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)55أ  حي) وذ 5) من) )أ) في) صادر) )8.أ).أ) رقم) شريف) ظهير)
8أ.56) ملتعلق)بتنظيم) )6))يوليو)أ)5)()بتنفيذ) لقانون)رقم)

 لعمل) لت وعي) لتعاقدي.

 وحده،
ّ
الحمد لل

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

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، سسماه هللا وسعز سمره سننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

سصدرنا سمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 
كما  التعاقدي،  التطوعي  العمل  بتنظيم  املتعلق   06.18 رقم  القانون 

وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*
*  *

قانون)رقم)8أ.56

يتعلق)بتنظيم) لعمل) لت وعي) لتعاقدي

الباب األول

سحكام)عام5

املادة األولى

يحدد هذا القانون كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي 
وحقوق  ممارسته،  وشروط  منه،  وانطالقا  خارجه  سو  املغرب  داخل 
التتبع  له، وإجراءات  املتعاقدين والجهات املنظمة  والتزامات املتطوعين 

واملراقبة الجارية عليه.

املادة 2 

التعاقدي كل نشاط يقوم به شخص ذاتي التطوعي  بالعمل   يراد 
سو سكثر، خارج سسرته سو دراسته سو وظيفته سو شغله، بشكل طوعي 
للعمل  املنظمة  الجهة  وبين  بينه  مكتوب  عقد  بموجب  سجر،  ودون 

التطوعي التعاقدي، بهدف تحقيق منفعة عامة. 

املادة 3

يرتكز العمل التطوعي التعاقدي على :

والحياد  والتجرد  التنظيم،  في  واالستقاللية  التطوع  في  الحرية   -
والجودة في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي ؛

- التضامن واإلرادة في املشاركة الفعالة في الحياة االجتماعية ؛

التمييز  وعدم  التعاقدي  التطوعي  العمل  إلى  الولوج  في  املساواة   -

بين املتطوعين املتعاقدين واملستفيدين ؛

املتعاقدين واملستفيدين واحترام سالمتهم املتطوعين   - صيانة كرامة 
الجسدية والنفسية.

املادة 4

املغرب داخل  سواء  التعاقدي  التطوعي  العمل  تنظيم  يجوز   ال 
خاص اعتباري  شخص  كل  قبل  من  إال  منه،  وانطالقا  خارجه   سو 
ال يستهدف تحقيق الربح سو كل شخص اعتباري عام مع مراعاة سحكام 

املادة 8 من هذا القانون.

املادة 5

للعمل  املنظمة  والجهة  املتطوع  بين  املوقع  التطوع  عقد  يعتبر  ال 
التطوعي التعاقدي بمثابة عقد توظيف، سو عقد شغل، سو عقد تقديم 

خدمة. 

يمنع تعويض املوظفين سو األجراء سو مقدمي الخدمات باملتطوعين 

املتعاقدين.

املادة 6

تخضع ألحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه :

األشخاص  استقطاب  سجل  من  العموم  إلى  موجهة  دعوة  كل   -
الراغبين في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي ؛

- كل مبادرة لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي ؛

- كل نشاط منظم في إطار العمل التطوعي التعاقدي.

املادة 7

ال تخضع ألحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه : 

للوقاية  العامة  املديرية  قبل  املنظمة من  التطوع  وسنشطة  برامج   -
املدنية وكذا تلك املطبقة عليها نصوص خاصة ؛

األشخاص  تسيير  سو  إدارة  سجهزة  سعضاء  بها  يقوم  التي  املهام   -
التي  األنشطة  سو  الربح  تحقيق  يستهدفون  ال  الذين  االعتباريين 

يقوم بها املنتمون إليها ؛

- سنشطة التطوع التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية.

نصوص)عام5
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الباب الثاني

شرلط)تنظيم) لعمل) لت وعي) لتعاقدي

املادة 8

يشترط من سجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا 

على اعتماد بذلك تسلمه اإلدارة. 

األشخاص  املذكور،  االعتماد  على  الحصول  من  يستثنى 

االعتباريون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل 

التطوعي التعاقدي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

العمل.

املادة 9

التطوعي  العمل  تنظيم  سجل  من  االعتماد  على  للحصول  يشترط 

التعاقدي ما يلي : 

للتشريع  طبقا  ومسيرا  مؤسسا  االعتباري  الشخص  يكون  سن   -

الجاري به العمل ؛

- سن يكون مجال العمل التطوعي التعاقدي ضمن سهداف الشخص 

االعتباري ؛

- سن يكون للشخص االعتباري برنامج عمل يشمل جميع األنشطة 

املراد القيام بها.

املادة 10

على  الحصول  في  يرغب  الذي  االعتباري  الشخص  على  يجب 

االعتماد املشار إليه في الفقرة األولى من املادة 8 سعاله، سن يقدم طلبا 

سي  يوما على األقل قبل مباشرة   )15( إلى اإلدارة خمسة عشر  بذلك 

ويتعين    تنظيمه.  املراد  التعاقدي  التطوعي  العمل  سنشطة  نشاط من 

على اإلدارة معالجة الطلب داخل سجل ال يتعدى عشرة  )10( سيام من 

تاريخ التوصل به.

استثناء من األجلين املشار إليهما في الفقرة األولى من هذه املادة، 

يتعين على اإلدارة، في حالة االستعجال، البت في طلب الحصول على 

ساعة   )72( وسبعين  اثنين  يتعدى  ال  سجل  داخل  املذكور  االعتماد 

التطوعي  العمل  بتنظيم  األمر  يتعلق  عندما  به،  التوصل  تاريخ  من 

التعاقدي من سجل تقديم مساعدة سو إعانة لفائدة سشخاص في حالة 

استغاثة عند وقوع كوارث سو آفات سو حوادث سلحقت بهم سضرارا.

قبول طلب  بمثابة  األجل  انصرام  بعد  اإلدارة  يعتبر عدم جواب 

االعتماد.

كل رفض لطلب الحصول على االعتماد يكون بقرار معلل.

املادة 11

يجب سن يحدد طلب الحصول على االعتماد من سجل تنظيم العمل 

التطوعي التعاقدي ما يلي :

- املجال سو املجاالت املراد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي فيها ؛

- تاريخ بداية تنظيم العمل التطوعي التعاقدي وتاريخ االنتهاء منه، 

واملكان سو األمكنة املخصصة لتنفيذه عند االقتضاء ؛

- األثر اإليجابي الذي يستهدفه تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي ؛

- سسماء وعناوين الشركاء املحتملين لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي.

املادة 12

يرفق طلب الحصول على االعتماد من سجل تنظيم العمل التطوعي 

التعاقدي بالوثائق التالية :

مؤسس  االعتباري  الشخص  سن  تثبت  التي  الوثائق  من  نسخة   -

ومسير طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛

- نسخة من البيانات املالية للشخص االعتباري للسنة األخيرة ؛

- موجز حصيلة سنشطة الشخص االعتباري ؛

فيه  يشار  بها،  القيام  املراد  األنشطة  جميع  يشمل  عمل  برنامج   -

التعاقدي التطوعي  العمل  لتنفيذ  الالزمة  والوسائل  املوارد   إلى 

سو ما يثبت قدرته على تعبئتها.

املادة 13

عندما يتعلق األمر بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي خارج املغرب 

وانطالقا منه، يجب سن يرفق طلب الحصول على االعتماد، إضافة إلى 

الوثائق املشار إليها في املادة 12 سعاله، بما يلي : 

التي  الدولة  في  قانونيا  وجودا  االعتباري  للشخص  سن  يثبت  ما   -

اتفاقية  سبرم  سنه  سو  التعاقدي،  التطوعي  العمل  ستستضيف 

مراعاة  مع  الدولة،  هذه  تراب  فوق  العمل  هذا  ملمارسة  شراكة 

التشريع الجاري به العمل فيها ؛

- التزام يتعهد فيه الشخص االعتباري املعني باتخاذ جميع التدابير 

من سجل السهر على تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي املراد إنجازه ؛

- إخبار املصالح املختصة التابعة للقطاع الحكومي املكلف بالشؤون 

الخارجية، عبر البعثات الدبلوماسية سو املراكز القنصلية املغربية 

لدى الدولة املستضيفة، قبل وبعد التنفيذ، والتنسيق معها.

املادة 14

على  الحصول  طلب  ودراسة  إيداع  مسطرة  تنظيمي  بنص  تحدد 

االعتماد من سجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي.
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املادة 15

ملدة  التعاقدي  التطوعي  العمل  تنظيم  سجل  من  االعتماد  يمنح 

سدناها ثالثة )3( سشهر وسقصاها سربع )4( سنوات.

يستلزم، قبل تاريخ انقضاء مدة االعتماد بشهر واحد على األقل، 

املدة  التمديد  مدد  مجموع  يتعدى  سال  على  لتمديدها،  طلب  تقديم 

سبق  التي  والوثائق  املعلومات  تحيين  شريطة  لالعتماد،  األق�ضى 

اإلدالء بها إذا استلزم األمر ذلك.

التوصل  تاريخ  من  يوما   )15( لإلدارة خالل خمسة عشر  ويجوز 

يخالف  ذلك  سن  ارتأت  إذا  معلل  بقرار  تعترض  سن  التمديد،  بطلب 

النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 16  

على  الحصول  طلبات  ملفات  بدراسة  إليها  يعهد  لجنة،  تحدث 

االعتماد، وعند االقتضاء طلبات تمديد مدته، وبإبداء رسي استشاري 

بشأنها لرئيس اإلدارة، تتألف من ممثلي القطاعات الحكومية املعنية 

في  والخبرة  بالكفاءة  لهما  مشهود  املدنية  الفعاليات  من  وشخصيتين 

لها سن تستعين بكل شخص له تجربة  مجال العمل التطوعي. ويمكن 

وكفاءة في مجال موضوع طلب االعتماد، ترى فائدة في حضوره.

تتولى اإلدارة رئاسة وكتابة اللجنة.

تحدد بنص تنظيمي كيفية تأليف اللجنة وسيرها. 

املادة 17

احترام  من  سعاله،   8 املادة  في  عليه  املنصوص  االعتماد  يعفي  ال 

االلتزامات الواجب التقيد بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

 الجاري بها العمل من سجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وال سيما

الذي  املتخصص  التعاقدي  التطوعي  بالعمل  األمر  يتعلق  عندما 

يستلزم توفر قدرات وكفاءات وشروط معينة.

املادة 18

في  التقيد  التعاقدي،  التطوعي  للعمل  املنظمة  الجهة  على  يتعين 

بحماية  املتعلق   09.08 رقم  القانون  بأحكام  تنفيذه  مراحل  مختلف 

الشخ�ضي، الطابع  ذات  املعطيات  معالجة  تجاه  الذاتيين   األشخاص 

وال سيما املعطيات املتعلقة بهوية املتطوعين املتعاقدين واملستفيدين 

من العمل التطوعي التعاقدي.

املادة 19

التطوعي  العمل  لتنظيم  للمبادرة  االقتضاء،  عند  اإلدارة،  تؤهل 

التطوعي  العمل  لهذا  املنظمة  الجهات  بين  التنسيق  وكذا  التعاقدي، 

إطار  في  لتطبيقه،  املتخذة  والنصوص  القانون  هذا  ألحكام  طبقا 

التضامن سواء داخل املغرب سو خارجه ووفق اإلجراءات التي تحددها.

الباب الثالث

شرلط) لولوج)إلى) لعمل) لت وعي) لتعاقدي

املادة 20

يجب سن تتوفر في املتطوع املتعاقد الشروط التالية :

- سن يكون بالغا سن 18 سنة شمسية كاملة. غير سنه يجوز ملن سكمل 

بموافقة  التعاقدي  التطوعي  العمل  في  املشاركة  سنة   15 سن 

مكتوبة من نائبه الشرعي ؛

ال�ضيء  لقوة  مكتسب  قضائي  مقرر  حقه  في  صدر  قد  يكون  سال   -

سمن  الجنح ضد  سو  الجنايات  إحدى  ارتكاب  سجل  به من  املق�ضي 

املتعلقة  الجنح  سو  الجنايات  إحدى  سو  إرهابية  جريمة  سو  الدولة 

باالغتصاب سو األموال سو التزوير سو التزييف سو االنتحال سو الرشوة 

العام، املال  تبديد  سو  اختالس  سو  الغدر  سو  النفوذ  استغالل   سو 

ما لم يرد إليه اعتباره ؛

التطوعي  العمل  لديه قدرة صحية متناسبة مع طبيعة  تكون  سن   -

التعاقدي املراد القيام به ؛

بأعمال  القيام  سجل  من  املطلوبة  للشروط  مستوفيا  يكون  سن   -

سو سنشطة نظمها القانون وتدخل ضمن العمل التطوعي التعاقدي ؛

للعمل  املنظمة  الجهة  تسيير  سو  إدارة  بأجهزة  عضوا  يكون  سال   -

التطوعي التعاقدي سو منتميا إليها.

وضعية  في  يكون  سن  يتعين  سجنبيا،  املتعاقد  املتطوع  كان  وإذا 

قانونية فيما يخص التشريع املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة 

املغربية وبالهجرة غير املشروعة.

املادة 21

يجب سن يتضّمن عقد التطوع، على الخصوص، البيانات التالية :

- هوية طرفي العقد ؛

- مدة العقد وشروط تجديده، دون سن تتعدى املدة الفعلية الالزمة 

لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي ؛

- توصيف العمل التطوعي التعاقدي وتحديد مكان وطريقة تنفيذه ؛

وعدد  املتعاقد  املتطوع  قبل  من  تنفيذها  املطلوب  األعمال   -

الساعات واأليام املخصصة لذلك ؛

الرخص  االقتضاء،  وعند  والعطل،  األسبوعية  الراحة  تحديد   -

االستثنائية التي يستفيد منها املتطوع املتعاقد ؛ 

املتعاقد  املتطوع  بين  للتواصل  املعتمدة  التبليغ  وسيلة  تحديد   -

والجهة املنظمة ؛
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تحقيق  سجل  من  التعاقدي    التطوعي  النشاط  استغالل  عدم     -

سجل  من  سو  انتخابية،  سو  إشهارية  سو  دعائية  سو  تجارية  سهداف 

الترويج  ملنتجات سو سلع سو خدمات ؛

- حاالت وكيفيات فسخ العقد دون سن يترتب على ذلك سي تعويض.

حقوق  تبين  سخرى،  بنودا  يتضمن  سن  التطوع  لعقد  يمكن  كما 

والنصوص  القانون  هذا  سحكام  مع  تتعارض  ال  طرفيه،  والتزامات 

املتخذة  لتطبيقه، وكذا مع التشريع الجاري به العمل.

املادة 22

ال يجوز سن يتضمن عقد التطوع تنفيذ سعمال سو القيام بأنشطة 

تشكل خطرا على صحة سو سالمة املتطوع املتعاقد سو ال تالئم الطفل 

املتطوع املتعاقد البالغ من العمر 15 سنة كاملة وسقل من 18 سنة.

تحدد بنص تنظيمي الئحة األعمال واألنشطة املذكورة في الفقرة 

األولى سعاله التي ال يمكن سن تكون موضوع عقد التطوع.

املادة 23

ينتهي عقد التطوع في إحدى الحاالت التالية :

- سحب االعتماد في إحدى الحاالت املشار إليها في املادة 38 من هذا 

القانون ؛

- انتهاء مدة االعتماد سو عدم تمديدها طبقا للمادة 15 سعاله ؛

التطوعي  العمل  تنفيذ  من  االنتهاء  عن  املنظمة  الجهة  إعالن   -

التعاقدي ؛

- انقضاء مدة عقد التطوع دون تجديدها ؛ 

- اتفاق الطرفين على إنهاء العمل بعقد التطوع ؛ 

في  - إخطار مكتوب ألحد طرفي عقد التطوع للطرف اآلخر برغبته 

إنهاء عقد التطوع، ألي سبب من األسباب، بواسطة وسيلة التبليغ 

املتفق عليها في عقد التطوع ؛

- عدم استئناف املتطوع املتعاقد ملهامه، داخل سجل تحدده الجهة 

من  سبب  ألي  التطوع  سعمال  تنفيذ  عن  توقفه  بعد  املنظمة، 

األسباب ؛

بعقوبة  به  املق�ضي  ال�ضيء  لقوة  مكتسب  قضائي  مقرر  صدور   -

سالبة للحرية على املتطوع املتعاقد ؛

للعمل  املنظم  االعتباري  الشخص  سو حل  املتعاقد  املتطوع  وفاة   -

التطوعي التعاقدي.

