  دار املعلمة«)

25)من شعبان)1376 )27)مارس)1957(.

املادة الثانية

يغير على النحو التالي الفصل الثاني من الظهير الشريف املشار إليه)

أعاله رقم)1.57.114)بتاريخ)25)من شعبان)1376 )27)مارس)1957():

»الفصل الثاني.)-)يجوز للجمعية املذكورة أن تملك من املنقوالت)

»والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها،)على أال تجاوز قيمة ذلك خمسة)

»ماليين درهم))5.000.000,00)درهم(.«

املادة الثالثة

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بعده،) الثالث  بالفصل  يتمم 

رقم)1.57.114)بتاريخ)25)من شعبان)1376 )27)مارس)1957():

الظهير) من  التاسع  الفصل  ألحكام  تطبيقا  (- الثالث.) »الفصل 

»الشريف رقم)1.58.376)املشار إليه أعاله،)يجوز للجمعية املذكورة)

»أن تقوم مرة كل سنة،)دون إذن مسبق،)بالتماس اإلحسان العمومي،)

»شريطة التصريح بذلك لألمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على)

»األقل قبل تاريخ التظاهرة املزمع القيام بها.«

املادة الرابعة

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ذي القعدة)1438 )17)أغسطس)2017(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

ذ 41 حيا عقلدة) منا ((1 في) صسدرا ((.4 .196 رقم)  مرتوما

) 4)أغبطس) 14)()قصدا الحسفسظاعفسلدةا و  لي3ا نب سة)

»ج لي3ا إلحبسن«)بصف3ا نلفل3ا علسم3ا ملخوع3اعـ)»ج لي3)

بوالي3ا عد را عبيضسء) لمبسندةا ألطفسلا نه لينا مبسعدةا

قي 3) تقفا برفعا ل إلحنا مؤتب3ا إلحبسن«) (-  عك14ى)

م سلكستهس.

رئيس الحكومة،

جمادى (3 في) الصادر  (1.58.376 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1378 )15)نوفمبر)1958()بتنظيم حق تأسيس الجمعيات،)كما)

تم تغييره وتتميمه،)والسيما الفصلين)9)و)10)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.969)الصادر في)28)من ذي القعدة)1425 

)10)يناير)2005()املتخذ لتطبيق أحكام الظهير الشريف رقم)1.58.376 

السالف الذكر)؛

نصوصاخسص3
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من (18 بتاريخ) (2.95.643 رقم) املرسوم  على  االطالع   وبعد 

املسماة) الجمعية  باعتبار  ()1995 سبتمبر) (14(  1416 اآلخر) ربيع 

البيضاء) الدار  املهملين بوالية  »جمعية مساعدة ومساندة األطفال 

الكبرى)-)مؤسسة اإلحسان«،)جمعية ذات منفعة عامة))؛

وحيث إن الجمعية املذكورة قد قررت تغيير اسمها لتصبح تحت)

اسم)»جمعية اإلحسان«)؛

على طلبها الرامي إلى االحتفاظ لها بصفة املنفعة العامة،) وبناء)

تحت اسمها الجديد املشار إليه،)ورفع سقف قيمة ممتلكاتها العقارية)

واملنقولة،)والقيام تلقائيا بالتماس اإلحسان العمومي مرة كل سنة،

رسم ما يلي :)

املادة األولى

املنفعة) بصفة  اإلحسان«) »جمعية  املسماة) للجمعية  يحتفظ 

»جمعية مساعدة ومساندة) العامة املخولة لها تحت اسمها السابق)

-)مؤسسة اإلحسان«) الكبرى) األطفال املهملين بوالية الدار البيضاء)

في) الصادر  (2.95.643 رقم) أعاله  إليه  املشار  املرسوم  بموجب 

18)من ربيع اآلخر)1416 )14)سبتمبر)1995(.

املادة الثانية

تغير على النحو التالي املادة الثانية من املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.95.643)بتاريخ)18)من ربيع اآلخر)1416 )14)سبتمبر)1995():

-)يجوز للجمعية املذكورة أن تملك من املنقوالت) »املادة الثانية.)

»والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها،)على أال تجاوز قيمة ذلك خمسين)

»مليون درهم))50.000.000,00)درهم(.«

املادة الثالثة

أعاله) إليه  املشار  املرسوم  بعده،) املكررة  الثانية  باملادة  يتمم 

رقم)2.95.643)بتاريخ)18)من ربيع اآلخر)1416 )14)سبتمبر)1995():

»املادة الثانية املكررة.)-)تطبيقا ألحكام الفصل التاسع من الظهير)

»الشريف رقم)1.58.376)املشار إليه أعاله،)يجوز للجمعية املذكورة)

»أن تقوم مرة كل سنة،)دون إذن مسبق،)بالتماس اإلحسان العمومي،)

»شريطة التصريح بذلك لألمين العام للحكومة خمسة عشر يوما)

»على األقل قبل تاريخ التظاهرة املزمع القيام بها.«

املادة الرابعة

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ذي القعدة)1438 )17)أغسطس)2017(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

مرتومارقما) 4. 4.)اصسدرافيا احيا وذ 3اذ 41ا)9)اأغبطسا 14)(ابإعالناأنا نلفل3ا علسم3اتق�ضيابإنجسزالتجهيزامحط3اعسحلي3اميسها
 عبحرا نسو جدةابينا عدليرةالتيفليتالبنزعاملكي3ا علقسر تا عالزم3اعهذ ا عغرضابج سع3اإنشسدنابإقليما شسوك3-آيتابسهس

رئيس الحكومة،

الظهير) بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق  (7.81 رقم) القانون  على  بناء)
1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛ الشريف رقم)

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

وعلى البحث اإلداري املباشر من)16)نوفمبر)2016)إلى)16)يناير))2017)بجماعة إنشادن بإقليم اشتوكة آيت باها)؛

وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياة والغابات))وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز وتجهيز محطة لتحلية مياه البحر املتواجدة بين الدويرة وتيفنيت بجماعة إنشادن)-)بإقليم اشتوكة)-)
آيت باها.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية العقارات الالزمة لهذا الغرض،)املبينة في الجدول بعده واملعلم عليها بلون أحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس)
1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):
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املادة الثالثة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

القروية واملياه والغابات واملدير الجهوي للفالحة لسوس)-)ماسة بأكادير،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)7)ذي الحجة)1438 )29)أغسطس)2017(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية

واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

44
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مرتومارقم)4ذ . 4.))صسدرافي) )حيا وذ 3)ذ 41 )9))أغبطس) 14)()بإعالناأنا نلفل3ا علسم3اتق�ضيابإحد ثا نلطق3)

 عصلسعي3املوت3)4)بالبنزعاملكي3ا عقطعا ألرضي3ا عالزم3اعهذ ا عغرضابج سع3املوت3ابإقليما عفحص)-)أنجرة.

رئيس الحكومة،

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

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

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

وعلى ملف البحث اإلداري املباشر من)27)أبريل إلى غاية)27)يونيو)2016)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

رسم ما يلي):

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث املنطقة الصناعية ملوسة)1)ب.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر،)ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول أسفله واملعلمة حدودها بخط أحمر بالتصاميم التجزيئية)

الثالثة ذات املقياس)1/5000)املرفقة بأصل هذا املرسوم):
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املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى الوكالة الخاصة طنجة البحر األبيض املتوسط.

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر في الجريدة الرسمية،)إلى رئيس مجلس اإلدارة الجماعية للوكالة الخاصة)

طنجة البحر األبيض املتوسط.

وحرر بالرباط في)7)ذي الحجة)1438 )29)أغسطس)2017(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ذ 41  حيا وحـــــج3) في) ) صــــسدرا ذذ1. 4.)) رقـــــم) مرتـــــوما

تق�ضي) أنا نلفل3ا علسم3ا بإعالنا أغبطس) 14)() ((9(

بإقليم) إمزلرنا ب ديل3ا بركما بحيا مدرت3ا بسد لي3ا بإحد ثا

 وحبي 3البنزعاملكي3اقطل3اأرضي3الحقوقامشسع3افياقطل3)

أخرىاالزم3اعهذ ا عغرض.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم  وعلى 

7.81)املشار إليه أعاله)؛ 1983()بتطبيق القانون رقم) )16)أبريل)

وبعد االطــالع على ملف البحث اإلداري الذي أجـــري من)

2015)؛ 21)يناير) 2014)إلى غاية) 19)نوفمبر)

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية،)وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

)يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث مدرسة ابتدائية بحي بركم)

بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية قطعة أرضية وحقوق مشاعة في قطعة)

أرضية أخرى مبينتين في الجدول أسفله واملرسومة حدودهما بخط)

أحمر في التصميم التجزيئي املرفق بأصل هذ املرسوم):

رق سا عقطلسينا

بسعسص يما عسجزيئي
مرجله سا علقسري

 ت سءالعلسلينا نالك

ألا نفت1ضاأنهما نالك

 نبسح3ا عسقريبي3ا

بسنت1ا نربع

الساكن غير محفظة1 حسن،  مو�ضى  ورثة 

بدوار اعكين ببني بوعياش.

4933

)حقوق مشاعة بنسبة 

)520/136

الساكن بشارع غير محفظة3 الطلعي مكي، 

حي   3 رقم  ب  زنقة  الناضور 

التوتة تطوان.

371

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة،)كل واحد)

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)7)ذي الحجة)1438 )29)أغسطس)2017(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : محمد بوسعيد.
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 مرتومارقم)194. 4.))صسدرافي) )حيا وذ 3))ذ 41 )9))أغبطس) 14))

بإعالناأنا نلفل3ا علسم3اتق�ضيابسعقيسمابأشغسلاتثني3ا عبك3)

 ( 6,111 ن.ك) بينا لمر كشا بوعث سنا بيناتيديا  وحديدي3ا

لان.ك)411,  ))لبنزعاملكي3ا عقطلسينا ألرضيسينا عالزمسيناعهذ )

 عغرضابج سع3ال ح3اتيدياإبر هيماسل سع3امر كش.