الباب الرابع

 حقوق)ل لتز مات
 و ه5) ملنظم5)للعمل) لت وعي) لتعاقدي

املادة 24

بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  باملقتضيات  اإلخالل  دون 
االعتبارية،  األشخاص  مع  الشراكات  وعقد  الدعم  مجال  في  العمل 

تتمتع الجهة املنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بالحقوق التالية :

سجل  من  والخاص  العمومي  الدعم  على  الحصول  طلب  تقديم   -
تغطية تكاليف تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سو جزء منها ؛

والخاص من  العام  القانون  مع سشخاص  اتفاقيات شراكة  إبرام   -
سجل تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي ؛

- تقديم االقتراحات الرامية إلى النهوض بالعمل التطوعي التعاقدي.

املادة 25

تلتزم الجهة املنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بالقيام بما يلي :

التطوعي  للعمل  الربحي  غير  بالهدف  املتعاقد  املتطوع  إخبار   -
التعاقدي، وبالنظام القانوني الذي تخضع له وباملسؤول عنها ؛ 

مع  املتعاقد  املتطوع  قبل  من  تنفيذها  املطلوب  األعمال  تحديد   -
نفسية سو  بدنية  سكانت  سواء  الصحية  وقدراته  مؤهالته   مراعاة 

سو ذهنية ؛

- عدم تكليف املتطوع املتعاقد باملهام املتعلقة بإدارتها سو تسييرها ؛

إليه في املادة  - إطالع املتطوع املتعاقد على النظام الداخلي املشار 
28 من هذا القانون ؛

- تأهيل املتطوعين املتعاقدين لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي ؛ 

- اكتتاب عقد لتأمين املتطوع املتعاقد عن الحوادث واألمراض التي 
قد تنتج مباشرة عن تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، تغطي مدة 
لم  إذا  املدنية  املسؤولية  تأمين لضمان  التطوع، وكذا عقد  عقد 

يكن للشخص االعتباري مثل هذا العقد ؛

التطوعي  العمل  تنفيذ  التي تضمن  واآلمنة  املناسبة  البيئة  توفير   -
التعاقدي ؛ 

- توفير املوارد والوسائل واملعلومات الالزمة لتنفيذ العمل التطوعي 
التعاقدي ؛

- توفير مستلزمات الصحة والسالمة للمتطوعين املتعاقدين الذين 
تستقبلهم ؛

- التأكد من استمرار املتطوع املتعاقد في استيفاء الشروط املطلوبة 
للتطوع التعاقدي ؛
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- تحمل مصاريف النقل واإلقامة والتغذية لفائدة املتطوع املتعاقد 
من سجل تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي ؛

- إرجاع املصاريف املالية التي قد يدفعها املتطوع املتعاقد بمناسبة 
تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، بناء على الوثائق املبررة وداخل 

آجال معقولة ؛

العمل  لتنفيذ  املتعاقد  املتطوع  وعودة  ذهاب  مصاريف  تحمل   -
التطوعي التعاقدي خارج بلد إقامته ؛

- الحفاظ على سرية املعلومات ذات الطابع الشخ�ضي للمتطوعين 
املتعاقدين واملستفيدين ؛

تتضمن  شهادة  التطوع،  عقد  انتهاء  عند  املتعاقد،  املتطوع  منح   -
والتأهيل  ومدته  به  قام  الذي  التعاقدي  التطوعي  العمل  نوع 
الذي استفاد منه لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي والخبرة التي 

اكتسبها ؛

- منح املكونين شهادات تؤكد مشاركتهم في برامج تأهيل املتطوعين 
املتعاقدين.

الباب الخامس

حقوق)ل لتز مات) ملت وع) ملتعاقد

املادة 26

عقد  في  املضمنة  الحقوق  عن  فضال  املتعاقد،  املتطوع  يتمتع 

التطوع، بالحقوق التالية :

التي  واألعمال  التعاقدي  التطوعي  العمل  طبيعة  على  االطالع   -

سيقوم بتنفيذها ؛

- التأهيل املناسب لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي ؛

تنفيذ  تنتج مباشرة عن  التي قد  التأمين عن الحوادث واألمراض   -

العمل التطوعي التعاقدي، يغطي مدة عقد التطوع ؛

- التأمين عن األضرار التي قد يسببها للغير بمناسبة تنفيذه للعمل 

التطوعي التعاقدي ؛

مؤهالته  مع  إليه  املوكلة  التعاقدية  التطوعية  األعمال  تناسب   -

وقدراته الصحية سواء سكانت بدنية سو نفسية سو ذهنية ؛

- النقل واإلقامة والتغذية من سجل تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي ؛

- استرجاع املصاريف املالية التي قد يدفعها بمناسبة تنفيذ العمل 

التطوعي التعاقدي، بناء على الوثائق املبررة وداخل آجال معقولة ؛

- االستفادة من الراحة األسبوعية والعطل، وعند االقتضاء، األيام 

األخرى املتفق عليها ؛

- الحصول، عند انتهاء عقد التطوع، على شهادة من الجهة املنظمة 

ومدته  به  قام  الذي  التعاقدي  التطوعي  العمل  نوع  تتضمن 

التعاقدي  التطوعي  العمل  لتنفيذ  منه  استفاد  الذي  والتأهيل 

والخبرة التي اكتسبها.

املادة 27

يلتزم املتطوع املتعاقد بالقيام بما يلي :

تنفيذه  وضوابط  التعاقدي  التطوعي  العمل  بأهداف  التقيد   -

املعتمدة من لدن الجهة املنظمة ؛

- تنفيذ بنود عقد التطوع املبرم بينه وبين الجهة املنظمة ؛

العمل  لتنفيذ  املتعاقدين  املتطوعين  تأهيل  برامج  في  املشاركة   -

التطوعي التعاقدي التي تنظمها الجهة املنظمة ؛

املتطوعين  وكذا  لديها  والعاملين  املنظمة  الجهة  مسؤولي  احترام   -

املتعاقدين اآلخرين، والعمل معهم بروح الفريق ؛

- احترام حقوق ومعتقدات وآراء مسؤولي الجهة املنظمة والعاملين 

لديها وكذا املتطوعين املتعاقدين اآلخرين واملستفيدين من العمل 

التطوعي التعاقدي ؛

- املحافظة على سرية املعلومات والبيانات التي يطلع عليها بمناسبة 

تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي ؛

بمناسبة  إليه  املسلمة  املعدات واألدوات واألجهزة  املحافظة على   -

في  اإلبالغ  وجوب  مع  املنظمة،  الجهة  إلى  وإرجاعها  مهامه،  تنفيذ 

حالة تلفها سو ضياعها ؛

التطوعي  العمل  تنفيذ  عن  التوقف  عند  املنظمة  الجهة  إخبار   -

التعاقدي ؛

الوسائل  بكل  املنظمة،  الجهة  لدى  الشخصية  بياناته  تحيين   -

املتاحة، فور حدوث تغيير فيها ؛

- تقديم تقرير عن مهمته للجهة املنظمة، عند االقتضاء، يتضمن 

ملخصا حول تجربته التطوعية التعاقدية والتوصيات التي يراها 

مفيدة.
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الباب السادس

قو عد)تنظيم) لعمل) لت وعي) لتعاقدي

املادة 28

لتطبيقه،  املتخذة  والنصوص  القانون  هذا  سحكام  مراعاة  مع 

وكذا التشريع الجاري به العمل، يجب سن تتوفر الجهة املنظمة للعمل 

التطوعي التعاقدي على :

وتقييم  وتتبع  بتنفيذ  الخاصة  القواعد  فيه  تحدد  داخلي  نظام   -

العمل التطوعي التعاقدي ؛ 

- سجل تقيد فيه بيانات املتطوعين املتعاقدين واملعلومات املتعلقة 

بالعمل التطوعي التعاقدي. 

املادة 29

القيام  قبل  التعاقدي،  التطوعي  للعمل  املنظمة  الجهة  على  يجب 

اإلدارة  موافاة  التعاقدي،  التطوعي  العمل  سنشطة  من  نشاط  بأي 

هذا  ألحكام  طبقا  ستستقبلهم  الذين  املتعاقدين  املتطوعين  بالئحة 

بالوثائق املتعلقة بهم،  القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه، مرفقة 

وكذا العمل على تحيينها كلما استلزم األمر ذلك.

املادة 30

العمل  لتنفيذ  الالزمة  املدة  على  التطوع  عقد  مدة  توزيع  يمكن 

في  ساعة   48 التنفيذ  مدة  تتعدى  سال  شريطة  التعاقدي،  التطوعي 

األسبوع، ملدة 6 سيام على األكثر، وبالنسبة لألطفال البالغين من العمر 

5 سيام  30 ساعة في األسبوع، ملدة  18 سنة،  15 سنة كاملة وسقل من 

على األكثر.

املادة 31

تمدد مدة عقد التطوع حسب املدة التي تم فيها إيقاف تنفيذه وفق 

مقتضيات املادة 23 سعاله.

املادة 32

في الصادر   1.58.008 رقم  الشريف  الظهير  سحكام  من   استثناء 

العام  األسا�ضي  النظام  بمثابة   )1958 فبراير   24(  1377 شعبان   4

مهامه  مزاولة  سوقات  خارج  للموظف،  يمكن  العمومية،  للوظيفة 

اإلدارية سو خالل فترة رخصته اإلدارية السنوية، سن يشارك في العمل 

اإلدارة  لرئيس  بذلك  لتصريح  تقديمه  شريطة  التعاقدي  التطوعي 

التابع لها.

كما يمكن له، في فترة إحالته على االستيداع لدواع شخصية، سن 

التعاقدي شريطة اإلدالء، مسبقا لرئيس  يشارك في العمل التطوعي 

التطوعي  بالعمل  املتعلقة  واملعلومات  بالوثائق  لها،  التابع  اإلدارة 

التعاقدي الذي يعتزم القيام به.

ويمكن في الحالتين املشار إليهما في الفقرتين األولى والثانية من هذه 

سن  له  تبين  يعترض على ذلك متى  سن  لها  التابع  اإلدارة  لرئيس  املادة، 

سنشطة العمل التطوعي التعاقدي التي يعتزم املوظف القيام بها تجعله 

في وضعية متنافية مع وظيفته.

املادة 33

يمكن لألجير سن يشارك في العمل التطوعي التعاقدي خارج سوقات 

مزاولة شغله سو خالل فترة عطلته، شريطة تقديمه لتصريح مسبق 

ملشغله، واإلدالء لديه بالوثائق واملعلومات املتعلقة بالعمل التطوعي 

يعترض  سن  األخير  ولهذا  به،  بالقيام  االلتزام  يعتزم  الذي  التعاقدي 

على ذلك متى تبين له سن سنشطة العمل التطوعي التعاقدي التي يعتزم 

األجير القيام بها تجعله في وضعية متنافية مع عمله.

املادة 34

تخضع الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص لألشخاص 

االعتباريين من سجل تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، لإلعفاء 

من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الباب السابع

مر قب5) لعمل) لت وعي) لتعاقدي

املادة 35

يجب على الجهة املنظمة للعمل التطوعي التعاقدي موافاة اإلدارة 

وذلك  تنظمها،  التي  التعاقدي  التطوع  سنشطة  حول  سنوي  بتقرير 

املذكور  التقرير  يرفق  السنة.  نهاية  من  يوما   )60( ستين  سجل  داخل 

بالوثائق املثبتة.

سن  يجب  التي  والبيانات  املعلومات  قائمة  تنظيمي  بنص  تحدد 

يتضمنها التقرير املذكور في هذه املادة.
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املادة 36

يجب على الجهة املنظمة للعمل التطوعي التعاقدي إخبار اإلدارة 

بجميع التغييرات التي تطرس على الشروط التي تم بناء عليها الحصول 

على االعتماد من سجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، فور حدوثها 

وبكل الوسائل املتاحة.

املادة 37

سنشطة  ومراقبة  لتتبع  الالزمة  الصالحيات  جميع  اإلدارة  تخول 

العمل التطوعي التعاقدي املنظمة داخل املغرب سو خارجه وانطالقا 

سو األمكنة املخصصة  املكان  زيارة ومعاينة  منه، وال سيما من خالل 

الصلة ذات  والوثائق  املعلومات  على جميع  الحصول  وكذا   لتنفيذه، 

سيا كانت الجهة التي توجد بحوزتها هذه املعلومات والوثائق.

لدن  من  لذلك  مؤهلون  سعوان  املذكورة  املراقبة  بأعمال  يقوم 

اإلدارة.

املادة 38

في  التعاقدي  التطوعي  العمل  بتنظيم  االعتماد  اإلدارة  تسحب 

الحاالت التالية :

- عدم احترام شروط االعتماد ؛

- اإلخالل بأحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه، وكذا 

بالنصوص التشريعية سو التنظيمية الجاري بها العمل ؛

التطوعي  العمل  إطار  في  املنظم  النشاط  تنفيذ  يشكل  عندما   -

 على صحة سو سالمة املتطوعين املتعاقدين 
ّ
التعاقدي خطرا حاال

سو املستفيدين ؛

تسيير  سو  إدارة  جهـاز  سعضاء  سحد  حق  في  قضائي  مقرر  صدور   -

سجل  من  به  املق�ضي  ال�ضيء  لقوة  مكتسب  االعتباري  الشخص 

20 سعاله، ما عدا  إحدى الجنح سو الجنايات املشار إليها في املادة 

إذا تم تعويضه داخل سجل ثالثين )30( يوما من تاريخ صدوره ؛

- حل الشخص االعتباري.

الباب الثامن

 لس ل) لوطني)للعمل) لت وعي) لتعاقدي

املادة 39

يحدث سجل يسمى »السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي«.

تحدد بنص تنظيمي قواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي 

التعاقدي وتنظيمه وكذا املعلومات التي يتضمنها.

املادة 40

تتولى اإلدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، 

على الخصوص، القيام باملهام التالية :

وتحليلها،  التعاقدي  التطوعي  بالعمل  املتعلقة  املعلومات  جمع   -

وإعداد تقرير سنوي حول العمل التطوعي التعاقدي ونشره ؛

- دراسة اإلكراهات التي تعترض تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، 

واقتراح حلول لها ؛

الحكومة  رئيس  يطلبه  الذي  التطوعي  العمل  بشأن  الرسي  إبداء   - 

سو السلطات الحكومية سو باقي اإلدارات العمومية ؛

- تقديم املقترحات والتوصيات الرامية إلى النهوض بالعمل التطوعي 

التعاقدي من سجل املساهمة في التنمية.

املادة 41

العام  للقانون  الخاضعين  االعتباريين  األشخاص  على  يتعين 

التشريعية  للنصوص  طبقا  التطوعي  العمل  بتنظيم  يقومون  الذين 

السجل  تمسك  التي  اإلدارة  موافاة  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية 

والبيانات  املعلومات  بقائمة  التعاقدي،  التطوعي  للعمل  الوطني 

املتعلقة بالعمل التطوعي املنظم من قبلها.
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الباب التاسع

 لعقوبات

املادة 42

إخالل  كل  عن  درهم   50.000 إلى   30.000 من  بغرامة  يعاقب 

باملقتضيات الواردة في املادة 4 سعاله.

املادة 43

تعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم، كل جهة، كيفما كانت 

 طبيعتها، تنشر سو تبث إعالنات تدعو إلى التطوع  التعاقدي خالفا ألحكام

هذا القانون.

املادة 44

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن :

- كل إخالل باملقتضيات الواردة في املواد 5 )الفقرة الثانية( و8 و22 

و25 سعاله ؛

- عدم موافاة اإلدارة بالتقرير والوثائق املثبتة املرفقة به الواردة في 

املادة 35 سعاله ؛

الشروط على  تطرس  التي  التغييرات  بجميع  اإلدارة  إخبار  عدم   - 

العمل  بناء عليها الحصول على االعتماد من سجل تنظيم  تم  التي 

التطوعي التعاقدي الواردة في املادة 36 سعاله ؛

بتنظيم  املتعلقة  والوثائق  املعلومات  بجميع  اإلدارة  تزويد  عدم   -

العمل التطوعي التعاقدي سو رفض الخضوع للمراقبة الواردة في 

املادة 37 سعاله.

املادة 45

تضاعف العقوبة في حالة العود.

إحدى  سجل  من  عليه  الحكم  سبق  من  كل  العود  حالة  في  يعتبر 

املخالفات املنصوص عليها في هذا الباب بمقرر قضائي مكتسب لقوة 

ال�ضيء املق�ضي به ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�ضي سربع سنوات من 

تمام تنفيذ تلك العقوبة سو تقادمها.

تعتبر مخالفات مماثلة لتطبيق هذه املادة جميع املخالفات املنصوص 

عليها في هذا الباب.

الباب العاشر

سحكام)ختامي5

املادة 46

وباقي  العمومية  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة  تعمل 

على  الخاص  سو  العام  للقانون  الخاضعين  االعتباريين  األشخاص 

سو خارجه وانطالقا  التعاقدي داخل املغرب  التطوعي  العمل  تشجيع 

منه.

املادة 47

النصوص  تاريخ نشر  ابتداء من  التنفيذ  القانون حيز  يدخل هذا 

التنظيمية الالزمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.

تصدر النصوص التنظيمية في سجل سقصاه سنة واحدة.

)55أ حي) وذ 5) من) )أ) في) صادر) )9.أ).أ) رقم) شريف)  ظهير)

8أ.)5) ملتعلق)بتنظيم) أ)5)()بتنفيذ) لقانون)رقم) )6))يوليو)

مهن5) لعامالت)ل لعاملين) الجتماعيين.

 وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، سسماه هللا وسعز سمره سننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

سصدرنا سمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

والعاملين  العامالت  مهنة  بتنظيم  املتعلق   45.18 رقم  القانون 

االجتماعيين، كما وافق عليه مجلس املستشارين ومجلس النواب.

وحرر بـفاس في 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*

*  *
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قانون)رقم)8أ.)5

يتعلق)بتنظيم)مهن5) لعامالت)ل لعاملين) الجتماعيين

الــبـــاب األول
سحــكـــام)عــامــ5
املــادة األولــى

تزاول مهنة العامل االجتماعي وفق الشروط والقواعد املحددة في 
هذا القانون.

املادة 2

يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي :

: كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية،  -  لعامل)ة() الجتماعي)ة( 
بمساعدة الجماعات سو األفراد من مختلف الفئات، الذين تتعذر 
سجل  من  وذلك  االجتماعية،  الحياة  في  الكاملة  املشاركة  عليهم 
تيسير إدماجهم في املجتمع وضمان استقالليتهم سو الحفاظ عليها 

وحفظ كرامتهم.

 ويشار إليه بعده باسم »العامل االجتماعي«.

 65.15 رقم  القانون  في  الوارد  تعريفهما  نفس  ل و ماع5،  -  لفرد)
املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية.

املادة 3

 يزاول العامل االجتماعي نشاطه في املجاالت التالية :

 - املساعدة االجتماعية ؛

 - التنشيط والتربية االجتماعية ؛

 - الدعم واملساندة األسرية واالجتماعية ؛ 

 - تدبير التنمية االجتماعية.

 يمكن تتميم الئحة هذه املجاالت بنص تنظيمي.

املجاالت  من  مجال  كل  يتضمنها  التي  املهنية  األصناف  تحدد   
املذكورة وكذا فروعها بنص تنظيمي يتخذ داخل سجل ال يتعدى سنة 

ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

املادة 4

يزاول العامل االجتماعي نشاطه إما بصفة مستقلة سو بصفة سجير 
لدى الغير.

 يجب سن يكون العامل االجتماعي الذي يزاول نشاطه بصفة سجير 
لدى الغير مرتبطا بعقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل. 

املادة 5

التابعين  واألعوان  املوظفين  على  القانون  هذا  سحكام  تسري  ال   

إلدارة الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية، 

العاملون  يزاولها  التي  األنشطة  سو  املهام  نفس  يزاولون  الذين 

االجتماعيون املنصوص عليها في املادة 3 سعاله.

بصفة  يقومون  الذين  الذاتيين  األشخاص  على  تسري  ال  كما   

العامل  يزاولها  التي  األنشطة  من  بنشاط  مقابل  وبدون  عرضية 

االجتماعي.

الباب الثاني

شرلط)مز لل5)مهن5) لعامل) الجتماعي

املادة 6

اعتماد  على  الحصول  االجتماعي  العامل  مهنة  ملزاولة  يشترط 

تسلمه اإلدارة املختصة.

تحدد كيفيات تسليم االعتماد بنص تنظيمي.

املادة 7

 6 املادة  في  إليه  يجب سن يكون كل رفض بتسليم االعتماد املشار 

سعاله معلال.

املادة 8

 يجب على الشخص الذي يرغب في مزاولة مهنة العامل االجتماعي 

سن يكون :

س( مغربي الجنسية ؛

ب( بالغا من العمر ثمانية عشر )18( سنة على األقل ؛

ج( متمتعا بحقوقه املدنية ؛

قائمتها  املحددة  الدبلومات  سو  الشهادات  إحدى  على   
ً
حاصال د(   

بنص تنظيمي ؛

بسبب  به  املق�ضي  ال�ضيء  لقوة  حائز  بحكم  عليه  محكوم  غير  هـ( 

جناية سو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ما لم يرد إليه اعتباره ؛

و( غير صادرة في حقه، في إطار املهن الحرة، عقوبة تأديبية نهائية 

بالتشطيب سو بسحب اإلذن سو االعتماد ؛

ز( غير صادرة في حقه عقوبة تأديبية بالعزل من سسالك الوظيفة 

العمومية.
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املادة 9

 يمكن للعاملين االجتماعيين األجانب املستوفين للشروط املنصوص

8 سعاله مزاولة مهنة عامل  عليها في البنود من »ب« إلى »و« من املادة 

السلطة الحكومية  باملغرب، بعد الحصول على إذن تسلمه  اجتماعي 

تنظيمي، وذلك دون اإلخالل  الكيفيات املحددة بنص  املختصة وفق 

بأحكام املواد من 516 إلى 520 من القانون رقم 65.99 املتعلق بمدونة 

الشغل.

الباب الثالث

قو عد)مز لل5)مهن5) لعامل) الجتماعي

املادة 10

مصلحة  االجتماعية  الخدمة  من  املستفيدين  مصلحة  تعتبر   

اإلنصات  على  قادرا  يكون  سن  االجتماعي  العامل  من  تقت�ضي  فضلى 

املعلومات  بجميع  وإمداده  معه  والتحاور  خدماته  من  املستفيد  إلى 

املتعلقة بوضعيته وتذليل الصعوبات التي قد تواجهه. 

ويتعين على العامل االجتماعي سن يلتزم، في هذا اإلطار، بما يلي : 

• عدم التمييز سيا كان سببه سو نوعه ؛

• حماية حقوق املستفيد ومصالحه املادية واملعنوية ؛

• الحفاظ على السر املنهي واحترام خصوصيات املستفيد واملحافظة 

تقديم  سثناء  سواء  به،  املتعلقة  والوثائق  املعلومات  سرية  على 

الخدمة سو بعدها ؛

• السهر على السالمة الجسدية والنفسية لألشخاص املستفيدين ؛

• الحصول على إذن كتابي مسبق من ولي سمر املستفيد، إذا كان هذا 

األخير قاصرا سو في وضعية إعاقة ذهنية ؛

• التحلي باملسؤولية واألمانة والحياد في سداء املهام ؛ 

وحجم  بنوعية  املتعلقة  الضرورية  باملعلومات  املستفيد  تزويد   •

الخدمات املتاحة، وذلك لتمكينه من اتخاذ القرار بكل حرية ؛

معنوي  ضرر  سي  إلحاق  وعدم  املستفيد  كرامة  على  •املحافظة 

سو مادي به.

املادة 11

عالوة على االلتزامات الواردة في املادة 10 سعاله، يتعين على العامل 

االجتماعي التقيد بمضمون مدونة السلوك وسخالقيات املهنة، املشار 

إليها في املادة 15 سدناه.

الـباب الـرابــع

 لنظام) لتمثيلي

املادة 12

في  اململكة  جهات  من  جهة  بكل  االجتماعيون  العاملون  ينتظم 

االجتماعيين  العاملين  تضم  االجتماعيين  للعاملين  مهنية  جمعية 

بصفتهم  املزاولين  االجتماعيين  والعاملين  مستقلة  بصفة  املزاولين 

في  الصادر   1.58.376 رقم  الشريف  الظهير  ألحكام  وتخضع  سجراء، 

تأسيس  في  الحق  بتنظيم   )1958 نوفمبر   15(  1378 األولى  جمادى   3

الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه وألحكام هذا القانون.

ال يمكن تأسيس سكثر من جمعية مهنية واحدة في كل جهة.

األساسية  سنظمتها  االجتماعيين  للعاملين  املهنية  الجمعيات  تحيل 

على اإلدارة املختصة التي تتحقق من مطابقتها ألحكام هذا القانون.

املهنية  للجمعيات  األسا�ضي  النظام  نموذج  تنظيمي  بنص  يحدد 

للعاملين االجتماعيين.

املادة 13

تتولى الجمعيات املهنية للعاملين االجتماعيين داخل النفوذ الترابي 

للجهة املهام التالية :

وتمثيله  قانونية  بصفة  ملهنته  االجتماعي  العامل  مزاولة  ضمان   •

لدى اإلدارات ؛

للنصوص  االجتماعيين  العاملين  تطبيق  حسن  على  العمل   •

التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال نشاطهم ؛

• الحرص على التقيد بمدونة السلوك وسخالقيات املهنة ؛

في تأطير وتطوير املهنة، بتنسيق مع الجامعة الوطنية  • املساهمة 

للعاملين االجتماعيين ؛

العاملين  قدرات  لتقوية  الالزمة  والتكوينات  التداريب  تنظيم   •

االجتماعيين وتأهيلهم، وذلك بتعاون وتنسيق مع اإلدارة املختصة.

املادة 14

12 سعاله في جامعة   تنتظم الجمعيات املهنية املشار إليها في املادة 

الشريف الظهير  ألحكام  تخضع  االجتماعيين  للعاملين   وطنية 

رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى األولى 1378 )15 نوفمبر 1958( 

بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه وألحكام 

هذا القانون.

األسا�ضي  نظامها  االجتماعيين  للعاملين  الوطنية  الجامعة  تحيل   

على اإلدارة املختصة قصد التحقق من مطابقته ألحكام هذا القانون.



897)الجريدة الرسمية عدد 7010 -)25 ذو الحجة 1442 )5 سغسطس 2021(  

املادة 15

 تتولى الجامعة الوطنية للعاملين االجتماعيين القيام بما يلي :

- تمثيل العاملين االجتماعيين لدى اإلدارة ؛

موافقة  على  تعرض  التي  املهنة  وسخالقيات  سلوك  مدونة  إعداد   -

اإلدارة املختصة، والعمل على تحيينها قصد مالءمتها مع متطلبات 

املهنة، وكذا العمل على حسن تطبيقها ؛

لفائدة  سو املساعدة  التعاضد  سو  التعاون  - إحداث وتدبير مشاريع 

سعضاء الجمعيات املهنية وفق التشريع الجاري به العمل ؛

مهامهم  سداء  في  االجتماعيين  العاملين  تطبيق  على حسن  العمل   -

للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بنشاطهم ؛

العاملين  قدرات  لتقوية  الالزمة  والتكوينات  التداريب  تنظيم   -

االجتماعيين وتأهيلهم، وذلك بتعاون وتنسيق مع اإلدارة املختصة ؛

- القيام بإدارة ممتلكاتها وتلك املوضوعة رهن إشارتها وحفظها ؛

- تقديم كل االقتراحات والتوصيات الالزمة لتنظيم املهنة وتطويرها، 

لإلدارة املختصة ؛

السلوك  ملدونة  مخالفة  سو  فعل  بكل  املختصة  اإلدارة  تبليغ   -

العاملين  ضد  املقدمة  الشكايات  وإحالة  املهنة  وسخالقيات 

االجتماعيين عليها.

الــباب الخــامس

معاين5) ملخالفات)–) لعقوبات

املادة 16

يؤهل للبحث عن املخالفات ألحكام هذا القانون ومعاينتها، عالوة 

بصفة  املنتدبون  املحلفون  األعوان  القضائية،  الشرطة  على ضباط 

قانونية لهذا الغرض من لدن اإلدارة املختصة.

في  املادة  هذه  من  األولى  الفقرة  في  إليها  املشار  املخالفات  تثبت 

محاضر وتقارير ال يمكن الطعن في مضمونها إال بالزور.

إذا شكلت املخالفات املثبتة في محاضر سو تقارير البحث سو املعاينة 

النيابة  على  وجوبا  تحال  العمل،  به  الجاري  التشريع  وفق  جريمة، 

العامة قصد إجراء املتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها.

املادة 17 

زاول  من  كل  الجنائي  القانون  مجموعة  ألحكام  وفقا  يعاقب 

 مهنة العامل االجتماعي دون توفره على االعتماد املنصوص عليه في 

املادة 6 سعاله.

املــادة 18

 دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية املنصوص عليها في هذا القانون

مخالفة  كل  على  يترتب  العمل،  به  الجاري  الجنائي  التشريع  في  سو 

ألحكام هذا القانون وملدونة السلوك وسخالقيات املهنة، إصدار إحدى 

العقوبتين التاليتين، من قبل اإلدارة املختصة، مع تحديد سجل التخاذ 

إجراءات التسوية املطلوبة :

• اإلنــذار ؛

• التــوبيــخ.

 إذا استمرت املخالفة رغم اإلنذار سو التوبيخ، تقوم اإلدارة املختصة، 

بموجب قرار معلل، وبعد تبليغ العامل االجتماعي املعني باألمر باألفعال 

املتاحة، بسحب االعتماد بصفة مؤقتة إليه، بكل الوسائل   املنسوبة 

سو نهائية، على سال تتجاوز مدة السحب املؤقت سنة واحدة.

املادة 19

العامل  نهائية من  املختصة بسحب االعتماد بصفة  اإلدارة  تقوم 

به،  املق�ضي  ال�ضيء  لقوة  نهائي حائز  في حالة صدور حكم  االجتماعي 

من سجل جناية سو جنحة ارتكبها سثناء مزاولة مهامه سو بسببها، باستثناء 

الجنح غير العمدية.

املادة 20

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 2000 درهم و20.000 درهم 

كل عامل اجتماعي زاول نشاطه خالل فترة السحب املؤقت لالعتماد.

 وفي حالة العود تقوم اإلدارة بالسحب النهائي لالعتماد.

املادة 21

 تتحقق حالة العود املشار إليها في املادة 20 سعاله إذا ارتكبت سفعال 

مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة سو تقادمها.