رئيس الحكومة،

ألجل) امللكية  بنزع  املتعلق  (7.81 رقم) القانون  على  بناء)

الظهير) بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل  العامة  املنفعة 

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

 1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم  وعلى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

ربيع) من  (14 في) الصادر  (1.63.225 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

الوطني) املكتب  بإحداث  املتعلق  ()1963 أغسطس) (5(  1383 األول)

للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 وبعد االطالع على البحث اإلداري املباشر الذي أجري فيما بين)

5)مارس و)5)ماي)2014)بجماعة واحة سيدي إبراهيم بعمالة مراكش)؛

وبعد) واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  من  وباقتراح 

استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

السكة) تثنية  بأشغال  القيام  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

ون.ك) (236,000 الحديدية بين سيدي بوعثمان ومراكش بين ن.ك)

237,100)بجماعة واحة سيدي إبراهيم بعمالة مراكش.

املادة الثانية

في) املثبتتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  ذكر  ما  على  بناء) تنزع 

الجدول أسفله))واملعلم عليهما بلون أحمر في التصميم التجزيئي))ذي)

املقياس)1/1000)امللحق بأصل هذا املرسوم):

أرقسم

 عقطلسين

 ألرضيسينا

بسعسص يم

مرجله سا

 علقسري

أت سءاا نالكاألا نفرلض

أنهما نالكالعلسلينهم

 نبسح3

مالحظست
هـآرس

1

2

ر.ع

عدد 

22/7591

غير 

محفظة

1 - سيسيل استير بوكارا بنسبة 

.1/3

2 - ان اندري ابطال بنسبة 1/3.

ابطال  جوزيف  استيفان   -  3

بنسبة  1/3.

العنوان : جماعة واحة سيدي 

إبراهيم - عمالة مراكش -.

بالد الشيخ �ضي أحمد.

العنوان : جماعة واحة سيدي 

إبراهيم - عمالة مراكش -.

 84

23

00

11

00

00

أرض 

فالحية

أرض 

فالحية

املادة الثالثة

يخول حق نزع امللكية للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

املادة الرابعة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)واملدير العام)

للمكتب الوطني للسكك الحديدية،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)7)ذي الحجة)1438 )29)أغسطس)2017(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

 مرتومارقم)191. 4.))صسدرافي) )حيا وذ 3)ذ 41 )9))أغبطس) 14)) 

حديدي) خطا ببلسء) تق�ضيا بسجديدا نلفل3ا علسم3ا عتيا

علقطسر تاح تا عبرع3ا علسعي3ابيناطلج3ال عقليطرةابوالي3)

- -)تال) -) وحبي 3اللالي3اجه3ا عربسط) -)تطو ن)  جه3اطلج3)

 عقليطرة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()

بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛
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 وعلى الظهير الشريف رقم)1.63.225)الصادر في)14)من ربيع األول)1383
)5)أغسطس)1963()املتعلق بإحداث املكتب الوطني للسكك الحديدية)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1430 من رمضان) (13 الصادر في) (2.09.515  وعلى املرسوم رقم)
)3)سبتمبر)2009()بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي القيام بأشغال بناء)
خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة)
بوالية جهة طنجة)-)تطوان ووالية جهة الغرب)-)الشراردة)-)بني احسن)؛

1432 من شوال) (29 في) الصادر  (2.11.468  وعلى املرسوم رقم)
2011()بتجديد املنفعة العامة قصد القيام بأشغال بناء) )28)سبتمبر)
خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة)
بوالية جهة طنجة)-)تطوان ووالية جهة الغرب)-)الشراردة)-)بني احسن)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.13.748)الصادر في)12)من ذي القعدة)1434
2013()بتجديد املنفعة العامة قصد القيام بأشغال بناء) )19)سبتمبر)
خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة)
بوالية جهة طنجة)-)تطوان ووالية جهة الغرب)-)الشراردة)-)بني احسن)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.15.711)الصادر في)2)محرم)1437 )16)أكتوبر)2015(
بتجديد املنفعة العامة قصد القيام بأشغال بناء)خط حديدي للقطارات)
- طنجة) جهة  بوالية  والقنيطرة  طنجة  بين  العالية  السرعة   ذات 

تطوان)-)الحسيمة ووالية جهة الرباط)-)سال)-)القنيطرة)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

من القانون املشار إليه أعاله (7  تجدد وفقا ملقتضيات الفصل)
رقم)7.81)املنفعة العامة التي تق�ضي ببناء)خط حديدي للقطارات ذات)
(- تطوان) (- السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بوالية جهة طنجة)
الحسيمة ووالية جهة الرباط)-)سال)-)القنيطرة،)وذلك حسب املخطط)
املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس)1/100.000)امللحق بأصل هذا)

املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)7)ذي الحجة)1438 )29)أغسطس)2017(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ملخصستاقر ر تاعرليسا وحكوم3ابسليينالنقلالإعفسءاموثقينا
برتمادلرةا5امسيا 14)

في صادر  (3.103.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 
2017()عين السيد لحسن منقوش) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث بالرباط.

* * *

في) صادر  (3.104.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة سارة االزهري)

موثقة باملكتب الشاغر بالرباط خلفا للسيدة أحالم سيمو.

* * *

في) صادر  (3.105.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 
سومية) السيدة  عينت  ()2017 يوليو) (25(  1438 القعدة) ذي  فاتح 

احرضان موثقة باملكتب الشاغر بالرباط خلفا للسيد سعد لحري�ضي.

* * *

في) صادر  (3.106.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 
عينت السيدة منى برادة) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب الشاغر بالرباط خلفا للسيد املصطفى املاجدي.

* * *

في) صادر  (3.107.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة سعاد العزوزي)

موثقة باملكتب املحدث بالصخيرات.

* * *

في) صادر  (3.108.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة حنان الفوي�ضي)

موثقة باملكتب الشاغر بسال خلفا للسيدة سميرة بقالي غزواني.

* * *

في) صادر  (3.109.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 
عين السيد عبد اللطيف) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

بلفقيه موثقا باملكتب املحدث بسال.

* * *

في) صادر  (3.110.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
خديجة) السيدة  عينت  ()2017 يوليو) (25(  1438 القعدة) ذي  فاتح 

خطوري موثقة باملكتب املحدث بسال.

* * *
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في) صادر  (3.111.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
2017()عين السيد بلعيد لحموش) يوليو) (25( 1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث بتيفلت.

* * *

في) صادر  (3.112.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة امال بن سليمان)

موثقة باملكتب املحدث بسيدي عالل البحراوي.

* * *

في) صادر  (3.113.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة فوزية السباعي)

موثقة باملكتب الشاغر بالقنيطرة خلفا للسيد خالد السالمي.

* * *

في) صادر  (3.114.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
2017()عين السيد هشام ابو يحيى) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب الشاغر بالقنيطرة خلفا للسيدة كوثر الركيبي.

* * *

في) صادر  (3.115.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
2017()عينت السيدة يزة الطب�ضي) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث بالقنيطرة.

* * *

في) صادر  (3.116.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة مينة الشرادي)

أمين موثقة باملكتب املحدث بالقنيطرة.

* * *

في) صادر  (3.117.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
عين السيد نبيل القاسمي) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث بالقنيطرة.

* * *

في) صادر  (3.118.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة كريمة عريض)

موثقة باملكتب املحدث بالقنيطرة.

* * *

في) صادر  (3.119.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة بوشرى بحري)

موثقة باملكتب املحدث بالقنيطرة.

* * *

في) صادر  (3.120.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة ابتسام رحايحة)

موثقة باملكتب املحدث بسيدي سليمان.

* * *

في) صادر  (3.121.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة أميرة الناصري)

موثقة باملكتب املحدث بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.122.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة اسماء)الداودي)

موثقة باملكتب الشاغر بالدار البيضاء)خلفا للسيدة ايمان حاريس.

* * *

في) صادر  (3.123.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد عبد الكريم حال)

موثقا باملكتب الشاغر بالدار البيضاء)خلفا للسيد سليم رشاد.

* * *

في) صادر  (3.124.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

عينت السيدة مريم كاتم) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب الشاغر بالدار البيضاء)خلفا للسيد أكرم زهير.

* * *

في) صادر  (3.125.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد ربيع))مكاوي موثقا)

باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *
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في) صادر  (3.126.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد عبد الفتاح حسن)

موثقا باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.127.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

عين السيد هشام كمال) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.128.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة فاطمة الزهراء)

السيلي موثقة باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.129.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

صوفية) السيدة  عينت  ()2017 يوليو) (25(  1438 القعدة) ذي  فاتح 

منصوري موثقة باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.130.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

عينت السيدة زكية التبر) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

االدري�ضي موثقة باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.131.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة ابتسام امللوكي)

موثقة باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.132.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

عينت السيدة نجية عمل) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.133.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة نادية الزكاري)

الغراري موثقة باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.134.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة نزهة الواقتي)

موثقة باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.135.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

عينت السيدة نجاة امين) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.136.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد نور الدين الرامي)

موثقا باملكتب الشاغر بالدار البيضاء)خلفا للسيدة إقبال العروي.

* * *

في) صادر  (3.137.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد عبد الدائم عنون)

موثقا باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.138.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

2017()عينت السيدة سارة الرامي) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.139.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة منى الخصومي)

موثقة باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.140.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد بوجمعة كنسو�ضي)

موثقا باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.141.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

عين السيد عبد اللطيف) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

عمل موثقا باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *
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في) صادر  (3.142.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد زكرياء)نافع موثقا)

باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.143.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد هشام الرحموني)

االدري�ضي موثقا باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.144.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

2017()عينت السيدة عفاف تابتي) يوليو) (25( 1438 فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.145.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

عين السيد عبد الرحيم) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

سهالن موثقا باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.146.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد املصطفى معارف)

موثقا باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.147.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة حسناء)أبو عام)

موثقة باملكتب املحدث))بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.148.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

عين السيد أحمد اصكتي) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث))ببوسكورة.

* * *

في) صادر  (3.149.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة الهام بوحجرة)

موثقة باملكتب الشاغر باملحمدية خلفا للسيد هشام رويبح.