املادة 22

تتقادم املتابعة التأديبية في حق العامل االجتماعي :

-  بمرور سربع سنوات من تاريخ ارتكاب املخالفة ألحكام هذا القانون 

والنصوص املتخذة لتطبيقه ؛

جناية يشكل  املرتكب  الفعل  كان  إذا  العمومية  الدعوى  بتقادم   - 

سو جنحة.
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الباب السادس

سحكام) نتقالي5)لختامي5

املادة 23

يمكن، بصفة انتقالية وملدة سقصاها ثالث سنوات تبتدئ من تاريخ 
دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تسليم االعتماد لألشخاص املزاولين 
في  عليها  املنصوص  املجاالت  من  مجال  في  لنشاطهم  التاريخ  هذا  في 
العلمي  املؤهل  على  يتوفرون  ال  والذين  القانون،  هذا  من  املادة 3 
والكيفيات  الشروط  وفق  وذلك  منه،   8 املادة  في  عليه  املنصوص 

املحددة بنص تنظيمي.

املادة 24

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه 
املواد  في  عليها  املنصوص  التنظيمية  النصوص  الرسمية  بالجريدة 
سجل  داخل  النصوص  هذه  تنشر  سن  يجب  منه.  و23  و12  و9  و8   6 
ال يتعدى سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة املذكورة.

)55أ حي) وذ 5) من) )أ) في) صادر) 98.أ).أ) رقم) شريف)  ظهير)
لتتميم) بتغيير) 9أ.3)) رقم) بتنفيذ) لقانون) أ)5)() يوليو) ((6(
» ملأرح) لوطني) تنظيم) بإعادة) )أ.أ)) لقا�سي) رقم)  لقانون)

محمد) وخام5«.

 وحده،
ّ
الحمد لل

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

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، سسماه هللا وسعز سمره سننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

سصدرنا سمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 
القانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القا�ضي بإعادة 
مجلس  عليه  وافق  كما  الخامس«،  محمد  الوطني  »املسرح  تنظيم 

النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بـفاس في 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*
*  *

قانون)رقم)9أ.3)

 بتغيير)لتتميم) لقانون)رقم))أ.أ)) لقا�سي)بإعادة

تنظيم)» ملأرح) لوطني)محمد) وخام5«

املادة األولى

تنظيمه  املعاد  الخامس«  محمد  الوطني  »املسرح  تسمية  تعوض 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر   51.15 رقم  القانون   بموجب 

رقم 1.16.101 بتاريخ 15 من شوال 1437 )20 يوليو 2016( بتسمية 

»مسرح محمد الخامس«.

»املسرح  تسمية  محل  الخامس«  محمد  »مسرح  تسمية  وتحل 

وفي   51.15 رقم  الذكر  السالف  القانون  في  الخامس«  محمد  الوطني 

النصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه وفي جميع النصوص التشريعية 

والتنظيمية األخرى الجاري بها العمل.

املادة الثانية

تنسخ وتعوض، على النحو التالي، سحكام املادة الثانية من القانون 

السالف الذكر رقم 51.15 :

»املادة الثانية. - يضطلع مسرح محمد الخامس باملهام التالية :

» - إنتاج األعمال املسرحية وفنون العرض سو املساهمة في إنتاجها ؛

» - املساهمة في النهوض بالبحث واإلبداع في ميدان املسرح وفنون 

» العرض ؛

» - املساهمة في تشجيع مختلف التعبيرات الفنية في ميدان املسرح 

»وفنون العرض ؛

وفنون املسرح  ميدان  في  والتقني  الفني  التكوين  في  املساهمة   -  « 

» العرض ؛

» - املساهمة في هيكلة ودعم الفرق املسرحية املقيمة بفضاء مسرح 

»محمد الخامس ؛

بتعاون مع  الفنية  والحفالت  املسرحية  العروض  برامج  تنسيق   -  «

الثقافية  املراكز  مختلف  مع  وكذا  للثقافة  الجهوية  »املديريات 

»واملسارح ؛

» - التعاون مع الفرق والجمعيات والهيئات املهنية العاملة في ميدان 

»املسرح وفنون العرض من سجل النهوض باإلبداع املسرحي والفني ؛
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لتحقيق  وصقلها  وتأطيرها  الشباب  مواهب  إبراز  على  العمل   -  «

»نهضة فنية وثقافية في ميدان املسرح وفنون العرض ؛

» - تنظيم سو املساهمة في تنظيم تظاهرات ومهرجانات في مختلف 

»سصناف املسرح وفنون العرض ؛

» - املشاركة في املهرجانات املسرحية والفنية داخل املغرب وخارجه ؛

» - السهر على وضع فهرس مجموعة البرامج الفنية املقدمة باملسرح 

 »وإصدار منشورات متخصصة في املسرح وفنون العرض في إطار

»احترام تام للغتين الرسميتين للدولة ووضعها رهن إشارة العموم ؛

» - العمل على توثيق وسرشفة اإلنتاج املسرحي املغربي بكل اتجاهاته 

»وسصنافه ووضعه رهن إشارة الباحثين واملهتمين.

باملسرح  للتعريف  املخصصة  الفضاءات  تنشيط  في  املشاركة   -  «

»وفنون العرض ؛

والدولية  الوطنية  املؤسسات  مع  وتعاون  شراكة  عالقة  إقامة   -  «

»العاملة في ميدان املسرح وفنون العرض.«

املادة الثالثة

القانون  من  الرابعة  املادة  سحكام  التالي،  النحو  على  وتتمم،  تغير 

السالف الذكر رقم 51.15 :

»املادة الرابعة. - يتألف مجلس اإلدارة ................................. من :

»1( سبعة ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي ؛

»2( سربع ................................................................................ الفنية ؛

»3( سكاديمي ....................................................................... العرض ؛

»4( ممثلين اثنين .............................................................. القطاع ؛

»5( ممثلين اثنين ....................................................... اإلنتاج الفني.

»تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين األعضاء املنصوص عليهم في 

»البنود من 2( إلى 5( من الفقرة األولى من هذه املادة، مع مراعاة مبدس 

»املناصفة طبقا ألحكام الفصل 19 من الدستور.

 »تحدد مدة انتداب األعضاء املنصوص عليهم في البنود من 2( إلى 5(

»من الفقرة األولى من هذه املادة في سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة.

»يمكن .............................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

)55أ حي) وذ 5) من) )أ) في) صادر) 97.أ).أ) رقم) شريف)  ظهير)
)6))يوليو)أ)5)()بتنفيذ) لقانون)رقم)8أ.6أ) لقا�سي)بتغيير)
باالتصال) لأمعي) 77.53) ملتعلق) رقم) لتتميم) لقانون)

 لبصري.

 وحده،
ّ
الحمد لل

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

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، سسماه هللا وسعز سمره سننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

سصدرنا سمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 
 77.03 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  القا�ضي   16.18 رقم  القانون 
النواب  مجلس  عليه  وافق  كما  البصري،  السمعي  باالتصال  املتعلق 

ومجلس املستشارين.

وحرر بـفاس في 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*
*  *

قانون)رقم)8أ.6أ

 يق�سي)بتغيير)لتتميم) لقانون)رقم)77.53
 ملتعلق)باالتصال) لأمعي) لبصري

املادة األولى

5 و6  و  املواد األولى  الحالة  التالي حسب  النحو  تتمم على  سو  تغير 
القانون  من  الثانية(  )الفقرة   30 و   26 و   22 و   7 و  األولى(  )الفقرة 
بتنفيذه  الصادر  البصري،  السمعي  باالتصال  املتعلق  رقم 77.03 
 1425 القعدة  ذي  من   25 بتاريخ   1.04.257 رقم  الشريف   الظهير 
بالقانون  سيما  وال  وتتميمه،  تغييره  وقع  كما   ،)2005 يناير   7( 
بتاريخ   1.16.155 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   66.16 رقم 

21 من ذي القعدة 1437 )25 سغسطس 2016( :

»املادة األولى. - يراد بما يلي ألجل تطبيق هذا القانون والنصوص 
»املتخذة لتطبيقه :

»1 - اتصال سمعي بصري : ..................................................

»2 - مقابل مالي : .................................................................

»3 -  موزع خدمات : ...........................................................

» 4 - مقدم خدمات : ..........................................................
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على  حاصل  متعهد  كل   : التقنية  الخدمات  مقدم   - املوزع   .1.4«
االتصال  لخدمات  الرقمية  اإلشارات  نقل  خدمة  لتقديم  »ترخيص 
هذه  إرسال  تعديد  و/سو  الجمهور  لفائدة  وبثها  البصري  »السمعي 

»اإلشارات وترميزها، سو يقوم بجميع هذه األنشطة.

 »2.4. متعدد اإلرسال : مجمع من اإلشارات الرقمية لخدمات تلفزية 
»سو/و إذاعية معد للبث.

»3.4. تعديد اإلرسال : تجميع اإلشارات الرقمية لخدمات االتصال 
»السمعي البصري من سجل إعدادها للبث.

»5 - متطلبات سساسية : ...................................................................

الترددات   : بصرية  سمعية  راديوكهربائية  ترددات   -  6«
لتقنين  الوطنية  الوكالة  طرف  من  املخصصة  »الراديوكهربائية 
للمخطط  وفقا  البصري،  السمعي  االتصال  لقطاع  »املواصالت 

»الوطني للترددات.

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

»9 - متعهد االتصال السمعي البصري : كل شخص معنوي حاصل 
»على ترخيص سو إذن وفق الشروط املحددة في هذا القانون، سو كل 
خدمة  للعموم  يقدم  العمومي،  البصري  السمعي  لالتصال  »شركة 
خدمات  ذلك  في  بما  البصري  السمعي  لالتصال  خدمات  عدة  »سو 
األقمار  سو  الكابل  سو  هرتزية  بواسطة شبكة  الصوتي  اإلذاعي  »البث 

»االصطناعية )الساتل( سو سي طريقة تقنية سخرى.

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

............................................................................................... - 13«

 »1.13. خدمة سمعية بصرية عمومية : خدمة اتصال سمعي بصري
البصري  السمعي  االتصال  شركات  تقدمها  عامة  مصلحة  »ذات 

»العمومي وفقا ألحكام القسم الثالث من هذا القانون.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 5. - يعتبر طيف الترددات ........................ امللك العام للدولة.

»يعتبر استعمال هذه الترددات................. وملقتضيات هذا القانون.

سشرطة  بتخصيص  املواصالت  لتقنين  الوطنية  الوكالة  »تقوم 
قطاع  لفائدة  املخصصة  الراديوكهربائية  الترددات  سو  »الترددات 
»االتصال السمعي البصري في املخطط الوطني للترددات الذي تعده 

»الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت لحساب الدولة.

بعده واملسماة  البصري،  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة   »تقوم 
»ب »الهيأة العليا« بتعيين الترددات الراديوكهربائية السمعية البصرية 
»ملتعهدي االتصال السمعي البصري بناء على موافقة .........................

)الباقي ال تغيير فيه.(

مع  بتنسيق  العليا،  للهيأة  يمكن   - األولى(.  )الفقرة   6 »املادة 
»الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت، سن تقوم بما يلي :

»- تغيير الترددات سو مجموعات الترددات املعينة ملتعهدي االتصال 
وال سيما  تقنية  إكراهات  ذلك  تتطلب  عندما  البصري  »السمعي 
»من سجل توحيد الترددات املستعملة في قطاع االتصال السمعي 

»البصري تطبيقا لقواعد االتحاد الدولي لالتصاالت ؛

»- سحب بعض الترددات من ................... دفاتر تحمالتهم ؛

لفائدة شركات  معللة،  لحاجيات  األولوية،  على وجه  تخصيص   -«
»االتصال السمعي البصري العمومي، املنصوص عليها في القسم 
التي قد  الترددات اإلضافية  استعمال  القانون،  »الثالث من هذا 
هي  كما  بها،  املنوطة  العام  املرفق  بمهام  للقيام  ضرورية  »تكون 

»محددة في املادة 46 من هذا القانون.

بكل  سو  )الساتل(،  القانون...............  تطبيق هذا  - ألجل   .7 »املادة 
»وسيلة تقنية سخرى، على سنها خدمة واحدة تبث عن طريق الشبكة 

»الهرتزية األرضية.

 »املادة 22. - ال يجوز ملتعهد لالتصال السمعي البصري.....................
»............................. وخاصة القوانين املنظمة للصحافة والنشر.

في نشر  يتمثل نشاطه  سو معنوي  ذاتي  سنه ال يجوز لشخص  »كما 
»جرائد سو منشورات دورية سن يمتلك مساهمة في رسس مال سكثر من 
»متعهد واحد بقطاع االتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص.

»املادة 26. - يجب سن يبين دفتر التحمالت على الخصوص :

............................................................................................ - 1«

........................................................................................... - 2«

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

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

»7 - شروط استعمال املوارد الراديوكهربائية وال سيما اإلشارات 
للقوة  املستعملة......................  واإلرسال  البث  وتجهيزات  »املبثوثة 

»الظاهرة املبثوثة ؛

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

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

وسفالم  )األخبار  بالبرامج  املتعلقة  العناصر  مختلف  - فصل   12«
بالعربية  القصيرة(  والبرامج  واملنوعات  »الخيال.............................. 

»سو باألمازيغية سو باللهجات املغربية سو باللغات األجنبية ؛

............................................................................................ - 13«

............................................................................................ - 14«
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منح  بقرار  مرفقا  املذكور  التحمالت  دفتر  العليا  الهيأة  »تنشر 

»الترخيص املتعلق به بالجريدة الرسمية.

 »املادة 30 )الفقرة الثانية(. - يجب سن تبين هذه الطلبات ...............

»التشريعي والتنظيمي الجاري به العمل.«

املادة الثانية

البصري«  السمعي  لالتصال  الوطنية  »الشركات  عبارتا  »تعوض 

»شركات  بعبارتي  البصري«  السمعي  لالتصال  الوطنية  »الشركة  و 

السمعي  االتصال  »شركة  و  العمومي«  البصري  السمعي  االتصال 

البصري العمومي« في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل.

)55أ  حي) وذ 5) من) )أ) في) صادر) 95.أ).أ) رقم) شريف) ظهير)

أ).67) لقا�سي)بتغيير) )6))يوليو)أ)5)()بتنفيذ) لقانون)رقم)

 لقانون)رقم))أ.)5) ملتعلق)بتنظيم)مهن5) ملرشد) لأياحي)كما)

تم)تغييره)لتتميمه.

 وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، سسماه هللا وسعز سمره سننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

سصدرنا سمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

املتعلق   05.12 رقم  القانون  بتغيير  القا�ضي   67.21 رقم  القانون 

بتنظيم مهنة املرشد السياحي، كما تم تغييره وتتميمه، كما وافق عليه 

مجلس املستشارين ومجلس النواب.

وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*

*  *

قانون)رقم)أ).67

 يق�سي)بتغيير) لقانون)رقم))أ.)5

  ملتعلق)بتنظيم)مهن5) ملرشد) لأياحي

كما)تم)تغييره)لتتميمه

املادة األولى

تغير على النحو التالي سحكام املواد 4 و 10 و 11 و 22 و 25 و 26 من  

الصادر    السياحي،  املرشد  بتنظيم مهنة  املتعلق   05.12 القانون رقم 

 1433 شوال  من   16 بتاريخ   1.12.34 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)4 سبتمبر 2012( :

ومرشد  السياحية  واملدارات  املدن  مرشد  يزاول   -  .4 »املادة 

حسب  كل  الوطني،  التراب  مجموع  في  عمله  الطبيعية  »الفضاءات 

»اختصاصه، وذلك ضمن الحدود املقررة بنص تنظيمي.

انقضاء  وبعد  منه  وبطلب  الطبيعية،  الفضاءات  ملرشد  »يمكن 

»املرحلة االنتقالية املشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه املادة، تغيير 

»فئة اختصاصه إلى مرشد املدن واملدارات السياحية وفق  الشروط 

»التالية :

» - سن يتوفر املعني على خبرة عشر سنوات ؛

» - سن يجتاز املرشد السياحي بنجاح امتحان ينظم من طرف السلطة 

»الحكومية  املكلفة بالسياحة كل سنتين سو حسب الحاجة ؛

» - سن يخضع املرشد السياحي لتكوين تأهيلي مدته القصوى ثالثة 

حضوريا  بالسياحة،  املكلفة  الحكومية  السلطة  تنظمه   »سشهر 

»سو عن بعد.