* * *

في) صادر  (3.150.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة مريم الفاريدي)

موثقة باملكتب املحدث))باملحمدية.

* * *

في) صادر  (3.151.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

عين السيد طارق الوزاني) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث))باملحمدية.

* * *

في) صادر  (3.152.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة سعاد الشريط)

موثقة باملكتب املحدث))باملحمدية.

* * *

في) صادر  (3.153.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

سهام) السيدة  عينت  ()2017 يوليو) (25(  1438 القعدة) ذي  فاتح 

بوقرطاشة موثقة باملكتب املحدث))باملحمدية.

* * *

في) صادر  (3.154.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد كمال حراك موثقا)

باملكتب املحدث))ببوزنيقة.

* * *

في) صادر  (3.155.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد عبد العزيز طويل)

موثقا باملكتب الشاغر بالجديدة خلفا للسيد عبد العزيز ميدون.

* * *

في) صادر  (3.156.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

عين السيد طه الهاشمي) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب الشاغر بالجديدة خلفا للسيدة امنة لحلو.

* * *

في) صادر  (3.157.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد عز الدين لكنيزي)

موثقا باملكتب املحدث))بسيدي بنور.

* * *
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في) صادر  (3.158.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

عين السيد نبيل مرحوم) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث))بسيدي بنور.

* * *

في) صادر  (3.159.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة هدى القندو�ضي)

موثقة باملكتب املحدث))بفاس.

* * *

في) صادر  (3.160.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة مريم شرايبي)

موثقة باملكتب املحدث))بفاس.

* * *

في) صادر  (3.161.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد علي كروم موثقا)

باملكتب املحدث))بفاس.

* * *

في) صادر  (3.162.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة صوفية شباني)

ادري�ضي موثقة باملكتب املحدث))بفاس.

* * *

في) صادر  (3.163.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد أمين كلو�ضي موثقا)

باملكتب املحدث))بفاس.

* * *

في) صادر  (3.164.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة لبنى بن احدش)

موثقة باملكتب املحدث))بفاس.

* * *

في) صادر  (3.165.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

2017()عين السيد زكرياء)الزمراني) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث))بفاس.

* * *

في) صادر  (3.166.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

صباح) السيدة  عينت  ()2017 يوليو) (25(  1438 القعدة) ذي  فاتح 

ابن داوود موثقة باملكتب املحدث))بفاس.

* * *

في) صادر  (3.167.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة لطيفة العبيدي)

موثقة باملكتب املحدث))بمراكش.

* * *

في) صادر  (3.168.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد حميد ايت بعني)

موثقا باملكتب املحدث))بمراكش.

* * *

في) صادر  (3.169.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

2017()عينت السيدة نزهة ملدايني) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث))بمراكش.

* * *

في) صادر  (3.170.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

عينت السيدة الهام وراق) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث))بمراكش.

* * *

في) صادر  (3.171.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

2017()عينت السيدة دنيا القميزة) يوليو) (25( 1438 فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث))بمراكش.

* * *

في) صادر  (3.172.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

عين السيد عبد الرحيم) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

الصالحي موثقا باملكتب املحدث))بمراكش.

* * *

في) صادر  (3.173.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

2017()عين السيد أسامة بلعمرية) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث))بمراكش.

* * *
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في) صادر  (3.174.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

عين السيد الياس بعي�ضى) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث))بمراكش.

* * *

في) صادر  (3.175.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة كوثر عبد املنعم)

موثقة باملكتب املحدث))بمراكش.

* * *

في) صادر  (3.176.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة سناء)ربه ربو)

موثقة باملكتب املحدث))بمراكش.

* * *

في) صادر  (3.177.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

عينت السيدة هند الخراز) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث))بمراكش.

* * *

في) صادر  (3.178.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة ابتسام بن بعزة)

موثقة باملكتب املحدث))بتامنصورت.

* * *

في) صادر  (3.179.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فارس) عينت السيدة وفاء) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث))بتامنصورت.

* * *

في) صادر  (3.180.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد يوسف البحاري)

موثقا باملكتب املحدث))بتامنصورت.

* * *

في) صادر  (3.181.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

عينت السيدة أمال خبان) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث بتامنصورت.

* * *

في) صادر  (3.182.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

2017()عين السيد محمد اوسعيد) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث))بتحناوت.

* * *

في) صادر  (3.183.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد عالء)الدين محمد)

السعيدي موثقا باملكتب املحدث))بتحناوت.

* * *

في) صادر  (3.184.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة سميرة الراجي)

موثقة باملكتب املحدث بتحناوت.

* * *

في) صادر  (3.185.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة زكية الشطيبي)

موثقة باملكتب املحدث بقلعة السراغنة.

* * *

في) صادر  (3.186.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

2017()عين السيد سعيد الرافعي) يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث))بقلعة السراغنة.

* * *

في) صادر  (3.187.17 رقم) الحكومة  لرئيس  ( قرار)  بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد فهد لكرد موثقا)

باملكتب املحدث))بقلعة السراغنة.

* * *

في) صادر  (3.188.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة سوسن سعد)

موثقة باملكتب املحدث بآسفي.

* * *

في) صادر  (3.189.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

املالك) عبد  السيد  عين  ()2017 يوليو) (25(  1438 القعدة) ذي  فاتح 

سوسان موثقا باملكتب الشاغر بمكناس خلفا للسيد حسن بارجالي.

* * *
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في) صادر  (3.190.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة فاطمة الزهراء)

بوزدرى موثقة باملكتب املحدث بمكناس.

* * *

في) صادر  (3.191.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

عين السيد كمال الريوش) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث بمكناس.

* * *

في) صادر  (3.192.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد يونس عبد الصادق)

موثقا باملكتب املحدث بمكناس.

* * *

في) صادر  (3.193.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة مريم الصادقي)

موثقة باملكتب املحدث بمكناس.

* * *

في) صادر  (3.194.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة زهور الشبيهي)

الوحدي موثقة باملكتب املحدث بمكناس.

* * *

في) صادر  (3.195.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد ادريس غندوري)

موثقا باملكتب املحدث بمكناس.

* * *

في) صادر  (3.196.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

عين السيد يونس الرملي) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث بمكناس.

* * *

في) صادر  (3.197.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

عين السيد محرز الولجي) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث بمكناس.

* * *

في) صادر  (3.198.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

2017()عين السيد السعيد الرامي) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث بأكادير.

* * *

في) صادر  (3.199.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

2017()عينت السيدة مماس هزيل) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث بأكادير.

* * *

في) صادر  (3.200.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة كلثوم عطشة)

موثقة باملكتب املحدث بأكادير.

* * *

في) صادر  (3.201.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

2017()عين السيد محمد بنطالب) يوليو) (25( 1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث بأكادير.

* * *

في) صادر  (3.202.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

2017()عينت السيدة نوال املنبهي) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب الشاغر بإنزكان خلفا للسيدة وهيبة البهلولي.

* * *

في) صادر  (3.203.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد عبد الغني خليل)

موثقا باملكتب املحدث بتارودانت.

* * *

في) صادر  (3.204.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد هشام لحلو موثقا)

باملكتب الشاغر بتيزنيت خلفا للسيد عبد الرفيع بجاوي.

* * *

في) صادر  (3.205.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

2017()عين السيد مراد الهيطوط) يوليو) (25( 1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث بالعيون.

* * *
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في) صادر  (3.206.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد عبد السالم اتباع)

موثقا باملكتب املحدث بالداخلة.

* * *

في) صادر  (3.207.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

2017()عينت السيدة غيثة امتيل) يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث بطنجة.

* * *

في) صادر  (3.208.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

2017()عينت السيدة كوثر ياسين) يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث بطنجة.

* * *

في) صادر  (3.209.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

عين السيد محمد البقالي) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث بطنجة.

* * *

في) صادر  (3.210.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

خديجة) السيدة  عينت  ()2017 يوليو) (25(  1438 القعدة) ذي  فاتح 

القسطيط موثقة باملكتب املحدث بطنجة.

* * *

في) صادر  (3.211.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
عين السيد محمد كرمون) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث بطنجة.

* * *

في) صادر  (3.212.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

2017()عين السيد محمد الحسني) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث بطنجة.

* * *

في) صادر  (3.213.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

عين السيد محمد الحراق) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث بطنجة.

* * *

في) صادر  (3.214.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد محمد دبوز موثقا)

باملكتب املحدث بطنجة.

* * *

في) صادر  (3.215.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

عين السيد شرف الدين) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

العلمي موثقا باملكتب املحدث بطنجة.

* * *

في) صادر  (3.216.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد عبدالحميد بنصار)

موثقا باملكتب املحدث بطنجة.

* * *

في) صادر  (3.217.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة فاطمة الزهرة)

طليح موثقة باملكتب املحدث بطنجة.

* * *

في) صادر  (3.218.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة حنان البخاري)

موثقة باملكتب املحدث بتطوان.

* * *

في) صادر  (3.219.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عين السيد منير عياد موثقا)

باملكتب املحدث بتطوان.

* * *

في) صادر  (3.220.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة سعاد الصغير)

الحمداني موثقة باملكتب املحدث بتطوان.

* * *

في) صادر  (3.221.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

2017()عين السيد رشيد الزعواط) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

موثقا باملكتب املحدث بسطات.

* * *
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في) صادر  (3.222.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة حنان الساليد)

موثقة باملكتب الشاغر ببرشيد خلفا للسيدة ربيعة ملطرا.

* * *

في) صادر  (3.223.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة نادية بنساحة)

موثقة باملكتب املحدث بسيدي رحال الشاطئ.

* * *

في) صادر  (3.224.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
خديجة) السيدة  عينت  ()2017 يوليو) (25(  1438 القعدة) ذي  فاتح 
الحريفي موثقة باملكتب الشاغر ببني مالل خلفا للسيد ميلودي تاجار.

* * *

في) صادر  (3.225.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
2017()عينت السيدة كمليا غواتي) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث بخريبكة.

* * *

في) صادر  (3.226.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة سامية أرسالن)

موثقة باملكتب املحدث بوادي زم.

* * *

في) صادر  (3.227.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة كريمة بداوي)

موثقة باملكتب الشاغر بوجدة خلفا للسيد كمال بتسكيوين.

* * *

في) صادر  (3.228.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
املجيد) السيد عبد  عين  ()2017 يوليو) (25(  1438 القعدة) فاتح ذي 

الصحار موثقا باملكتب املحدث بوجدة.

* * *

في) صادر  (3.229.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
عبو) عينت السيدة وفاء) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

موثقة باملكتب املحدث ببركان.

* * *

في) صادر  (3.230.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
2017()نقلت السيدة نادية العفير) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

املوثقة بتمارة إلى املكتب املحدث بالرباط.

* * *

في) صادر  (3.231.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
ابتسام) السيدة  نقلت  ()2017 يوليو) (25(  1438 القعدة) ذي  فاتح 
للسيد) خلفا  بالرباط  الشاغر  املكتب  إلى  بفاس  املوثقة  السليماني 

عبد هللا بنحساين.

* * *

في) صادر  (3.232.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()نقل السيد املصطفى شرقيوي)

املوثق ببني مالل إلى املكتب املحدث بسال.

* * *

في) صادر  (3.233.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
ايمان) السيدة  نقلت  ()2017 يوليو) (25(  1438 القعدة) ذي  فاتح 
خلفا) بالقنيطرة  الشاغر  املكتب  إلى  البيضاء) بالدار  حاريس املوثقة 

للسيدة هناء)ريا�ضي.

* * *

في) صادر  (3.234.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
نقلت السيدة امنة لحلو) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)
املوثقة بالجديدة إلى املكتب الشاغر بالدار البيضاء)خلفا للسيدة سناء)

بن كيران.

* * *

في) صادر  (3.235.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()نقل السيد عبد العزيز ميدون)
املوثق بالجديدة إلى املكتب الشاغر بالدار البيضاء)خلفا للسيدة بهية)

بناني العزيزي.

* * *

في) صادر  (3.236.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
نقل السيد هشام رويبح) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

املوثق باملحمدية إلى املكتب املحدث بالدار البيضاء.

* * *

في) صادر  (3.237.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
نقلت السيدة ربيعة ملطرا) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

املوثقة ببرشيد إلى املكتب املحدث ببوسكورة.

* * *

في) صادر  (3.238.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()نقلت السيدة سناء)الختيري)

املوثقة ببرشيد إلى املكتب املحدث ببوسكورة.

* * *
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في) صادر  (3.239.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

نقل السيد محمد الشويخ) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

املوثق ببرشيد إلى املكتب املحدث ببوسكورة.

* * *

في) صادر  (3.240.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

نقل السيد أحمد نحاس) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

املوثق بصفرو إلى املكتب الشاغر بفاس خلفا للسيدة ابتسام السليماني.

* * *

في) صادر  (3.241.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()نقل السيد عبد الرزاق رزقي)

املوثق بالرباط إلى املكتب الشاغر بمراكش خلفا للسيدة صورية بناني.

* * *

في) صادر  (3.242.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()نقل السيد سليم رشاد املوثق)

بالدار البيضاء)إلى املكتب املحدث بمراكش.

* * *

في) صادر  (3.243.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()نقل السيد أكرم زهير املوثق)

بالدار البيضاء)إلى املكتب املحدث بمراكش.

* * *

في) صادر  (3.244.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()نقل السيد فتح هللا الوصفي)

املوثق بابن جرير إلى املكتب املحدث بمراكش.

* * *

في) صادر  (3.245.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()نقل السيد مصطفى ازماون)

املوثق بإنزكان إلى املكتب املحدث بتامنصورت.

* * *

في) صادر  (3.246.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

نقل السيد سعيد سربوتي) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

املوثق بحد السوالم إلى املكتب املحدث بتامنصورت.

* * *

في) صادر  (3.247.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()نقلت السيدة وهيبة البهلولي)

املوثقة بانزكان إلى املكتب املحدث بورزازات.

* * *

في) صادر  (3.248.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

نقل السيد حسن بارجالي) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

املوثق بمكناس إلى املكتب الشاغر بالرشيدية خلفا للسيد أسامة حماد.

* * *

في) صادر  (3.249.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()نقل السيد عبد الرفيع بجاوي)

املوثق بتيزنيت إلى املكتب املحدث بأكادير.

* * *

في) صادر  (3.250.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
نقلت السيدة زينب كنون) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

املوثقة بأكزناية إلى املكتب املحدث بطنجة.

* * *

في) صادر  (3.251.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

2017()نقلت السيدة حسناء)دادو) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

املوثقة بأكزناية إلى املكتب املحدث بطنجة.

* * *

في) صادر  (3.252.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

نقلت السيدة سميرة بقالي) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

غزواني املوثقة بسال إلى املكتب املحدث بطنجة.

* * *

في) صادر  (3.253.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()نقل السيد كمال بتسكيوين)

املوثق بوجدة إلى املكتب املحدث بطنجة.

* * *

في) صادر  (3.254.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

نقل السيد خالد السالمي) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

املوثق بالقنيطرة إلى املكتب املحدث بطنجة.

* * *
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في) صادر  (3.255.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
نقل السيد اسامة حماد) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)

املوثق بالرشيدية إلى املكتب املحدث بتطوان.

* * *

في) صادر  (3.256.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()أعفيت السيدة صورية بناني)

املوثقة بمراكش من مزاولة مهنة التوثيق بناء)على طلبها.

* * *

في) صادر  (3.257.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()أعفيت السيدة سناء)بن كران)

املوثقة بالدار البيضاء)من مزاولة مهنة التوثيق بناء)على طلبها.

* * *

في) صادر  (3.258.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
2017()أعفيت السيدة هناء)ريا�ضي) 1438 )25)يوليو) فاتح ذي القعدة)

املوثقة بالقنيطرة من مزاولة مهنة التوثيق بناء)على طلبها.

* * *

في) صادر  (3.259.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
أعفيت السيدة بهية بناني) ()2017 يوليو) (25(  1438 فاتح ذي القعدة)
العزيزي املوثقة بالدار البيضاء))من مزاولة مهنة التوثيق بناء)على طلبها.

* * *

في) صادر  (3.260.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()أعفي السيد سعيد بوعيادي)

املوثق ببنسليمان من مزاولة مهنة التوثيق بناء)على طلبه.

* * *

في) صادر  (3.261.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
2017()أعفي السيد محمد العربي) يوليو) (25( 1438 فاتح ذي القعدة)
على) املتوكل العلوي املوثق ببنسليمان من مزاولة مهنة التوثيق بناء)

طلبه.

* * *

في) صادر  (3.262.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة سعيدة زعبول)

موثقة باملكتب املحدث بالعرائش.

* * *

في) صادر  (3.263.17 رقم) الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 
فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017()عينت السيدة سعاد بالواليد)

موثقة باملكتب الشاغر بالرباط خلفا للسيد عبد الرزاق رزقي.

ل نيسه) ل عسل ي3ا عقرلي3ا ل عصيدا عبحريا عوزيرا عفالح3ا قر را
ذ 41  مناحيا عقلدة) (46 في) صسدرا رقم) 4996.4) ل عغسبستا
يق�ضيابتبليماقطل3افالحي3امناأمالك) )9)أغبطس) 14)) 
 عدلع3ا وخسص3األحدالرث3ا ن لوح3اعهاتسبقسابإقليما و ديدة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)
ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)
1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427
)25)يوليو))2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

 وعلى املرسوم رقم)2.72.458)الصادر في)13)من ذي القعدة)1392
)20)ديسمبر)1972()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي)
الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم الجديدة)؛

وعلى مقرر وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)178.84)الصادر في 
1984()بإعادة منح القطعة رقم)92  1404 )6)فبراير) 3)جمادى األولى)
التابعة لتجزئة بولعوان من أمالك الدولة الخاصة بإقليم الجديدة)

ألحد ورثة املمنوحة له سابقا)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)
القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)8)يونيو)2016،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولة) الفالحية من أمالك  القطعة  العوني كرام  السيد  يسلم 
الخاصة رقم)92)املحدثة بتجزئة بولعوان والواقعة بتعاونية اإلصالح)
املمنوحة) الجديدة  بإقليم  بولعوان  بجماعة  »الشريفية«) الزراعي)
178.84)الصادر في) سابقا ألمه بناء)على املقرر املشار إليه أعاله رقم)

3)جمادى األولى)1404 )6)فبراير)1984(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من ذي القعدة)1438 )9)أغسطس)2017(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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بسإلحن) ذ 41 )ذ))أغبطس) 14)() 6)حيا وذ 3) مقرراعوزيرا عسجهيزال علقلالا علوجيبتيكال نسء)رقم) 4. 45))صسدرافي)

بسعسخلياعناملكي3ا عقطعا ألرضي3ا عالزم3اعسثني3ا عطريقا و هوي3ارقم)515) عر بط3ابيناتسزةال وحبي 3امقطعاج سع3)

تيدياعليابورقب3ابإقليماتسزة.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،

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

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

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

2011()بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية) 1432 )19)أغسطس) 18)من رمضان) 2.11.365)بتاريخ) وعلى املرسوم رقم)

الطريق الجهوية رقم)505)الرابطة بين تازة وقاسيطا والطريق الوطنية رقم)2)الرابطة بين قاسيطا والحسيمة))أقاليم تازة)-)

الحسيمة والدريوش()؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.610)بتاريخ)18)من ذي القعدة)1436 )3)سبتمبر)2015()بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي بتثنية)

الطريق الجهوية رقم)505)الرابطة بين تازة وقاسيطا والطريق الوطنية رقم)2)الرابطة بين قاسيطا والحسيمة))أقاليم تازة)-)

الحسيمة والدريوش()؛

)وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري الذي أجري فيما بين)11)مارس و)11)ماي)2015)بمكاتب جماعة سيدي علي بورقبة)

بإقليم تازة)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى)

يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتثنية الطريق الجهوية رقم)505)الرابطة بين تازة والحسيمة مقطع جماعة)