»يمكن في حاالت استثنائية قبول طلب تغيير الفئة ألسباب صحية 

بعد  إليها سعاله، وذلك  املشار  الخبرة  بعين االعتبار مدة  »دون األخذ 

على  قدرته  وعدم  عجزه  تفيد  طبية  بشهادة  الطلب  صاحب  »إدالء 

سشهر  ثالثة  ملدة  صالحة  الطبيعية  الفضاءات  مرشد  مهنة  »مزاولة 

املكلفة  الحكومية  السلطة  تنظمه  تأهيلي  لتكوين  خضوعه  »وبعد 

»بالسياحة.

»يتم بصفة استثنائية تحديد مرحلة انتقالية مدتها ثالث سنوات 

»تمكن مرشدي الفضاءات الطبيعية كل سنة، دون اجتياز امتحان، 

السياحية  واملدارات  املدن  مرشدي  إلى  اشتغالهم  فئة  تغيير  »من 

»بشروط وتكوين تأهيلي تنظمه السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة. 

»تحدد شروط وكيفيات تغيير الفئة من مرشدي الفضاءات الطبيعية 

االنتقالية  املرحلة  داخل  السياحية  واملدارات  املدن  مرشدي  »إلى 

»السالفة الذكر، بنص تنظيمي.
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»تحتسب مدة ثالث سنوات ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي 

»السالف الذكر بالجريدة الرسمية.«

موازاة السياحي  للمرشد  املختصة  اإلدارة  تسلم   -  .10  »املادة 

يتوجب عليه حملها  5 سعاله شارة  املادة  في  إليه  املشار  »مع االعتماد 

»سثناء مزاولة عمله، واإلدالء بها متى طلب منه ذلك األعوان املحلفون 

»املنتدبون بصفة قانونية من طرف اإلدارة لهذا الغرض.«

له  وتسلم  السياحي  املرشد  هوية  الشارة  تتضمن   -  .11 »املادة 

»شخصيا من طرف اإلدارة املختصة.«

22. - يعاقب بالحبس من ستة سشهر إلى سنة وبغرامة من  »املادة 

مرشد  كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى  سو  درهم   20.000 إلى   10.000«

»سياحي، قام بتفويت شارته سو إيجارها سو إعارتها سو استمر بمزاولة 

»املهنة سثناء فترة السحب املؤقت لالعتماد املشار إليه في املادة 5 من 

»هذا القانون.«

 »املادة 25 . - يتم سحب االعتماد املشار إليه في املادة 5 سعاله وسحب

 »الشارة املشار إليها في املادة 10 سعاله بصفة مؤقتة  ملدة ال تتجاوز اثني

»عشر شهرا سو سحبهما بصفة نهائية من كل مرشد سياحي صدر في حقه 

 »حكم من سجل مخالفة للتشريع املتعلق بالصرف سوكل إدانة من سجل

دون سشهر  ثالثة  تفوق  ملدة  بالحبس  حكم  عنها  نتج  جنحة  سو   »جناية 

غير الجرائم  عدا  ما  التنفيذ  إيقاف  مع  سشهر  ستة  سو  التنفيذ   »إيقاف 

»العمدية.«

. - في حالة ارتكاب خطإ منهي جسيم، يسحب االعتماد   26 »املادة 

اثني عشر  تتجاوز  ال  ملدة  إما بصفة مؤقتة  املختصة  لإلدارة  »بمقرر 

»شهرا وإما بصفة نهائية وذلك وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

بعد إال  نهائية  سو  مؤقتة  بصفة  السحب  مقرر  اتخاذ  يمكن   »ال 

التي الوسائل  بكل  إليه  املنسوبة  باألفعال  االعتماد  صاحب   »إشعار 

»تثبت التوصل وتمكينه من االطالع على امللف ومن تقديم مالحظاته 

»كتابة.

 » في حالة رفض تسلم التبليغ من طرف املرشد السياحي باألفعال

 »املنسوبة إليه سو عدم تقديم املرشد السياحي مالحظاته كتابة داخل

السحب مقرر  اتخاذ  يمكن  مفتوحا،  يوما   )15( عشر  خمسة   »سجل 

»املشار إليه في الفقرة الثانية سعاله، بصفة مؤقتة سو نهائية، يحتسب 

التوصل رفض  سو  التوصل  تاريخ  من  ابتداء  الذكر  السالف   »األجل 

»باإلشعار املوجه من طرف اإلدارة املختصة إلى املرشد املعني.«

املادة الثانية

تنسخ سحكام املادة 7 من القانون السالف ذكره رقم 05.12 املتعلق 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  السياحي،  املرشد  مهنة   بتنظيم 

رقم 1.12.34 بتاريخ 16 من شوال 1433 )4 سبتمبر 2012(.

)55أ  حي) وذ 5) من) )أ) في) صادر) أ9.أ).أ) رقم) شريف) ظهير)

أ).68) لقا�سي)بتغيير) )6))يوليو)أ)5)))بتنفيذ) لقانون)رقم)
 ملادتين)9)ل)5))من) لقانون)رقم)55.55)بمثاب5) لنظام) ألسا�سي)
لدلر) وحضان5،) لصادر)بتنفيذه) لظهير) لشريف)رقم)58.77.أ 

بتاريخ)5))من)شو ل)9)5أ )5))سكتوبر)558)).

 وحده،
ّ
الحمد لل

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

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، سسماه هللا وسعز سمره سننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 42 و 50 منه،

سصدرنا سمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون 
رقم 40.04  القانون  من   24 و   9 املادتين  بتغيير  القا�ضي   68.21 رقم 
الظهير  بتنفيذه  الصادر  الحضانة،  لدور  األسا�ضي  النظام  بمثابة 
الشريف رقم 1.08.77 بتاريخ 20 من شوال 1429 )20 سكتوبر 2008(، 

كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*
*  *

قانون)رقم)أ).68

 يق�سي)بتغيير) ملادتين)9)ل)5))من) لقانون)رقم)55.55

 بمثاب5) لنظام) ألسا�سي)لدلر) وحضان5

  لصادر)بتنفيذه) لظهير) لشريف)رقم)58.77.أ

بتاريخ)5))من)شو ل)9)5أ )5))سكتوبر)558))

»املادة 9. - يجب على دور الحضانة الخاصة سن تقوم بتأمين جميع 
 »األطفال املسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها سو في
»الوقت الذي يكونون فيه تحت املراقبة الفعلية ملأموريها، كما يجب 
»عليها تمكين آباء سو سولياء األطفال املرتادين لدار الحضانة من نسخة 
»موجزة من عقد التأمين املبرم لهذا الغرض مسلمة من طرف املؤمن 
»تتضمن رقم عقد التأمين، وتعريفا بالضمانات وكيفية دخولها حيز 
الحادث، وقوع  عند  بها  القيام  الواجب  اإلجراءات  وكذا   »التطبيق 

»مع تبيان اسم املؤمن له وقسط سو اشتراك التأمين.

»ويمكن لآلباء سو سولياء األطفال القيام بتأمين سبنائهم تأمينا تكميليا.
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 »املادة 24. - يعاقب بغرامة من خمسة آالف درهم )5000 درهم(
»إلى خمسين سلف درهم )50.000 درهم( كل مسؤول عن دار حضانة 
»خاصة لم يقم بتأمين جميع األطفال املسجلين بمؤسسته، ويتحمل 
»املسؤول املذكور مسؤولية شخصية تهم ذمته املالية عن كل حادث 

»لطفل اتضح سنه غير مؤمن.

على  يجب  سعاله،  الفقرة  في  إليها  املشار  الغرامة  على   »وعالوة 
بدار  املسجلين  األطفال  تأمين  وضعية  تسوية  املذكور  املسؤول   « 

» الحضانة.

الحضانة  دار  رخصة  منه  تسحب  العود  سو  الرفض  حالة  »وفي 
»الخاصة.«

حي) (( في) صادر) أ).)65أ) رقم) ل إلدماج) ملنهي) لوزير) لشغل) قر ر)
باإلنعام)بوسام) لشغل)عن) أ)5)() يونيو) )55أ )6أ)  لقعدة)

سن5)5)5))بمناسب5)فاتح)ماي)أ)5).

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

بناء على املرسوم امللكي رقم 320.66 الصادر في 27 من رمضان 1388 
الفصل  الشغل، وال سيما  بموجبه وسام  1968(، املحدث  )18 ديسمبر 

السابع منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يمنح وسام الشغل من الدرجة األولى )النجم الذهبي( إلى األشخاص 
اآلتي ذكرهم :

*)شرك5)طوب) و و رب)بالد ر) لبيضاء):

- السيد سعيد بن عبد هللا الوحماني، مدير.

*)بنك) فريقيا)بالد ر) لبيضاء):

- السيد كريم بن عبد الحق الكراوي، مدير مركز األعمال.

*)لكال5)بنك) فريقيا)بمكناس):

- السيد محمد بن ادريس هوتان، مدير.

*)لكال5)بنك) فريقيا)بوجدة):

- السيد سليمان بن محمد براك، مدير.

*)لكال5)بنك) فريقيا)بالناضور):

- السيد محمد بن شعيب بلعربي، مدير.

*)شرك5)تيزنيت)بالستيك):

- السيد الحافظ بن محمد الهادي، مدير املوارد البشرية.

املادة الثانية

 يمنح وسام الشغل من الدرجة الثانية )النجم الف�ضي( إلى األشخاص
اآلتي ذكرهم :

*)بنك) فريقيا)بالد ر) لبيضاء):

- السيد عبد الكمال بن اعلي وضبيب، رئيس قسم ؛

- السيد عبد الحق بن مبارك بشر، رئيس قسم ؛

- السيد محمد بن محمد القوارطي، رئيس قطاع ؛

- السيد حسن بن املدني الرايس، إطار ؛

- السيد عمر بن محمد مفتي، إطار ؛

- السيد سمير بن حميد بشري، إطار ؛

- السيدة سومية بنت العباس مفتاح، إطار ؛

- السيدة راقية بنت لحسن مزيلي، إطار ؛

- السيد مصطفى بن علي بويباون، إطار ؛

- السيد سعيد بن عبد هللا مسلم، إطار ؛

- السيدة سلوى بنت احمد هشوش، إطار ؛

- السيد هشام بن الحسن إخوان، إطار ؛

- السيدة حسناء بنت بلعيد الزرقاني، إطار ؛

- السيدة ربيعة بنت حمو بوحسون، إطار ؛

- السيد عبد الجليل بن عبد اللطيف سدر، إطار ؛

- السيدة هدى بنت حمادي الزبان، إطار.

*) لصندلق) ملنهي) ملغربي)للتقاعد)بالد ر) لبيضاء):

- السيد عبد الهادي بن عبد هللا حجاد، رئيس قسم ؛

- السيد رضوان بن محمد جناح، رئيس مصلحة.

*)شرك5)سكأا) لتأمين) ملغرب)بالد ر) لبيضاء):

- السيد زهير بن احمد بناني، مفتش تجاري ؛

- السيد رشيد بن محمد العلوي االسماعيلي، مفتش تجاري.

*)جريدة) لبيان)بالد ر) لبيضاء):

- السيد عبد الحق بن محمد مرار، مسؤول تقني.

*)لكال5)بنك) فريقيا)بأكادير):

- السيد محمد بن احمد عليوكة، مسؤول جهوي ؛

- السيد الحسين بن محمد سمهال، إطار.
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*)لكال5)بنك) فريقيا)بوجدة):

- السيد محمد بن محمد بالوي، إطار ؛

- السيدة سمال بنت حمادي مزيان، إطار.

*)لكال5)بنك) فريقيا)ب نج5):

- السيد عبد الباسط بن عبد السالم الجويهري، إطار ؛

- السيد عادل بن عمر الفرخاني، إطار.

*)لكال5)بنك) فريقيا)بالعيون):

- السيد محمد بن سعيد تريزاتين، إطار.

*)لكال5)بنك) فريقيا)بمر كش):

- السيد الحسين بن عبد الرحمان سيت الطالب، إطار.

*)لكال5)بنك) فريقيا)بالناضور):

- السيد مصطفى بن سحمد امللكي، إطار.

*)لكال5)بنك) فريقيا)بت و ن):

- السيد طارق بن التهامي كرزازي، إطار.

*)شرك5)سي افيك5)بأ ات):

- السيد الحسن بن امحمد ملقدم، رئيس فرقة إنتاج.

*)معهد) لنجاح)للتعليم) وخصو�سي)بورز ز ت):

- السيدة حفصة بنت احمد بواعزيز، سستاذة.

املادة الثالثة

 يمنح وسام الشغل من الدرجة الثالثة )النجم البرونزي( إلى األشخاص
اآلتي ذكرهم :

*)بنك) فريقيا)بالد ر) لبيضاء):

- السيد سعيد بن بوشعيب عزعاز، مستخدم ؛

- السيد عزيز بن محمد بالفقيه، مستخدم ؛

- السيد محمد زهير بن عبد الحفيظ متجينوش، مستخدم.

*)جريدة) لبيان)بالد ر) لبيضاء):

- السيدة خديجة بنت الطاهر شوكي، محاسبة.

*) لصندلق) الستثماري)» ملدى«)بالد ر) لبيضاء):

- السيدة سعيدة بنت محمد جوي، مستخدمة.

*) لصندلق) ملنهي) ملغربي)للتقاعد)بالد ر) لبيضاء):

- السيدة سلوى بنت محمد السبتي، مستخدمة.

*)شرك5) مل احن) لكبرى)بورز ز ت):

- السيد حامد بن محمد اليعقوبي، مستخدم ؛

- السيد محمد بن محمد الضيف، مستخدم ؛

- السيد لحسن بن محمد السو�ضي، مستخدم ؛

- السيد لحسن بن سحمد بن عمر، مستخدم ؛

- السيد محمد بن عبد الرحمان يوس، مستخدم ؛

- السيد محمد بن محمد سوحمو، مستخدم ؛

- السيد سحمد بن محمد اكيس، مستخدم ؛

- السيد سحمد بن محمد سوزال، مستخدم ؛

- السيد محمد بن محمد ايت ببالل، مستخدم.

*) ملتجر) لعام)لد دس)بورز ز ت):

- السيد الحسن بن الحسان ايت سعيد، محاسب ؛

- السيد احمد بن الحسين قا�ضي، مستخدم ؛

- السيد محمد بن عبد هللا بوازراك، مستخدم ؛

- السيد الحسن بن محمد بولجروف، محاسب ؛

- السيد محمد بن عبد هللا ايت عموم، مستخدم ؛

- السيد محمد بن بوجمعة بولحسن، مستخدم ؛

- السيد لحسن بن محمد دسالي، مستخدم ؛

- السيد محمد بن محمد امنقاش، مستخدم ؛

- السيد يدير بن امحمد ايت علي، مستخدم.

*)معهد) لنجاح)للتعليم) وخصو�سي)بورز ز ت):

- السيدة رشيدة بنت عبد الرحمان ودار، مربية ؛

- السيدة مليكة بنت مصطفى ايت باسو، مربية ؛

- السيدة مليكة بنت محمد انحاس، مربية ؛

- السيدة إلهام بنت محمد ارعريع، مستخدمة ؛

- السيدة فاطمة بنت عمر الشعوفي، مستخدمة ؛

- السيد ياسين بن محمد �ضي بريم، عون إداري ؛

- السيدة سميرة بنت حسن اصيام، مربية ؛

*)فندق)نجاح)بخنيفرة):

- السيد مبارك بن الحو دحني، مستخدم ؛

- السيد ادريس بن الحسن بومغيت، مستخدم ؛

- السيد محمد بن عبد الرحمان إغودي، مستخدم ؛
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- السيد املصطفى بن محمد والغازي، مستخدم ؛

- السيد لكبير بن محمد كرارمي، مستخدم ؛

- السيدة السعدية بنت املصطفى العمراني، مستخدمة.

*)شرك5)سي افيك5)بالد ر) لبيضاء):

- السيد لكبير بن محمد بهلوان، مستخدم ؛

- السيد السعيد بن علي مشهود، مستخدم ؛

- السيد مصطفى بن محمد سميني، تقني.