سيدي علي بورقبة بإقليم تازة،)املبينة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)1/1000)امللحقة)

بأصل هذا املقرر):
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املادة الثانية.)-)ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ذي الحجة)1438 )28)أغسطس)2017(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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مقرراعوزيرا عسجهيزال علقلال علوجيبتيكال نسء)رقم) 455.4))صسدرافي)ذ)حيا وذ 3)ذ 41 )1 )أغبطس) 14)()بسإلحن)

بسعسخلياعناملكي3ا عقطعا ألرضي3ا عالزم3اعبلسء) عطريقا عبريعا عر بطابيناتسزةال وحبي 3))تثني3ا عطريقا عوطلي3)

رقم))()مقطعابنيابوعيسش)-)ل دا علكورامنان.ك)111+   )إلىان.ك)111+ 1 )بإقليما وحبي 3.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،

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

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

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه)

أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.11.365)بتاريخ)18)من رمضان)1432 )19)أغسطس)2011()بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية)

الطريق الجهوية رقم)505)الرابطة بين تازة وقاسيطا والطريق الوطنية رقم)2)الرابطة بين قاسيطا والحسيمة))أقاليم تازة)

-)الحسيمة والدريوش()؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.610)بتاريخ)18)من ذي القعدة)1436 )3)سبتمبر)2015()بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي بتثنية)

 الطريق الجهوية رقم)505)الرابطة بين تازة وقاسيطا والطريق الوطنية رقم)2)الرابطة بين قاسيطا والحسيمة))أقاليم تازة)-

الحسيمة والدريوش()؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري الذي أجري فيما بين فاتح يوليو وفاتح سبتمبر)2015،)بمكاتب جماعتي النكور)

وأربعاء)تاوريرت)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي):

املادة األولى

 يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة لبناء)الطريق السريع الرابط بين تازة والحسيمة))تثنية الطريق الوطنية

رقم)2()مقطع بني بوعياش)-)واد النكور من ن.ك)000+333)إلى ن.ك)000+347)بإقليم الحسيمة،)املبينة في الجدول املرفق)

طيه واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)1/1000)امللحقة بأصل هذا املقرر):
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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أنهما نالك
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املادة الثانية.)-)ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)ذي الحجة)1438 )30)أغسطس)2017(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

 بعد))اطـالعـها))علــى))العريضتين))املسجلتين))باألمانة))العامـة))للمجلـس

الدستوري))بتاريـخ)24)أكتوبر2016،)األولى قدمها السيد عبد الكريم)

انتخاب السيدين خليد) طالبا فيها إلغاء) (- بصفته مرشحا) (- ملينضة)

(- والثانية قدمها السيد محمد بوشنيف) إبراهيمي والعرابي دحايني،)

بصفته مرشحا فائزا-)طالبا فيها إلغاء)انتخاب السيدين زين العابدين)

 حواص ونورالدين البي�ضي املعلنين فائزين،)في االقتراع الذي أجري

)إقليم) »برشيد«) املحلية) االنتخابية  بالدائرة  (2016 أكتوبر) (7 في)

حواص) العابدين  زين  السادة  انتخاب  إثره  على  وأعلن  برشيد(،)

ومحمد بوشنيف ونور الدين البي�ضي وصابر الكياف أعضاء)بمجلس)

النواب)؛

األمانة) بنفس  املسجلة  الجوابية  املذكرات  على  االطالع  وبعد 

العامة في)6)و7)و8)و14)ديسمبر)2016)؛

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها،)وعلى باقي الوثائق املدرجة)

في امللفين)؛

وبناء)على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.11.91 

بتاريخ)27)من))شعبان))1432 ) 29)يوليو2011)(،)ال سيما الفقرة األولى)

من الفصل)132)منه)؛

باملحكمة) املتعلق  (066.13 رقم) التنظيمي  القانون  على  وبناء)

بتاريخ)) (1.14.139 الدستورية،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

 48 املادتين) ال سيما  (،)2014 أغسطس) (13(  1435 شوال) من  (16

)الفقرة الثانية()و49)))الفقرة األولى)()منه)؛

 وبناء)على القانون التنظيمي رقم)27.11)املتعلق بمجلس النواب،

من) (16 بتاريخ) (1.11.165 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

ذي القعدة)1432 )14)أكتوبر2011(،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 وبنـــاء)علــى الـمرســوم رقــم)2.16.669)الصـــادر فــي)6)ذي القعــدة)1437

بتعليق) الخاصة  األماكن  بتحديد  املتعلق  ()2016 أغسطس) (10(

أعضاء) النتخاب  العامة  االنتخابات  بمناسبة  االنتخابية  اإلعالنات 

مجلس النواب)؛

وبعد االستماع))إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون)؛

وبعد ضم امللفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة)

االنتخابية)؛

 في سايسللقاسلريض3ا عطلنا نقدم3امناطرفا عبيداعبدا عكريم

نيلض3):

السيدين خليد) انتخاب  إلغاء) في  الطاعن حصر طلبه  إن  حيث 

إبراهيمي والعرابي دحايني)؛

أن) اإلحصاء) لجنة  محضر  على  االطالع  من  يبين  إنه،) وحيث 

مما) املطعون في انتخابهما لم يكونا ضمن الفائزين في هذه الدائرة،)

تنعدم معه املصلحة في إثارة الطعن،)ويتعين لذلك عدم قبول الطلب؛

في سايسللقاسلريض3ا عطلنا نقدم3امناطرفا عبيدامح دابوشنيف):

-)بخصوصا عطلنا نقدماضدا عبيدازينا علسبديناحو ص):

فياشأنا نأخذا نسللقابسوح ل3ا النسخسبي3):

حيث إن هذا املأخذ يتلخص في دعوى قيام املرتب ثانيا في الئحة)

املطعون في انتخابه خالل الحملة االنتخابية في جماعة برشيد،)بتوزيع)

مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل لالئحة دون صور)

باقي املترشحين الثالثة،)وأن نفس الخرق ارتكب من طرف املرتب ثالثا)

)يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء)هذه الالئحة) في نفس الالئحة،)مما)

على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة)

التي ترشح))فيها،)بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم)؛

وحيث إن املادة األولى من القانون التنظيمي)27.11)املتعلق بمجلس)

النواب تنص))على أن أعضاءه)»ينتخبون باالقتراع العام املباشر عن)

وطبيعة هذا النمط من االقتراع تستلزم) طريق االقتراع بالالئحة«،)

يؤمن)) بما  تخصهم  التي  والبيانات  املترشحين  جميع  هوية  كشف 

للناخبين حرية االختيار)؛

وحيث إن املادة)23)من القانون التنظيمي املذكور،)لئن أكدت أنه)

أن تتضمن كل الئحة من لوائح) (... (« يجب عند التصريح بالترشيح،)

الترشيح عددا من األسماء)يعادل عدد املقاعد الواجب شغلها«،)فإن)

هذا الشرط يمتد كذلك إلى اإلعالنات االنتخابية التي يجب أال تخفي)

أحدا من املترشحين في الالئحة املعنية بما يحجب املعطيات الكاملة)

املتعلقة بهم جميعا،)التي من شأنها تأمين اختيار حر ونزيه للناخبين)؛

 ملحك 3ا عدتسوري3
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املتعلق) (2.16.669 رقم) املرسوم  من  الرابعة  املادة  إن  وحيث 

بمناسبة) االنتخابية  اإلعالنات  بتعليق  الخاصة  األماكن  بتحديد 

بأن))) تق�ضي  النواب  مجلس  أعضاء) النتخاب  العامة  االنتخابات 

الترشيح لوائح  لوكالء) يجوز  التي  االنتخابية  اإلعالنات   »تتضمن 

البيانات التي) (: البيانات التالية كال أو بعضا) ( أو املترشحين تعليقها)

برامج) أو  إنجازاتهم  أو  االنتخابية  ببرامجهم  أو  باملترشحين  تعرف 

األحزاب التي ينتسبون إليها،)صور املترشحين،)الرمز االنتخابي،)شعار))

الحملة االنتخابية،)اإلخبار بانعقاد االجتماعات االنتخابية«)؛

وحيث إن املادة املذكورة تشير إلى)»البيانات التي تعرف باملترشحين«)

بتعريف) يسمح  ما  فيها  وليس  الجمع  بصيغة  املترشحين«) و»صور 

البعض دون اآلخر،)كما أن عبارة)»كال أو بعضا«)الواردة فيها،)تعني)

تقبل بأن) االنتخابية،) ( أن البيانات التي يمكن أن تتضمنها اإلعالنات)

الئحة الترشيح من) دون إمكانية تجزيء) تقدم بشكل كلي أو جزئي،)

خالل إظهار بيانات بعض املترشحين بها))دون الباقي)؛

 وحيث أدلى الطاعن بالنسبة لكل من املرتب ثانيا واملرتب ثالثا

في الئحة ترشيح املطعون في انتخابه،)بمحضر معاينة اختيارية منجز)

مرفقا بنموذج ملطبوع)) أكتوبر2016) (4 من طرف مفوض قضائي في)

انتخابي،)يحمل صورة صاحبه دون باقي املترشحين)؛

وحيث إن املطعون في انتخابه اكتفى بالتأكيد على قانونية الحملة)

الترشيحات وضع  بفترة  املذكورة  (23 املادة) أثر  وربط   االنتخابية،)

فقط)؛

وحيث إن عدم توزيع املطعون في انتخابه،)خالل الحملة االنتخابية،)

إلعالن انتخابي يحمل صور وبيانات جميع املترشحين بالئحته،)يشكل)

مناورة تدليسية وإخالال بصدقية))وشفافية االقتراع)؛

انتخاب السيد زين العابدين) يتعين إلغاء) وحيث إنه تبعا لذلك،)

حواص عضوا بمجلس))النواب)؛

-)بخصوصا عطلن)) نوجه))ضد)) عبيد))نورا عدين)) عبي�ضي):

فياشأنا نأخذينا نسللقينابسوح ل3ا النسخسبي3):

حيث إن هذين املأخذين يتلخصان في دعوى،)من جهة،)قيام املرتب)