*)مد رس) لشالي5) وخاص5)بأ ات):

- السيدة خديجة بنت املصطفى خطاب، مستخدمة ؛

- السيدة فاطمة بنت احمد وابيه، مستخدمة ؛

- السيدة نوال بنت محمد الطاهري، مستخدمة.

*)لكال5)بنك) فريقيا)بشفشالن):

- السيدة إيمان بنت عبد اللطيف العمارتي، مستخدمة.

*)لكال5)بنك) فريقيا)بمكناس):

- السيد سعيد بن ابراهيم العمراوي، مستخدم.

*)لكال5)بنك) فريقيا)بإنزكان):

- السيد رشيد بن محمد العاملي، مستخدم.

*)لكال5)بنك) فريقيا)بالعر ئش):

- السيد ابراهيم بن عبد السالم جعيدان، مستخدم.

*)شرك5)تيزنيت)بالستيك):

- السيدة رقية بنت بوعزة كرداد، مستخدمة.

*)تجهيز)لرز ز ت):

- السيدة زينب بنت الحسن غالمي، كاتبة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1442 )16 يونيو 2021(.

اإلمضاء : محمد سمكراز.

ل لرقمي ل القتصاد) ألخضر) ل لتجارة) لوزير) لصناع5)  قر ر)

رقم)أ).653أ)صادر)في)))حي) لقعدة))55أ )6أ)يونيو)أ)5)) 

ل الستثمار ت) وخارجي5) لزير) لتجارة) وخارجي5) قر ر) بتتميم)

 ل لصناع5) لتقليدي5)رقم)358.95أ) لصادر)في)7)حي) لقعدة)5أ5أ

شأنها) في) تتخذ) قائم5) لألع) لتي) بتحديد) 995أ() )9أ)سبريل)

تد بير)تهدف)إلى)لضع)قيود)كمي5)على) ستير دها)لتصديرها.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

واالستثمارات الخارجية  التجارة  وزير  قرار  على  االطالع   بعد 

ذي  7 في  الصادر   1308.94 رقم  التقليدية  والصناعة   الخارجية 

في  تتخذ  التي  السلع  قائمة  بتحديد   )1994 )19 سبريل   1414 القعدة 

وتصديرها،  استيرادها  على  كمية  قيود  إلى وضع  تهدف  تدابير  شأنها 

كما تم تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بالتصدير،  للترخيص  الخاضعة  بالسلع  الخاصة  القائمة  تتمم 

واالستثمارات  الخارجية  التجارة  وزير  بقرار   II امللحق  في  الواردة 

 الخارجية والصناعة التقليدية املشار إليه سعاله رقم 1308.94 الصادر في

األصفر  النحاس  بسبائك   ،)1994 )19 سبريل   1414 القعدة  ذي   7

 EX403210090 و EX7403210010 املدرجة في البنود الجمركية رقم

.EX740721 و

املادة الثانية

تاريخ  من  ابتداء  شهرا   )18( عشر  ثمانية  ملدة  القرار  بهذا  يعمل 

نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1442 )16 يونيو 2021(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.
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)55أ  حي) لقعدة) 5أ) في) صادر) أ).387) رقم) لوزير) لد خلي5) قر ر)

لتدبير) ملر فق) مشترك5) سنظم5) بوضع) أ)5)() )أ))يونيو)

ل لكهرباء) للشرب) لتوزيع) ملاء) لصاوح)  لعمومي5) ملحلي5)

ل لت هير) لأائل.

وزير الداخلية،

بالجماعات،  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

من   20 بتاريخ  رقم 1.15.85  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

رمضان 1436 )7 يوليو 2015( وال سيما املادة 112 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.19.1086 الصادر في 4 جمادى اآلخرة 1441 

الداخلية  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2020 يناير   30(

وال سيما املادة 20 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 112 من القانون التنظيمي املشار إليه سعاله 

لتدبير  املشتركة  األنظمة  تحدد  بالجماعات،  املتعلق   113.14 رقم 

والكهرباء  للشرب  الصالح  املاء  لتوزيع  املحلية  العمومية  املرافق 

كانت  سيا  اعتمادها  يتعين  دفاتر تحمالت،  في شكل  السائل،  والتطهير 

طريقة تدبير هذه املرافق.

املادة الثانية

املرافق  تدبير  مسؤولية  تتولى  التي  للهيئة  التداولي  الجهاز  يحدد 

والتطهير  والكهرباء  للشرب  الصالح  املاء  لتوزيع  املحلية  العمومية 

املنصوص   »dispositions spécifiques« الخاصة املقتضيات  السائل 

عليها في دفاتر التحمالت امللحقة بأصل هذا القرار.

تتضمن هذه الدفاتر املالحق التالية :

-) مللحق)رقم)أ : دفتر التحمالت النموذجي لتدبير مرفق توزيع املاء 

الصالح للشرب ؛

توزيع  مرفق  لتدبير  النموذجي  التحمالت  دفتر   :  ( رقم) -) مللحق)

الكهرباء ؛

التطهير  مرفق  لتدبير  النموذجي  التحمالت  دفتر   :  3 رقم) -) مللحق)

السائل ؛

-) مللحق)رقم)5 : ملحق لدفاتر التحمالت يتعلق بإجراءات التدبير 

التجاري والغرامات التجارية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1442 )21 يونيو 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

ل لرقمي) ل القتصاد) ألخضر) ل لتجارة) لوزير) لصناع5) قر ر)

)55أ  حي) وذ 5) من) )أ) في) صادر) رقم)أ).8)5))

بتر خيص) لجوب) إلدالء) سجل) بتمديد) )6))يوليو)أ)5)()

 ستير د) لكحول) إليثيلي.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

واالستثمارات  الخارجية  التجارة  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

ذي  7 في  الصادر   1308.94 رقم  التقليدية  والصناعة   الخارجية 

في  تتخذ  التي  السلع  قائمة  بتحديد   )1994 سبريل   19(  1414 القعدة   

شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها، كما 

تم تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلدالء  وجوب  سجل   ،2022 يونيو   30 غاية  إلى  يمدد 

الجمركي  البند  في  املدرجة  اإليثيلي  الكحول  استيراد  بتراخيص 

التجارة  وزير  بقرار   I رقم  امللحق  في  الواردة    رقم 2207.20.00.00 

إليه  املشار  التقليدية  والصناعة  الخارجية  واالستثمارات  الخارجية 

سعاله رقم 1308.94 الصادر في 7 ذي القعدة 1414 )19 سبريل 1994(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1442 )26 يوليو 2021(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.
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قر ر)لوزير) لد خلي5)رقم)أ).55أ))صادر)في))))من)حي) وذ 5))55أ )))سغأ 5)أ)5)()بتحديد) لدل ئر) النتخابي5) لتابع5)

لل ماعات) لتي)ينتخب)سعضاء)مجالأها)عن)طريق) القتر ع) لفردي)ل لتي)ستلحق)بها) ملقاعد) ملخصص5)للنأاء

وزير الداخلية،

بناء على القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق بانتخاب سعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

 06.21 رقم  التنظيمي  بالقانون  وتتميمه  تغييره  وقع  كما   )2011 نوفمبر   21(  1432 الحجة  ذي  من   24 بتاريخ  رقم 1.11.173 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 1442 )21 سبريل 2021(، وال سيما املادة 128 املكررة منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( املحددة بموجبه، بحسب العماالت واألقاليم، 

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره ؛

الدوائر وتحديد  بإحداث   )2015 يوليو   29(  1436 شوال  من   12 في  الصادر   2795.15 رقم  الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

 1214.21 رقم  بالقرار  تتميمه  وقع  كما  الفردي،  االقتراع  طريق  عن  مجالسها  سعضاء  ينتخب  التي  الجماعات  في  االنتخابية 

الصادر في 5 شوال 1442 )17 ماي 2021( ؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1212.21 الصادر في 5 شوال 1442 )17 ماي 2021( بتحديد اآلجال والتواريخ املتعلقة بإجراء 

مراجعة للوائح االنتخابية العامة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد وفق الجدول املرفق بهذا القرار الدوائر االنتخابية التابعة للجماعات التي ينتخب سعضاء مجالسها عن طريق االقتراع 

الفردي والتي ستلحق بها املقاعد املخصصة للنساء.

املادة الثانية

ينسخ القرار رقم 2796.15 الصادر في 12 من شوال 1436 )29 يوليو 2015( بتحديد الدوائر االنتخابية التابعة للجماعات 

التي ينتخب سعضاء مجالسها عن طريق االقتراع الفردي والتي ستلحق بها املقاعد املخصصة للنساء.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1442 )2 سغسطس 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*         *
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ملخصات)قر ر ت)لرئي5) وحكوم5)بتعيين)لنقل)لإعفاء)موثقين

برسم)دلرة)))يونيو)أ)5)

من  11 في  صادر   3.31.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

حدو  يين  مصطفى  السيد  عين   )2021 يونيو   22(  1442 القعدة  ذي 

موثقا باملكتب املحدث بالقنيطرة.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.32.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( عين السيد سسامة مرابط موثقا 

باملكتب املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.33.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

2021( عين السيد سعيد بركات موثقا  1442 )22 يونيو  ذي القعدة 

باملكتب املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.34.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( عينت السيدة رجاء الزيدي موثقة 

باملكتب املحدث ببوزنيقة.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.35.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( عين السيد عبد الحي القندو�ضي 

موثقا باملكتب املحدث بفاس.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.36.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

بوهراس  فاطمة  السيدة  2021( عينت  يونيو   22(  1442 القعدة  ذي 

موثقة باملكتب املحدث بفاس.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.37.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( عين السيد املصطفى بلخي موثقا 

باملكتب املحدث بآسفي.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.38.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

صبوح  بشرى  السيدة  نقلت   )2021 يونيو   22(  1442 القعدة  ذي 

خـلفا  بالرباط  الشاغـر  املـكتب  إلى  البحراوي  عالل  بسيدي  املوثـقة 

للـسيد اناس االمراني.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.39.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقلت السيدة إيمان برحو املوثـقة 

بعين عتيق إلى املـكتب الشاغـر بتمارة خـلفا للـسيد محمد عبد الكريم 

عثماني.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.40.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

2021( نقل السيد محمد اجدي املوثـق  1442 )22 يونيو  ذي القعدة 

بالرماني إلى املـكتب املحدث بتامسنا.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.41.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

املوثـق  عطار  عمر  السيد  نقل   )2021 يونيو   22(  1442 القعدة  ذي 

حسين  فائزة  للـسيدة  خـلفا  بسال  الشاغـر  املـكتب  إلى  ببنسليمان 

التدالوي.

*  *  *

نصوص)خاص5
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من  11 في  صادر   3.42.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقلت السيدة نورة سيت �ضي عدي 

املوثـقة بتامنصورت إلى املـكتب الشاغـر بالقنيطرة خـلفا للـسيد هشام 

شقيري.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.43.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقل السيد مصطفى بلغمي املوثـق 

بأصيلة إلى املـكتب الشاغـر بالقنيطرة خـلفا للـسيدة سناء بشير.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.44.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقل السيد ياسين فقيه برادة املوثـق 

القادر عبد  للـسيد  خـلفا  البيضاء  بالدار  الشاغـر  املـكتب  إلى   بسطات 

 كموس.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.45.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

2021( نقل السيد عادل مرادي املوثـق  1442 )22 يونيو  ذي القعدة 

سلمة  للـسيدة  خـلفا  البيضاء  بالدار  الشاغـر  املـكتب  إلى  باملحمدية 

لقماري.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.46.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

محمد  الربيع  سبو  السيد  نقل   )2021 يونيو   22(  1442 القعدة  ذي 

املودن املوثـق ببنسليمان إلى املـكتب املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.47.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقل السيد رضوان سبرايم املوثـق 

ببرشيد إلى املـكتب املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.48.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقل السيد شكيب غياطي املوثـق 

ببرشيد إلى املـكتب الشاغـر بالدار البيضاء خـلفا للـسيد هشام طاهر.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.49.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

حمدو�ضي  إيمان  السيدة  نقلت   )2021 يونيو   22(  1442 القعدة  ذي 

املوثـقة بالنواصر إلى املـكتب املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.50.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقلت السيدة صفاء بنعلي املوثـقة 

باملحمدية إلى املـكتب املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.51.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقلت السيدة حسناء زناد املوثـقة 

بفاس إلى املـكتب املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.52.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

السو�ضي  محمد  السيد  نقل   )2021 يونيو   22(  1442 القعدة  ذي 

صدوق املوثـق بفاس إلى املـكتب املحدث بالدار البيضاء.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.53.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقل السيد محمد العيو�ضي املوثـق 

بعين حرودة إلى املـكتب الشاغر بتيط مليل خلفا للسيد محمد كواني.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.54.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

لقماري  سلمة  السيدة  نقلت   )2021 يونيو   22(  1442 القعدة  ذي 

للسيد  خلفا  بالجديدة  الشاغر  املـكتب  إلى  البيضاء  بالدار  املوثـقة 

يوسف عصفاري.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.55.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقل السيد املصطفى بايو املوثـق 

بقلعة السراغنة إلى املـكتب الشاغر بمراكش خلفا للسيد عبد الكريم 

بوحميد.

*  *  *
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من  11 في  صادر   3.56.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقل السيد يوسف بنجبالي املوثـق 

بابن جرير إلى املـكتب املحدث بمراكش.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.57.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقلت السيدة نهى القباج املوثـقة 

بتحناوت إلى املـكتب املحدث بمراكش.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.58.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ميقور  بشرى  السيدة  نقلت   )2021 يونيو   22(  1442 القعدة  ذي 

املوثـقة بقلعة السراغنة إلى املـكتب املحدث بمراكش.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.59.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقلت السيدة وفاء ابريان املوثـقة 

بآيت ملول إلى املـكتب املحدث بأكادير.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.60.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقلت السيدة غزالن شكار املوثـقة 

بأوالد تايمة إلى املـكتب املحدث بالدشيرة.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.61.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

علي  ايت  حنان  السيدة  نقلت   )2021 يونيو   22(  1442 القعدة  ذي 

املوثـقة بالجديدة إلى املـكتب املحدث بكلميم.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.62.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقل السيد هشام شقيري املوثـق 

بالقنيطرة إلى املـكتب املحدث بالداخلة.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.63.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

املوثـق  السيد هشام طاهر  نقل   )2021 يونيو   22(  1442 القعدة  ذي 

بالدار البيضاء إلى املـكتب املحدث بالداخلة.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.64.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

املوثـق  الحيرش  السيد طه  نقل   )2021 يونيو   22(  1442 القعدة  ذي 

بأصيلة إلى املـكتب املحدث بطنجة.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.65.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

جامعي  عفاف  السيدة  نقلت   )2021 يونيو   22(  1442 القعدة  ذي 

املوثـقة باملضيق إلى املـكتب املحدث بطنجة.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.66.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( نقلت السيدة كمليا غواتي املوثـقة 

بخريبكة إلى املـكتب الشاغـر بسطات خـلفا للـسيد فقيه برادة.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.67.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

التويتي  ماجدة  السيدة  سعفيت   )2021 يونيو   22(  1442 القعدة  ذي 

املوثـقة بالدار البيضاء من مزاولة مهنة التوثيق، بناء على طلبها.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.68.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021( سعفي السيد اناس االمراني املوثـق 

بالرباط من مزاولة مهنة التوثيق، بناء على طلبه.

*  *  *

من  11 في  صادر   3.69.21 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار   بموجب 

2021( سعفي السيد عبد القادر كموس  1442 )22 يونيو  ذي القعدة 

املوثـق بالدار البيضاء من مزاولة مهنة التوثيق، بناء على طلبه.