ثالثا في الئحة املطعون في انتخابه بتوزيع مطبوعات انتخابية بجماعة)

بصفته وكيال لالئحة دون صور باقي) ( تحمل صورته لوحده) الكارة،)

مما يشكل) املترشحين بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم،)

مناورة تدليسية،)ومن جهة أخرى،)قيام املطعون في انتخابه بتنظيم)

الصغير بجماعة برشيد وإرغام) ( مسيرة سيارات لألجرة من الحجم)

إلصاق) على  لبرشيد،) اإلقليمي  للمجلس  رئيسا  بصفته  أصحابها،)

مما يشكل خرقا لضوابط) مطبوعاته االنتخابية بزجاج السيارات،)

الحملة االنتخابية)؛

عكن،

حيث إنه،)من جهة،)وعلى خالف ما ادعاه الطاعن،)فإن املطعون)

في انتخابه أدلى من جهته بإعالن انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع))

املترشحين في الئحة ترشيحه)؛

وحيث إنه،)من جهة أخرى،)فإن تنظيم مسيرة سيارات لألجرة،)

تم بعد إشعار مكتوب رفع))إلى باشا مدينة))برشيد،)تطبيقا للمادة)34 

فضال) بمجلس النواب،) ( املتعلق) (27.11 التنظيمي رقم) ( من القانون)

دليل على ما نسبه للمطعون ( بأي) ( طعنه) (  عن أن الطاعن لم يدعم)

في انتخابه من استغالل صفته كرئيس للمجلس اإلقليمي للضغط على)

أصحاب السيارات املذكورة)؛

وحيث إنه،)تبعا لذلك،)يكون املأخذان املتعلقان بالحملة االنتخابية)

غير قائمين على أساس صحي)؛

عهذها ألتبسب):

املقدمة من طرف)) ( الطعن) ( قبول عريضة) ( تصرح بعدم) (- ألال)

السيد عبد الكريم ملينضة)؛

ثسنيس)-))تق�ضي):

بمجلس  عضوا  حواص  العابدين  زين  السيد  انتخاب  بإلغاء    -

النواب، على إثر االقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة 

بإجراء  وتأمر  برشيد(،  )إقليم  »برشيد«  املحلية  االنتخابية 

كان  الذي  املقعد  بخصوص  الدائرة،  هذه  في  جزئية  انتخابات 

يشغله، عمال بمقتضيات املادة 91 من القانون التنظيمي املتعلق 

بمجلس النواب ؛

- برفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد بوشنيف الرامي إلى 

إلغاء انتخاب السيد نور الدين البي�ضي عضوا بمجلس  النواب ؛

إلــى السـيد رئيــس) ( قـرارهــا هــذا) ( نسخــة مـن) ( تأمـر بتبليــغ) ثسعثس-)

الحكومـة،)وإلى السيد رئيس مجلس النواب،)وإلى الجهة اإلدارية التي)

تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية املذكورة،)وإلى))األطراف املعنية،)

وبنشره في الجريدة الرسمية.

الثالثاء) يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

14)من ذي الحجة)1438 )5)سبتمبر2017(.

اإلمضاءات)):

اسعيد إهراي.

السعدية بلمير.           الحسن بوقنطار.            عبد األحد الدقاق.               أحمد السالمي اإلدري�ضي. 

محمد بن عبد الصادق.           موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.           محمد املريني.

محمد األنصاري.                   ندير املومني.                محمد بن عبد الرحمان جوهري.
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الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

بعد اطالعها على العريضتين املسجلتين باألمانة العامة للمجلس 

الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، األولى قدمها السيد محمد غالم 

رمضان  السيدين  انتخاب  إلغاء  فيها  طالبا  فائزا -  مرشحا  - بصفته 

بوعشرة وأحمد أدراق عضوين بمجلس النواب، والثانية قدمها السيد 

محمد الصديق - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد 

غالم في اقتراع 7 أكتوبر 2016، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة 

رمضان بوعشرة وأحمد أدراق ومحمد غالم أعضاء بمجلس النواب 

عن الدائرة االنتخابية املحلية »إنزكان- آيت ملول« )عمالة إنزكان - 

آيت ملول( ؛

وبعد اطالعها على املذكرتين الجوابيتين املسجلتين بنفس األمانة 

العامة في 8 ديسمبر 2016 ؛

في األمانة  بهذه  املسجلة  الجوابية  املذكرة  استبعاد   وبعد 

29 ديسمبر 2016 إليداعها خارج األجل املحدد ؛

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها، وعلى باقي الوثائق املدرجة 

في امللفين ؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011(، ال سيما الفصل 132 

منه ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.14.139 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الدستورية، 

 48 املادتين  ال سيما   ،)2014 أغسطس   13(  1435 شوال  من   16

)الفقرة الثانية( و49) الفقرة األولى ( منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب، 

من  16 بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

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

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر، و املداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم امللفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة 

االنتخابية ؛

فياشأنا عطلنا نوجهاضداا عبيدامح داغسعما:

حيث إن هذا  الطعن يقوم على دعوى أن املطعون في انتخابه 

املذكور عمد بمعية أنصارحزبه بتوزيع وتعليق إعالنات انتخابية متباينة 

على األعمدة الكهربائية وعلى واجهات املقرات، ال تحمل إال إسما واحدا 

وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة االنتخابية، 

كما عمد إلى إخفاء بيانات املترشح الثالث في الئحته، مما يشكل تدليسا 

على الناخبين ؛

وحيث إن املادة األولى من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب 

املباشر عن طريق  العام  باالقتراع  »ينتخبون  تنص على أن أعضائه 

االقتراع بالالئحة« ؛

لطبيعته  بالنظر  يستوجب  االقتراع  من  النمط  هذا  إن  وحيث 

ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع 

املترشحين والبيانات املتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة 

الالئحة في كليتها ؛

وحيث إن املادة 23 من القانون التنظيمي املذكور تنص على أنه 

يجب أن »تتضمن كل الئحة من لوائح الترشيح عددا من األسماء يعادل 

عدد املقاعد الواجب شغلها« ؛

وحيث إنه، لئن كانت املادة املذكورة تتعلق بمرحلة الترشيح، فإنه 

يستفاد منها أيضا أن اإلعالنات االنتخابية، بغض النظر عن شكلها، 

يجب أال تخفي أسماء بعض املترشحين في الالئحة املعنية، بما ال يسمح 

للناخبين بالتعرف عليهم جميعا ؛

وحيث إن املادة الرابعة من املرسوم رقم 2.16.669 املتعلق بتحديد 

االنتخابات  بمناسبة  االنتخابية  اإلعالنات  بتعليق  الخاصة  األماكن 

»تتضمن  أنه  على  تنص  النواب  مجلس  أعضاء  النتخاب  العامة 

املترشحين  أو  الترشيح  لوائح  لوكالء  يجوز  التي  االنتخابية  اإلعالنات 

تعليقها البيانات التالية كال أو بعضا : البيانات التي تعرف باملترشحين 

أو برامجهم االنتخابية أو إنجازاتهم أو برامج األحزاب السياسية التي 

الحملة  شعار  االنتخابي،  الرمز  املترشحين،  صور  إليها،  ينتسبون 

االنتخابية، اإلخبار بانعقاد االجتماعات االنتخابية.« ؛

بلوائح  تعرف  التي  »البيانات  إلى  تشير  املذكورة  املادة  إن  وحيث 

املترشحين« بصيغة الجمع، وليس فيها ما يسوغ تبرير التعريف ببعضهم 

فقط ، كما أن عبارة »كال أو بعضا« الواردة فيها، تعني أن البيانات 

 التي يجوز أن تتضمنها اإلعالنات االنتخابية، إما أن تقدم بشكل كلي

أو جزئي، دون إمكانية تجزيئ الئحة الترشيح من خالل إظهار بيانات 

بعض املترشحين بها دون الباقي ؛
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معاينة  محاضر  بأربعة  عريضته  رفقة  أدلى  الطاعن  إن  وحيث 
سبتمبر  30 بتاريخ  قضائي  مفوض  قبل  من  منجزة   اختيارية 
خاصة  انتخابية  وبإعالنات  مدمج،  وقرص   ،2016 أكتوبر  و6  و4 
جزئي بشكل  الئحته  في  باملترشحين  تعرف  انتخابه  في   باملطعون 
في جماعات إنزكان وآيت ملول والتمسية والقليعة، وليس من بينها أي 

إعالن انتخابي يضم بيانات وصور جميع املترشحين ؛

وحيث إن واقعة توزيع إعالنات انتخابية مجزأة لالئحة الترشيح 
املعنية، وعدم إدالء املطعون في انتخابه بإعالن انتخابي يتضمن صور 
بصدقية  إخالال  يشكل  ترشيحه،  بالئحة  املترشحين  جميع  وبيانات 
وشفافية االقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات 

بعض املترشحين للتأثير على إرادة الناخبين ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب السيد محمد 
غالم عضوا بمجلس النواب ؛

بوعشرة رمضسنا ضدا عبيدينا شأنا عطلنا نوجها  فيا
لأح داأدر قا:ا

في سايخصا نأخذا نسللقابسوح ل3ا النسخسبي3ا:

املطعون استغالل  دعوى  في  يتلخص  املأخذ  هذا  إن   حيث 
في انتخابهما، صفة العضوية باملجلس الجماعي بإنزكان من أجل تقرير 
لبلدية  الرئي�ضي  باملدخل  السيارات  وقوف  ساحة  استعمال  مجانية 
إنزكان من طرف رئيس املجلس الجماعي املنتمي لنفس الحزب، مما 
املتعلق  التنظيمي  القانون  من   37 املادة  ملقتضيات  مخالفة  يشكل 

بمجلس النواب ؛

عكن،

طرف  من  باملجان  عامة  خدمة  تتضمن  الفتة  تعليق  إن  حيث 
رئيس الجماعة املنتمي لنفس حزب املطعون في انتخابهما،  ليس فيها 
ما يخالف املادة 37 من القانون املومإ إليه طاملا لم يدل الطاعن بما 
يثبت أن ذلك تم بمناسبة الحملة االنتخابية، مما يجعل هذا املأخذ غير 