*  *  *
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 قر ر)مشترك)لوزير) لعدل)للزير) لد خلي5)رقم)أ).8أ8أ)صادر)في)9أ)من)حي) لقعدة))55أ )35)يونيوأ)5))

بتخويل)صف5)ضابط) لشرط5) لقضائي5)لبعض)مفت�سي) لشرط5) لتابعين)لألمن) لوطني

وزير العدل،

ووزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 )7 سبريل 2017( بتعيين سعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع األول 1431 )23 فبراير 2010( املتعلق باملديرية العامة لألمن الوطني 

والنظام األسا�ضي ملوظفي األمن الوطني ؛

 وعلى القانون رقم 22.01 املتعلق باملسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 

)3 سكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 20 منه،

قررا ما يلي :

املادة األولى

األقل   الذين قضوا على  الشرطة  إلى سلك مفت�ضي  املنتمين  الوطني  األمن  لـموظفي  القضائية  الشرطة   تخول صفة ضابط 

ثالث سنوات بهذه الصفة، الواردة سسماؤهم في الجدول املرفق بهذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من ذي القعدة 1442 )30 يونيو2021(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بن عبد القادر.

*
*
*
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 ملحكم5) لدستوري5

قر ر)رقم)أ).3)أ)ل.ب)صادر)في)6أ)من)حي) وذ 5))55أ )7))يوليو)أ)5))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية، 

في  العامة  بأمانتها  املسجلة  األربعة،  الرسائل  على  اطالعها  بعد 

29 يونيو و6 يوليو 2021، املحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس 

النواب، والتي يحيط فيها املحكمة الدستورية علما بأن سعضاء مجلس 

السيمو  ومحمد  احويط  ومحمد  سليمان  بن  يونس  السادة  النواب 

وعبد الرحمان العمري قدموا استقالتهم من هذا املجلس، ويطلبون 

ترتيب اآلثار القانونية عن هذه االستقاالت ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ  1.14.139  الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 سغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  النواب، 

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

وبناء على الـنظام الـداخلي ملجلس الـنـواب ؛

وبعد االطالع على املستندات والوثائق املدرجة في امللفات ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم امللفات األربعة لتعلقها بموضوع واحد ؛

حيث إن النواب املذكورة سسماؤهم سعاله، قدموا طلبات استقالتهم 

من العضوية بمجلس النواب، طالبين من السيد رئيس املجلس اتخاذ 

الترتيبات القانونية املناسبة ؛

على  تنص  النواب  ملجلس  الداخلي  النظام  من   9 املادة  إن  وحيث 

سنه: »تقدم االستقاالت كتابة إلى رئيس املجلس، الذي يحيط املكتب 

ثم املجلس علما بها...« ؛

مجلس  مكتب  طرف  من  معاينتها  تمت  االستقاالت  إن  وحيث 

يونيو   28 في  املنعقدين  اجتماعيه  بمحضري  وسجلت  النواب، 

في  للمجلس،  في جلستين عامتين  عنها  وتم اإلعالن   ،  2021 يوليو  و5 

التاريخين املذكورين ؛

يخول  النواب  ملجلس  التنظيمي  القانون  من   91 املادة  إن  وحيث 

للمحكمة الدستورية صالحية التصريح بشغور مقعد بهذا املجلس ؛

بصرف  البرملان،  مجل�ضي  سحد  عضوية  من  االستقالة  إن  وحيث 

بطبيعتها  تظل  سو سياقها،  توقيتها  سو  األخيرة  هذه  بواعث  عن  النظر 

البرملان،  سعضاء  لكون  النيابية،  الحياة  في  االستثنائية  الحاالت  من 

يستمدون نيابتهم من األمة، طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل 60 

من الدستور، وضمانا لحسن سير املؤسسة التشريعية ؛

وحيث إن استحضار مؤدى سحكام املادة 90 من القانون التنظيمي 

من   17 واملادة  والثانية(،  األولى  )الفقرتان  النواب،  بمجلس  املتعلق 

األخيرة(،  )الفقرة  الدستورية  باملحكمة  املتعلق  التنظيمي  القانون 

ومناط سريان اآلجال املقررة فيها من جهة، وثبوت استقالة األعضاء 

املعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس النواب، عشية 

الجديد، من جهة  املجلس  بانتخاب سعضاء  املتعلقة  العمليات  انطالق 

سخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور املقاعد التي كان 

يشغلها األعضاء املعنيون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم،

لهذه) ألسباب):

بن  يونس  السادة  يشغلها  كان  التي  املقاعد  بشغور  تصرح   - سلال 

سليمان، محمد احويط، محمد السيمو وعبد الرحمان العمري دون 

اتخاذ اإلجراءات الرامية إلى ملء املقاعد الشاغرة ؛

ثانيا-)تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، 

والسيد رئيس مجلس النواب، وبنشره بالجريدة الرسمية.

16 من الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر   وصدر 

ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاءات  :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.     الحسن بوقنطار.     سحمد السالمي اإلدري�ضي.     محمد بن عبد الصادق.

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

لطيفة الخال.          الحسين اعبو�ضي.           محمد علمي.             خالد برجاوي.
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الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية، 

فـــــي العــــامــــة  بأمانتها  الــمسجـــلـــتين  الرسالتين  على  اطــــالعــــــها   بعد 

املستشارين  رئيس مجلس  السيد  فيهما  يطلب  التي   ،2021 يونيو   29

ومحمد    حنيني  سبا  محمد  السيدين  تجريد  الدستورية  املحكمة  من 

بناء على قراري مكتب املجلس  الرزمة من عضوية املجلس املذكور، 

ينتمي  الذي  البرملاني  الفريق  عن  األول  العضو  تخلي  لواقعة  املثبتان 

إليه، والثاني عن االنتماء للحزب الذي اكتسب باسمه العضوية بذات 

املجلس ؛   

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 سغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   28.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

املستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172. 11. 1 بتاريخ 

24 من ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 

وبناء على النظام الداخلي ملجلس املستشارين ؛ 

وبعد االطالع على الوثائق املدرجة في امللفين ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم امللفين لتعلقهما بموضوع واحد ؛ 

حيث إن الفصل 61 من الدستور ينص على سنه: »يجرد من صفة 

عضو في سحد املجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السيا�ضي الذي ترشح 

ينتمي  التي  البرملانية  املجموعة  سو  الفريق  عن  سو  لالنتخابات،  باسمه 

إليها.  

من  إحالة  على  بناء  املقعد،  بشغور  الدستورية  املحكمة  وتصرح 

الداخلي  النظام  سحكام  األمر، وذلك وفق  يعنيه  الذي  املجلس  رئيس 

للمجلس املعني، الذي يحدد سيضا آجال ومسطرة اإلحالة على املحكمة 

الدستورية« ؛ 

ملجلس  التنظيمي  القانون  من  املكررة   13 املادة  إن  وحيث 

سنه: » يجرد من  في فقرتيها األولى واألخيرة، على  املستشارين، تنص، 

مدة  خالل  تخلى،  مستشار  كل  املستشارين  مجلس  في  عضو  صفة 

...« باسمه  الذي ترشح  السيا�ضي...«  الحزب  إلى  االنتماء  انتدابه، عن 

لعضوية مجلس املستشارين سو عن الفريق سو املجموعة البرملانية التي 

املقعد  بشغور  الدستورية  املحكمة  »تصرح  سنه:  وعلى  إليها«،  ينتمي 

الذي يشغله املعني باألمر بناء على إحالة من رئيس مجلس املستشارين 

وفق سحكام الفصل 61 من الدستور« ؛

13 والفقرات األولى والثانية والثالثة  املادة  وحيث إن مقتضيات 

بصفة  تنص  املستشارين،  ملجلس  الداخلي  النظام  من   14 املادة  من 

خاصة على قيام مكتب املجلس بالتأكد من واقعة التخلي من عدمها، 

التبليغ  وسائل  »وفق  املعني،  العضو  إلى  مكتوب  استفسار  بتوجيه 

من  يوما   15 سجل  داخل  نفيا،  سو  تأكيدا  موقفه،  لبيان  القانونية«، 

بموجبه  يثبت  »قرارا  يصدر  املكتب  سن  وعلى  باالستفسار،  توصله 

واقعة التخلي، يضمنه في محضر االجتماع ويرفقه بطلب التجريد من 

العضوية، ثم يحيله رئيس املجلس بعد ذلك إلى املحكمة الدستورية 

داخل سجل سقصاه خمسة عشر )15( يوما، للبت في وضعية املستشار 

املعني« ؛

امللفين،  في  املدرجة  الوثائق  على  االطالع  من  يبين  إنه،  وحيث 

بإشعارين   ،2021 يونيو   21 في  توصل  املستشارين  رئيس مجلس  سن 

تجريدهما،  املطلوب  املستشاران  إليه  ينتمي  الذي  الفريق  رئيس  من 

سباحنيني،  السيد محمد  عن  األول صادر  بكتابين صريحين،  مرفقين 

بعد  غداة  إليه  انتسب  الذي  للفريق  انتمائه  عن  بتخليه  فيه  يخبر 

انتخابه، والثاني صادر عن السيد محمد الرزمة، يخبر فيه بتخليه عن 

انتمائه للحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس املستشارين، وسن 

رئيس املجلس عرض امللفين، إثر ذلك، على املكتب للتأكد من واقعة 

التخلي من عدمها، وفقا ملا ضمن في محضر االجتماع املنعقد بتاريخ 

23 يونيو 2021، ثم وجه في نفس التاريخ، بناء على مداوالت املكتب، 

استفسارا مكتوبا لكلي العضوين املعنيين، يطلب فيه بيان موقفهما 

بشأن واقعة التخلي، تأكيدا سو نفيا، داخل سجل 15 يوما من التوصل 

باالستفسار؛  

وحيث إن املستشاريِن املطلوب تجريدهما، سجابا في 24 يونيو 2021 

حدا  مما  السابقين،  كتابيهما  في  جاء  ما  مؤكدين  االستفسار،  عن 

إلى إصدار   ،2021 يونيو   28 في  املنعقد  اجتماعه  في  املجلس،  بمكتب 

قرارين يثبت بموجبهما واقعة تخلي السيد محمد سبا حنيني عن الفريق 

الذي ينتمي إليه والسيد محمد الرزمة عن الحزب الذي انتخب باسمه 

عضوا بمجلس املستشارين؛  
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مجلس  رئيس  يكون  بيانه،  سبق  ما  على  تأسيسا  إنه،  وحيث 

الداخلي  بالنظام  الواردة  باإلجراءات  تقيدا  واملكتب قد  املستشارين 

املبين  النحو  على  التخلي،  واقعة  إثبات  بمسطرة  املتعلقة  للمجلس 

تجريد  يستدعي  الذي  األمر  ثابتتين،  التخلي  واقعتا  وتكون  سعاله، 

عضو  صفة  من  الرزمة  محمد  والسيد  سباحنيني  محمد  السيدين 

اللذين  املقعدين  بشغور  لذلك،  تبعا  والتصريح،  املذكور  باملجلس 

يشغالنه فيه ؛  

وحيث إن استحضار مؤدى سحكام املادة 91 من القانون التنظيمي 

17 واملادة  والثانية(،  األولى  )الفقرتان  املستشارين،  بمجلس   املتعلق 

من القانون التنظيمي املتعلق باملحكمة الدستورية )الفقرة األخيرة(، 

العضوين  تخلي  فيها من جهة، وثبوت  املقررة  ومناط سريان اآلجال 

اللذين  والحزب  الفريق  عن  انتدابهما،  مدة  انتهاء  قبل  املعنيين، 

عشية  وسياقه،  التخلي  سبب  عن  النظر  بصرف  إليهما،  ينتميان 

انطالق العمليات املتعلقة بانتخاب سعضاء املجلس الجديد، من جهة 

سخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور املقعدين اللذين 

بإجراءات  القيام  إلى  الحاجة  دون  املعنيان،  العضوان  يشغلهما  كان 

تعويضهما، 

لهذه) ألسباب):

سلال- تصرح بتجريد كل من السيد محمد سبا حنيني املنتخب عضوا 

الجهوي،  املجلس  ملمثلي  الناخبة  الهيئة  برسم  املستشارين،  بمجلس 

لجهة »كلميم- واد نون«، والسيد  محمد الرزمة املنتخب عضوا بذات 

املجلس، برسم الهيئة الناخبة ملمثلي املجلس الجهوي، لجهة »العيون- 

دون  يشغالنهما،  كان  اللذين  املقعدين  وبشغور  الحمراء«،  الساقية 

الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهما ؛  

ثانيا)- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة 

وإلى السيد رئيس مجلس املستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

الثالثاء   يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاءات  :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.     الحسن بوقنطار.     سحمد السالمي اإلدري�ضي.     محمد بن عبد الصادق.

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

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

قر ر)رقم)أ).))أ)ل.ب)صادر)في)6أ)من)حي) وذ 5))55أ )7))يوليو)أ)5))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية، 

فـي الـعامة  بـأمانـتها  الـمسجلة  الرسالة  عـلى  اطالعها   بعد 

6 يوليو 2021، التي يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب من املحكمة 

املجلس  عضوية  من  قشيبل  نورالدين  السيد  تجريد  الدستورية 

املذكور، بناء على قرار مكتب املجلس املثبت لواقعة تخلي العضو عن 

االنتماء للحزب الذي اكتسب العضوية باسمه بذات املجلس ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من   شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ  1.14.139  الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 سغسطس 2014( ؛

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 سكتوبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على الـنظام الـداخلي ملجلس الـنـواب ؛

وبعد االطالع على الوثائق املدرجة في امللف ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

حيث إن الفصل 61 من الدستور ينص على سنه: »يجرد من صفة 

عضو في سحد املجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السيا�ضي الذي ترشح 

ينتمي  التي  البرملانية  املجموعة  سو  الفريق  عن  سو  لالنتخابات،  باسمه 

إليها.

من  إحالة  على  بناء  املقعد،  بشغور  الدستورية  املحكمة  وتصرح 

الداخلي  النظام  سحكام  األمر، وذلك وفق  يعنيه  الذي  املجلس  رئيس 

للمجلس املعني، الذي يحدد سيضا آجال ومسطرة اإلحالة على املحكمة 

الدستورية« ؛

وحيث إن املادة 12 املكررة من القانون التنظيمي ملجلس النواب، 

في  من صفة عضو  »يجرد  سنه:  على  واألخيرة  األولى  فقرتها  في  تنص، 

إلى  االنتماء  عن  انتدابه،  مدة  تخلى، خالل  نائب  كل  النواب،  مجلس 

 الحزب السيا�ضي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب، سو عن

الفريق سو املجموعة النيابية التي ينتمي إليها« وعلى سنه: »تصرح املحكمة 

الدستورية بشغور املقعد الذي يشغله املعني باألمر بناء على إحالة من 

رئيس مجلس النواب ووفق سحكام الفصل 61 من الدستور« ؛



عدد 7010 -)25 ذو الحجة 1442 )5 سغسطس 2021(الجريدة الرسمية   (9(5

تنص،  النواب،  ملجلس  الداخلي  النظام  من   8 املادة  إن  وحيث 

تخلى  نائب  سو  نائبة  كل  النواب  مجلس  عضوية  من  »يجرد  سنه:  على 

الفريق  سو عن  باسمه لالنتخابات  الذي ترشح  السيا�ضي،  انتمائه  عن 

من   61 الفصل  بأحكام  عمال  إليها،  ينتمي  التي  النيابية  املجموعة  سو 

دعوة  عبر  التخلي  واقعة  من  بالتأكد  املجلس  مكتب  الدستور...يقوم 

املعني باألمر لتأكيد موقفه كتابة داخل سجل 15 يوما من تاريخ توصله 

بمراسلة املكتب« ؛

الـنـواب،  مجلـس  رئـيـس  سن  املـلف،  وثائـق  مـن  الثـابت  إن  وحـيث 

توصل فــي 10 يونيو 2021 بإشعار من رئيس الفريق الذي ينتمي إليه 

النائب املطلوب تجريده، يخبره فيه باستقالة هذا األخير من الحزب 

الذي ترشح باسمه في االنتخابات التشريعية، مع طلب تجريده ؛

 2021 14 يونيو  في  املنعقد  في اجتماعه  وحيث إن مكتب املجلس 

وجه دعوة للعضو املعني يطلب فيها بيان موقفه بشأن واقعة التخلي، 

توصل هذا األخير بالكتاب في 15 يونيو 2021 ؛

وحيث إن النائب املطلوب تجريده، سجاب في 28 يونيو 2021 عن 

الكتاب، مؤكدا واقعة التخلي عن انتمائه للحزب الذي ترشح باسمه ؛

واقعة  لتأكيد  املكتب  امللف على  املجلس عرض  رئيس  إن  وحيث 

التخلي وفق ما ضمن في محضر االجتماع املنعقد في 5 يوليو 2021 ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون رئيس ومكتب مجلس 

التخلي  واقعة  إثبات  بمسطرة  املتعلقة  باإلجراءات  تقيدا  النواب 

الواردة بالنظام الداخلي للمجلس، مما تكون معه هذه الواقعة ثابتة، 

ويتعين تجريد السيد نور الدين قشيبل من عضوية مجلس النواب، 

وبالتالي التصريح بشغور املقعد الذي يشغله ؛

وحيث إن استحضار مؤدى سحكام املادة 90 من القانون التنظيمي 

من   17 واملادة  والثانية(،  األولى  )الفقرتان  النواب،  بمجلس  املتعلق 

األخيرة(،  )الفقرة  الدستورية  باملحكمة  املتعلق  التنظيمي  القانون 

العضو  تخلي  وثبوت  جهة،  من  فيها  املقررة  اآلجال  سريان  ومناط 

بصرف  إليه  ينتمي  الذي  الحزب  عن  انتدابه  مدة  انتهاء  قبل  املعني، 

املتعلقة  العمليات  انطالق  عشية  وسياقه،  التخلي  سبب  عن  النظر 

بانتخاب سعضاء املجلس الجديد، من جهة سخرى، يترتب عنه، في نازلة 

الحال، التصريح بشغور املقعد الذي كان يشغله العضو املعني، دون 

الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضه،

لهذه) ألسباب):

عضوية  من  قشيبل  الدين  نور  السيد  بتجريد  تصرح   - سلال 

مجلس النواب وبشغور املقعد الذي كان يشغله باملجلس دون اتخاذ 

اإلجراءات الرامية إلى ملء املقعد الشاغر ؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها إلى السيد رئيس الحكومة وإلى 

السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره بالجريدة الرسمية.