مرتكز على أساس قانوني صحيح ؛

في سايخصا نأخذينا نسللقيناسبي1ا القت1 عا:

حيث إن هذين املأخذين يقومان على دعوى، من جهة، أن املطعون 
في انتخابهما قاما بحث الناخبين يوم االقتراع على التصويت لفائدتهما 
داخل وحول مراكز التصويت عبر مجموعة من األشخاص الذين ينتمون 
للحزب اللذين ترشحا باسمه ، ومن جهة أخرى، نشـرا عـبر مناصريـهم 
عـلى صفحة إحـدى مـواقـع التـواصل االجـتـماعي 4 صـور لـورقة تصويت 
والوطنية  املحلية  الالئحتين  رمز  على  التصويت  عالمة  تحمل  فريدة 
التصويت  لسرية  يشكل خرقا  ما  باسمه، وهو  ترشحا  الذي  للحزب 
املقررة بموجب املادتين 50 )الفقرة األولى( و75 )الفقرة الثالثة( من 

القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب؛ 

عكن،

 حيث إنه، من جهة، فضال عن كون االدعاء لم يدعم إال بأربع إفادات 

ال تشكل حجة على ما ادعي، فإن الشكايات املرفوعة من طرف الحزب 

الذي ترشح باسمه الطاعن قد تقرر فيها الحفظ، كما يستفاد من كتاب 

السيد عامل عمالة إنزكان - آيت ملول املتوصل به في 25 يوليو 2017 

جوابا على مراسلة املحكمة الدستورية ؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الطاعن لم يدل سوى بأربعة صور 

لورقة تصويت فريدة مستخرجة من أحد مواقع التواصل االجتماعي، 

وهو ما ال ينهض وحده حجة إلثبات ادعائه ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون املأخذان املتعلقان بسير االقتراع غير 

قائمين على أساس صحيح؛

عهذها ألتبسب):

ألال - تق�ضي :

- بإلغاء انتخاب السيد محمد غالم عضوا بمجلس النواب، على إثر 

االقتراع الذي أجري في  7 أكتوبر 2016 بالدائرة االنتخابية املحلية 

»إنزكان- آيت ملول« )عمالة إنزكان- آيت ملول(، وتأمر بتنظيم 

كان  الذي  املقعد  بخصوص  الدائرة،  هذه  في  جزئية  انتخابات 

يشغله، عمال بمقتضيات املادة 91 من القانون التنظيمي املتعلق 

بمجلس النواب ؛

- برفض طلب السيد محمد غالم الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين 

رمضان بوعشرة وأحمد أدراق عضوين بمجلس النواب ؛

ثسنيس - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، 

تلقت  التي  اإلدارية  الجهة  وإلى  النواب،  مجلس  رئيس  السيد  وإلى 

الترشيحات بالدائرة االنتخابية املذكورة، وإلى األطراف املعنية، وبنشره 

في الجريدة الرسمية. 

 وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء 14 من

ذي الحجة 1438 )5 سبتمبر 2017(.

اإلمضاءات)):

اسعيد إهراي.

السعدية بلمير.           الحسن بوقنطار.            عبد األحد الدقاق.               أحمد السالمي اإلدري�ضي. 

محمد بن عبد الصادق.           موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.           محمد املريني.

محمد األنصاري.                   ندير املومني.                محمد بن عبد الرحمان جوهري.
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نصوصاخسص3

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

قر راعوزيرا عفالح3ال عصيدا عبحريال عسل ي3ا عقرلي3ال نيسهال عغسبستارقم) 4. 9ذ4)صسدرافي) )حيا عقلدة)ذ 41 ) ))يوعيو) 14)) 

بتس يماقر رالزيرا عفالح3ال عصيدا عبحريارقم)45. 96 )بسسريخ)45)مناصفر)  41 ) ))نوف 14)145)()بسحديدا خسصسصست)

لتلظيما نصسوحا عالم ركزةاعوز رةا عفالح3ال عصيدا عبحري)-)قطسعا عفالح3)-.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،

بتحديد) ()2015 نوفمبر) (27(  1437 من صفر) (15 الصادر في) (3963.15 على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم) بناء)

اختصاصات وتنظيم املصالح الالممركزة لوزارة الفالحة والصيد البحري)-)قطاع الفالحة)-)؛

بشأن) ()1994 فبراير) (28(  1414 من رمضان) (17 الصادر في) (2783.95 وعلى قرار وزير الفالحة واالستثمار الفالحي رقم)

إحداث وتنظيم معاهد التقنيين املتخصصين في الفالحة،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم)1641.90)الصادر في)16)من رجب)1410 )13)فبراير)1990()بشأن إحداث)

وتنظيم تكوين تقنيي الفالحة،)كما وقع تغييره وتتميمه)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تتمم،)على النحو التالي،)مقتضيات املواد)4)و)14)من قرار))وزير الفالحة والصيد البحري،)املشار إليه أعاله رقم)3963.15 

الصادر في)15)من صفر)1437 )27)نوفمبر)2015():

»املادة)4.)-)باستثناء)املديرية الجهوية)....................................................)على الشكل التالي):

.............................................................................................................................................(«

.............................................................................................................................................(«

»وعلى املستوى اإلقليمي،)............................................)كما هو مبين في الجدول التالي):

نظسماموظفيا إلد ر تا علسم3
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»املادة)14.)-)مؤسسات التعليم الفالحي والبحث هي):
»)معهد التقنيين املختصين في الفالحة بتطوان)؛

.............................................................................................................................................(«

.............................................................................................................................................(«
»املعهد التقني الفالحي بخنيفرة)؛

»املعهد التقني الفالحي بالعرائش)؛
»املعهد التقني الفالحي بخميس متوح))الجديدة()؛

»املعهد التقني الفالحي بكلميم)؛
»املدرسة الفالحية بتمارة)؛

.............................................................................................................................................(«

.............................................................................................................................................(«

)الباقي بدون تغيير.(
املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في)3)ذي القعدة)1438 )27)يوليو)2017(

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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وزارة الشباب والرياضة

حي فستحا فيا صسدرا رقم) 4. ذذ4) ل عريسض3ا عوزيرا عشبسبا  قر را

بسحديداشرلطالإجر ء ت) يوعيو) 14)() ((5( ذ 41   عقلدة)

لبر مجامبسر ةاتوظيفا ألطبسء)لجر حيا ألتلسنابوز رةا عشبسب)

ل عريسض3.

وزير الشباب والرياضة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377

)24)فبراير)1958()بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية،)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.99.651)الصادر في)25)من جمادى اآلخرة)1420

األطباء) بهيئة  الخاص  األسا�ضي  النظام  بشأن  ()1999 )6)أكتوبر)

والصيادلة وجراحي األسنان املشتركة بين الوزارات،)كما وقع تغييره)

وتتميمه وال سيما املادة)14)منه الفقرة)1)-)أ)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.11.621)الصادر في)28)من ذي الحجة)1432

مباريات) تنظيم  وكيفيات  شروط  بتحديد  ()2011 )25)نوفمبر)

التوظيف في املناصب العمومية،))كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما)

املادة)3)منه)؛

الصحة) ووزير  والرياضة  الشبيبة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

رقم)946.01)الصادر في)24)من صفر)1422 )18)ماي)2001()بتحديد)

بوزارة) العاملين  األسنان  وجراحي  لألطباء) املسندة  الخاصة  املهام 

الشبيبة والرياضة)؛

وبعد تأشيرة وزير الصحة والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة)

املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بموجب) والرياضة،) بالشباب  املكلفة  الحكومية  السلطة  تفتح 

قرار،)مباراة التوظيف في إطار األطباء)أو في إطار جراحي األسنان.

يتضمن قرار فتح املباراة وجوبا ما يلي):

العلمية) الشهادات  ال سيما  املباراة،) في  املشاركة  شروط  (- (1

واملهارات) الكفاءات  الحال،) اقت�ضى  وإن  املطلوبة،) والتخصصات 

العملية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة املطلوب شغلها)؛

2)-)تاريخ ومكان إجراء)االختبارات)؛

3)-)عدد املناصب املتبارى بشأنها،)وعند االقتضاء،)عدد املناصب)

الجاري) والتنظيمية  التشريعية  للنصوص  وفقا  بها  املحتفظ 

بها العمل)؛

املكلفة) الترشيحات وعنوان املصلحة  األجل املحدد إليداع  (- (4

باستقبالها)؛

5)-)الئحة مقرات العمل التي سيعين فيها املترشحون الناجحون،)

كلما كان ذلك في اإلمكان.

على األقل،) يوما،) ()15( ينشر هذا القرار وجوبا خمسة عشرة)

قبل آخر أجل إليداع الترشيحات،)في صحيفتين وطنيتين،)وعلى بوابة))

التشغيل العمومي)www.emploi-public.ma))وعلى املوقع اإللكتروني)

كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل) لوزارة الشباب والرياضة،)

األخرى املتاحة.

املادة)2

إطار) في  أو  األطباء) إطار  في  بالتوظيف  الخاصة  املباراة  تفتح 

جراحي األسنان،)متى دعت ضرورة املصلحة ذلك،)في وجه املترشحين)

الحاصلين على الدكتوراه في الطب أو الدكتوراه في طب األسنان أو)

على شهادة معترف بمعادلتها إلحدى هذه الشهادات.

املادة)3

املباراة) املقبولين الجتياز  املترشحين  بنشر الئحة  اإلدارة  تقوم 

على بوابة التشغيل العمومي)www.emploi-public.ma)وعلى املوقع)

وبتوجيه االستدعاءات إليهم) اإللكتروني لوزارة الشباب والرياضة،)

الجتياز االختبارات.
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املادة)4

بينهم) من  على األقل،) أعضاء) ()3( تتألف لجنة املباراة من ثالثة)

موظفين) بين  من  والرياضة،) الشباب  لوزير  بقرار  يعينون  رئيس،)

ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة املتبارى بشأنها،)يختارون بناء)على)

كفاءاتهم ومؤهالتهم العلمية واملهنية املتوفرة لديهم في مواد االختبار.

يزاولون عملهم بإدارات أخرى) ويمكن أن تضم اللجنة أعضاء)

تتوفر فيهم نفس الشروط.

املادة)5

تتألف لجنة أو لجان الحراسة من ثالثة))3()أعضاء)على األقل،)لكل)

لجنة،)من بينهم رئيس،)يعينون بقرار لوزير الشباب والرياضة.

املادة)6

مدة)) تحدد  شفوي  واختبار  كتابي  اختبار  على  املباراة  تشتمل 

ومعامل كل منهما كما يلي):

املعاملاملدةاالختبار

الطب  حول  أسئلة  يتضمن   : كسسبي  -ا خسبسرا 4ا

الجماعي والصحة العامة.

3ثالث )3( ساعات

)ا-ا خسبسراشفويا: تناقش فيه لجنة املباراة مع 

تقييم  بهدف  مختلفة،  وقضايا  مواضيع  املترشح 

مدى قدرته على القيام باملهام أو الوظائف املرتبطة 

بالدرجة املتبارى بشأنها.

2بين 15 و 30 دقيقة

ويراعى في املواضيع املطروحة في إطار هذه االختبارات املستوى)

العلمي وكذا متطلبات ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة)

املطلوب شغلها.

املادة)7

وتعتبر) (،20 و) (0 بين) تتراوح  تمنح عن كل اختبار نقطة عددية 
إقصائية كل نقطة تساوي أو تقل عن)5)من)20.

املادة)8

على) الحاصلون  املترشحون  الشفوي  االختبار  الجتياز  يتأهل 
معدل))ال يقل عن)12)من)20)في االختبار الكتابي.

املادة)9

في حدود عدد) تحصر لجنة املباراة الئحة املترشحين الناجحين،)
املناصب املتبارى بشأنها،)والئحة االنتظار،)مرتبين حسب االستحقاق)
 20 من) (10 من بين املترشحين الحاصلين على معدل عام ال يقل عن)
 12 مع مراعاة مقتضيات املادة) دون الحصول على نقطة إقصائية،)
28)من ذي) 2.11.621)الصادر في) من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)

الحجة)1432 )25)نوفمبر)2011(.

املادة)10

وجوبا) االنتظار،) فيها الئحة  بما  للمباراة،) النهائية  النتائج  تنشر 
على بوابة التشغيل العمومي)www.emploi-public.ma)وعلى املوقع)
أجريت) التي  وباألماكن  الوزارة  بمقر  وتعلق  للوزارة،) اإللكتروني 

بها االختبارات.

املادة)11

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017(.

اإلمضاء : راشيد الطالبي العلمي.

وزارة الداخلية

بسسريخ) (146(.45 بسغيي1اقر رالزيرا عد خلي3ارقم) ذ 41 ) ))يوعيو) 14)() قر راعوزيرا عد خلي3ارقم) 96.4ذ4)صسدرافي) )حيا عقلدة)

145)()بسليينام ثليا إلد رةال نوظفينافيا عل سنا إلد ري3ا نتبسلي3ا ألعضسء) ملخسص3اإز ء) ذ))مناصفر)  41 )41)ديب 14)

موظفيالز رةا عد خلي3.

وزير الداخلية،

بناء)على قرار وزير الداخلية رقم)4162.15)الصادر في)28)من صفر)1437 )10)ديسمبر)2015()بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في)

اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء)املختصة إزاء)موظفي وزارة الداخلية)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

1437 من صفر) (28 الصادر في) (4162.15 الجداول املرفقة بقرار وزير الداخلية املشار إليه أعاله رقم) على النحو التالي،)  تغير،)

)10)ديسمبر)2015():
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الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

 قر راعلوزيرا نلسدباعدىارليسا وحكوم3ا نكلفابإصالحا إلد رةالبسعوظيف3
ذ 41  حيا عقلدة) فستحا فيا صسدرا رقم) 554.4)  عل ومي3ا
بسحديداإجر ء تاتلظيما مسحسنا عكفسءة) يوعيو) 14)() ((5(
 نهلي3اعلت1قياإلىادرج3اتقنيامنا عدرج3ا ألللىابسعوز رةا نكلف3)

بسنغسرب3ا نقي ينابسوخسرجالشؤلنا عه رة.

اإلدارة  بإصالح  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير 
وبالوظيفة العمومية،

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

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 وعلى املرسوم امللكي رقم)401.67)الصادر في)13)من ربيع األول)1387
الخاصة) للمباريات واالمتحانات  بسن نظام عام  ()1967 )22)يونيو)
بولوج أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية،)كما وقع تغييره)

وتتميمه؛

1426 من شوال) (29 في) الصادر  (2.04.403  وعلى املرسوم رقم)
بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة) ()2005 )2)ديسمبر)

أو اإلطار،)كما وقع تغييره وتتميمه؛

1426 من شوال) (29 الصادر في) (2.05.1367  وعلى املرسوم رقم)
بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات) ()2005 )2)ديسمبر)

العمومية)؛

 1426 شوال) من  (29 في) الصادر  (2.05.72 رقم) املرسوم  وعلى 
في شأن النظام األسا�ضي الخاص بهيئة التقنيين) ()2005 )2)ديسمبر)

املشتركة بين الوزارات)؛

الخارجية) الشؤون  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  من  وباقتراح 
والتعاون الدولي املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) تقني  درجة  إلى  للترقي  املهنية  الكفاءة  امتحان  يفتح سنويا،)
املقيمين) باملغاربة  ( املكلفة) الحكومية  للسلطة  بقرار  األولى  الدرجة 

بالخارج وشؤون الهجرة.

ويتضمن هذا القرار ما يلي):

- تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

- شروط املشاركة في االمتحان ؛

- عدد املناصب املمتحن بشأنها ؛

املختصة  املصلحة  وعنوان  الترشيحات  إليداع  املحدد  األجل   -

باستقبال الترشيحات.

ينشر قرار فتح إجراء)امتحان الكفاءة املهنية وجوبا خمسة عشر)

)15()يوما،)على األقل،)قبل آخر أجل إليداع الترشيحات،)في صحيفتين)

وطنيتين على األقل،)وباملوقعين اإللكترونيين للوزارة املكلفة باملغاربة)

املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوزارة املكلفة بإصالح اإلدارة)

وبالوظيفة العمومية.

املادة)2

يفتح امتحان الكفاءة املهنية للترقي إلى تقني من الدرجة األولى في)

وجه التقنيين من الدرجة الثانية التابعين للوزارة املكلفة باملغاربة)

سنوات،) ()6( املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة املتوفرين على ست)

على األقل،)من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

املادة)3

)3()أعضاء)على األقل،)من بينهم) تتألف لجنة االمتحان من ثالثة)

يعينون بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة باملغاربة املقيمين) رئيس،)

بالخارج وشؤون الهجرة من بين موظفين ينتمون إلى درجة أعلى من)

على كفاءاتهم ومؤهالتهم) بناء) يختارون  في شأنها،) املمتحن  الدرجة 

العلمية واملهنية في مواد االختبارات.

ويمكن أن تضم اللجنة أعضاء)آخرين تتوفر فيهم نفس الشروط.

املادة)4

)3()أعضاء،)على األقل،) تتألف لجنة أو لجان الحراسة من ثالثة)

لكل لجنة من بينهم رئيس،)يعينون بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة)

باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

املادة)5

يشتمل االمتحان على اختبارات كتابية وشفوية أو تطبيقية تحدد)

مددها ومعامالتها كما يلي):

املعاملاملدةاالختبار

4ا-ا خسبسراكسسبياعسما:ايتعلق بموضوع ذات الصلة 

بقطاع املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

3ثالث )3( ساعات

)ا-ا خسبسراكسسبياخسصا: يتعلق بأحد التخصصات 

املمتحن  بالدرجة  املرتبطة  والوظائف  املهام  أو 

بشأنها.

4ثالث )3( ساعات

 ا-ا خسبسراشفوياألاتطبيقيا: يتعلق بمواضيع 

وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرة املترشح 

على ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة 

املمتحن بشأنها.

3ما بين 15 و 30 دقيقة

وتراعى في اختيار مواضيع هذه االختبارات التخصصات ومتطلبات)

ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املمتحن بشأنها.
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املادة)6

وتعتبر) (،20 و) (0 بين) تتراوح  تمنح عن كل اختبار نقطة عددية 

إقصائية كل نقطة تقل عن)5)من)20.

املادة)7

املترشحون) التطبيقي  أو  الشفوي  االختبار  الجتياز  يتأهل 

الحاصلون على معدل))ال يقل عن)10)من)20)في االختبارين الكتابيين،)

دون الحصول على نقطة إقصائية.

املادة)8

الكتابية) االختبارات  في  عليها  املحصل  النقط  إلى معدل  تضاف 

النقط) نقطة مهنية عددية تطابق معدل  التطبيقية،) أو  والشفوية 

للمشاركة) املطلوبة  ()6( الست) السنوات  برسم  للمترشح  املمنوحة 

20،)ويتم احتساب النقطة النهائية على) 0)و) في االمتحان،)تتراوح بين)

النحو التالي):

النقطة النهائية)=
)معدل نقط االمتحان)×)70()+))معدل النقطة املهنية)×)30()

100

املادة)9

في حدود عدد املناصب املمتحن بشأنها،) تحصر لجنة االمتحان،)

بين) من  االستحقاق،) حسب  مرتبين  الناجحين  املترشحين  الئحة 

(،20 من) (10 عن) تقل  ال  نهائية  نقطة  على  الحاصلين  املترشحين 

دون الحصول على نقطة إقصائية.

املادة)10

 9 املادة) أحكام  مراعاة  مع  لالمتحان  النهائية  النتائج  عن  يعلن 

بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج) أعاله،)

وشؤون الهجرة،)ينشر على املوقع اإللكتروني للوزارة ويلصق باإلدارة)

وباألماكن التي أجريت بها االختبارات.

املادة)11

يعمل بهذا القرار ابتداء)من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة)1438 )25)يوليو)2017(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.