16 من  الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاءات  :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.     الحسن بوقنطار.     سحمد السالمي اإلدري�ضي.     محمد بن عبد الصادق.

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

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

قر ر)رقم)أ).6)أ)ل.ب)صادر)في)6أ)من)حي) وذ 5))55أ )7))يوليو)أ)5))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
املحكمة الدستورية، 

بعد اطالعها على الرسالتين املسجلتين بأمانتها العامة في 13 يوليو 2021، 

اللتين يطلب في سوالهما السيد رئيس مجلس النواب من املحكمة الدستورية 

قرار  على  بناء  املذكور،  املجلس  من عضوية  زيتي  السيد مصطفى  تجريد 

مكتب املجلس املثبت لواقعة تخلي العضو املعني عن االنتماء للحزب الذي 

اكتسب باسمه العضوية بذات املجلس، ويحيط في ثانيتهما املحكمة علما سن 

نفس العضو قدم استقالته من هذا املجلس، ويطلب ترتيب اآلثار القانونية 

عن هذه االستقالة ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 املتعلق باملحكمة الدستورية، 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 

)13 سغسطس 2014( ؛

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 سكتوبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على النظام الداخلي ملجلس النواب ؛ 

وبعد االطالع على الوثائق املدرجة في امللفين ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم امللفين لتعلقهما بوضعية عضو واحد من سعضاء مجلس 

النواب ؛ 
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حيث إنه يبين من وثائق امللفين، بعد ضمهما، سن السيد مصطفى 

زيتي، راسل رئيس مجلس النواب بكتاب مسجل في 30 يونيو 2021، 

العضوية  باسمه  اكتسب  الذي  الحزب  من  باستقالته  فيه  يخبره 

بعد ذلك، استقالته من عضوية املجلس  ثم قدم،  املذكور،  باملجلس 

من  استقالته  تقديم  على  الحق  تاريخ  في  رئيسه  إلى  موجهة  برسالة 

االستقالة  رسالة  مطلع  في  هو مضّمن  كما  إليه،  ينتمي  الذي  الحزب 

وختم تصحيح إمضائها، املؤرخين في 7 يوليو 2021 ؛

قدمها  التي  االستقالة  عن  النظر  بصرف  لذلك،  تبعا  إنه  وحيث 

العضو املعني باألمر من املجلس، التي ستت الحقة على تخليه عن انتمائه 

وضعيته  فإن  ومآل،  إجراءات  من  االستقالة،  تلك  تال  وما  السيا�ضي 

األولى  والفقرتين  الدستور،  من   61 الفصل  ألحكام  خاضعة  تظل 

بمجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون  املكررة من   12 املادة  والثانية من 

النواب، وملقتضيات املادة 8 من النظام الداخلي لنفس املجلس ؛   

حيث إن الفصل 61 من الدستور، ينص، على سنه: »يجرد من صفة 

عضو في سحد املجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السيا�ضي الذي ترشح 

ينتمي  التي  البرملانية  املجموعة  سو  الفريق  سوعن  لالنتخابات،  باسمه 

إليها . 

من  إحالة  على  بناء  املقعد،  بشغور  الدستورية  املحكمة  وتصرح 

رئيس املجلس الذي يعنيه األمر، و ذلك وفق سحكام النظام الداخلي 

للمجلس املعني، الذي يحدد سيضا آجال ومسطرة اإلحالة على املحكمة 

الدستورية« ؛ 

وحيث إن املادة 12 املكررة من القانون التنظيمي ملجلس النواب، 

من صفة عضو  يجرد   « سنه:  على  واألخيرة،  األولى  فقرتيها  في  تنص، 

االنتماء عن  انتدابه،  مدة  خالل  تخلى،  نائب  كل  النواب  مجلس   في 

النواب مجلس  لعضوية  باسمه  ترشح  الذي  السيا�ضي  الحزب   إلى 

سو عن الفريق سو املجموعة النيابية التي ينتمي إليها«، وعلى سنه: »تصرح 

املحكمة الدستورية بشغور املقعد الذي يشغله املعني باألمر بناء على 

إحالة من رئيس مجلس النواب وفق سحكام الفصل 61 من الدستور« ؛

وحيث إن مقتضيات املادة 8 من النظام الداخلي ملجلس النواب، 

تنص بصفة خاصة، على قيام مكتب املجلس بالتأكد من واقعة التخلي 

التبليغ  وسائل  »بإحدى  املعني،  للعضو  دعوة  بتوجيه  عدمها،  من 

15 يوما  سو نفيا، داخل سجل  تأكيدا  لبيان موقفه كتابة،  القانونية«، 

يثبت  »مقررا  يصدر  املكتب  سن  وعلى  املكتب،  بمراسلة  توصله  من 

واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس 

15 يوما بعد  مجلس النواب على املحكمة الدستورية في سجل سقصاه 

ثبوت واقعة التخلي« ؛

في ملف طلب  املدرجة  الوثائق  االطالع على  يبين من  إنه،  وحيث 

التجريد، سن رئيس مجلس النواب توصل في 30 يونيو 2021، بكتاب 

الذي  انتمائه للحزب  صريح من العضو املعني، يخبر فيه بتخليه عن 

عرض  املجلس  رئيس  وسن  النواب،  بمجلس  عضوا  باسمه  انتخب 

 امللف، إثر ذلك، على املكتب للتأكد من واقعة التخلي من عدمها، وفقا

2021، ثم وجه  5 يوليو  ملا ضمن في محضر االجتماع املنعقد بتاريخ 

للعضو  مكتوبة  املكتب، دعوة  بناء على مداوالت   ،2021 يوليو   6 في 

نفيا،  سو  تأكيدا  التخلي،  واقعة  بشأن  موقفه  بيان  فيها  يطلب  املعني، 

داخل سجل 15 يوما من التوصل باملراسلة ؛

 2021 يوليو   7 بتاريخ  سجاب  تجريده  املطلوب  العضو  إن  وحيث 

حدا  مما  السابق،  كتابه  في  جاء  ما  مؤكدا  إليها،  املشار  املراسلة  عن 

بمكتب املجلس، في اجتماعه املنعقد بتاريخ 12 يوليو 2021، إلى تقرير 

الذي  للحزب  االنتماء  عن  زيتي  مصطفى  السيد  تخلي  واقعة  إثبات 

انتخب باسمه عضوا بمجلس النواب، على النحو املضّمن في محضر 

االجتماع املذكور ؛  

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون رئيس مجلس النواب 

للمجلس  الداخلي  بالنظام  الواردة  باإلجراءات  تقيدا  قد  ومكتبه 

املتعلقة بمسطرة إثبات واقعة التخلي، على النحو املبين سعاله، وتكون 

واقعة التخلي ثابتة، األمر الذي يستدعي تجريد السيد مصطفى زيتي 

بشغور  لذلك،  تبعا  والتصريح،  املذكور  باملجلس  عضو  صفة  من 

املقعد الذي يشغله فيه ؛  

وحيث إن استحضار مؤدى سحكام املادة 90 من القانون التنظيمي 

من   17 واملادة  والثانية(،  األولى  )الفقرتان  النواب،  بمجلس  املتعلق 

األخيرة(،  )الفقرة  الدستورية  باملحكمة  املتعلق  التنظيمي  القانون 

العضو  تخلي  وثبوت  جهة،  من  فيها  املقررة  اآلجال  سريان  ومناط 

إليه، بصرف  انتدابه، عن الحزب الذي ينتمي  انتهاء مدة  املعني، قبل 

املتعلقة  العمليات  انطالق  عشية  وسياقه،  التخلي  سبب  عن  النظر 

بانتخاب سعضاء املجلس الجديد، من جهة سخرى، يترتب عنه، في نازلة 

الحال، التصريح بشغور املقعد الذي كان يشغله العضو املعني، دون 

الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضه،

لهذه) ألسباب):

سلال)- تصرح بتجريد السيد مصطفي زيتي املنتخب عضوا بمجلس 

فجيج(  إقليم  )عمالة  »فجيج«  املحلية  االنتخابية  بالدائرة  النواب 

القيام بإجراءات  إلى  وبشغور املقعد الذي كان يشغله، دون الحاجة 

تعويضه؛ 



عدد 7010 -)25 ذو الحجة 1442 )5 سغسطس 2021(الجريدة الرسمية   (9((

ثانيا)- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة 

وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

16 من    وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء 

ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاءات  :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.     الحسن بوقنطار.     سحمد السالمي اإلدري�ضي.     محمد بن عبد الصادق.

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

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

قر ر)رقم)أ).7)أ)ل.ب)صادر)في)6أ)من)حي) وذ 5))55أ )7))يوليو)أ)5))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية، 

فـي  الـعامة  بـأمانـتها  الـمسجلة  التـسعة  الـرسـائل  عـلى  اطالعها  بعد 

مجلس  رئيس  السيد  لدن  من  إليها  املحالة   ،2021 يوليو  و7  يـونـيو   30

مجلس  سعضاء  بأن  علما  املحكمة  هذه  فيها  يحيط  والتي  املستشارين، 

 املستشارين السادة امبارك حمية ومحمود عبا وفاطمة الزهراء بن الطالب

 وعزيز مكنيف ورحال املكاوي وعمر مورو واملصطفى الخلفيوي ومحمد 

العزري ويوسف بنجلون قدموا استقاالتهم من العضوية بهذا املجلس، 

مع طلب ترتيب اآلثار القانونية عن هذه االستقاالت؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ  1.14.139  الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 سغسطس 2014( ؛

بمجلس  املتعلق   28.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

 املستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ

24 من ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على النظام الداخلي ملجلس املستشارين ؛

وبعد االطالع على الوثائق املدرجة في امللفات ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم امللفات التسعة لتعلقها بموضوع واحد ؛

حيث إنه، يبين من االطالع على وثائق امللفات، سن رسائل االستقالة 
قدمها األعضاء السالف ذكرهم، كتابة إلى رئيس املجلس، وسحيط بها 
في  املنعقدين  سثناء اجتماعيه  سعضاء مكتب مجلس املستشارين علما 
28 يونيو و5 يوليو 2021، وسجلت بمحضري اجتماعيه املذكورين، 
يونيو  29 في  املنعقدتين  العامتين  الجلستين  في  عنها  اإلعالن  تم   كما 

و6 يوليو 2021 ؛

بمجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون  من   91 املادة  إن  وحيث 
املستشارين، تخول املحكمة الدستورية صالحية إثبات شغور مقعد 

بهذا املجلس ؛

بصرف  البرملان،  مجل�ضي  سحد  عضوية  من  االستقالة  إن  وحيث 
بطبيعتها  تظل  سو سياقها،  توقيتها  سو  األخيرة  هذه  بواعث  عن  النظر 
البرملان،  سعضاء  لكون  النيابية،  الحياة  في  االستثنائية  الحاالت  من 
يستمدون نيابتهم من األمة، طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل 60 

من الدستور، وضمانا لحسن سير املؤسسة التشريعية ؛

وحيث إن استحضار مؤدى سحكام املادة 91 من القانون التنظيمي 
 17 واملادة  والثانية(،  األولى  )الفقرتان  املستشارين،  بمجلس  املتعلق 
من القانون التنظيمي املتعلق باملحكمة الدستورية )الفقرة األخيرة(، 
ومناط سريان اآلجال املقررة فيها من جهة، وثبوت استقالة األعضاء 
املعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس املستشارين، 
الجديد،  املجلس  سعضاء  بانتخاب  املتعلقة  العمليات  انطالق  عشية 
من جهة سخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور املقاعد 
التي كان يشغلها األعضاء املعنيون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات 

تعويضهم،

لهذه) ألسباب):

سلال- تصرح بشغور املقاعد التي كان يشغلها بمجلس املستشارين 
السادة امبارك حمية ومحمود عبا وفاطمة الزهراء بن الطالب وعزيز 
ومحمد  الخلفيوي  واملصطفى  مورو  وعمر  املكاوي  ورحال  مكنيف 
ملء  إلى  الرامية  اإلجراءات  اتخاذ  دون  بنجلون،  ويوسف  العزري 

املقاعد الشاغرة ؛

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

16 من    وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء 
ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021(.

اإلمضاءات  :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.     الحسن بوقنطار.     سحمد السالمي اإلدري�ضي.     محمد بن عبد الصادق.

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

لطيفة الخال.          الحسين اعبو�ضي.           محمد علمي.             خالد برجاوي.
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الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

في  العامة  بأمانتها  املسجلة  العشرة  الرسائل  على  اطالعها  بعد 

13 يوليو 2021، املحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس املستشارين، 

املستشارين  مجلس  سعضاء  بأن  علما  املحكمة  هذه  فيها  يحيط  والتي 

السيدة خديجة الزومي والسادة سحمد شد ومحمد الحمامي ومحمد 

ودمين والحسن بلمقدم وعبد الصمد قيوح وامللودي العابد العمراني 

وعادل البراكات والعربي املحر�ضي وعدي شجري قدموا استقاالتهم 

من العضوية بهذا املجلس، مع طلب ترتيب اآلثار القانونية عن هذه 

االستقاالت ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 املتعلق باملحكمة الدستورية، 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 

)13 سغسطس 2014( ؛

املستشارين،  بمجلس  املتعلق   28.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 

)21 نوفمبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي ملجلس املستشارين ؛

وبعد االطالع على الوثائق املدرجة في امللفات ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم امللفات العشرة لتعلقها بموضوع واحد ؛

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

وسحيط  املجلس،  رئيس  إلى  كتابة  ذكرهم،  السالف  األعضاء  قدمها 

 بها سعضاء مكتب مجلس املستشارين علما سثناء اجتماعيه املنعقدين

املذكورين، اجتماعيه  بمحضري  وسجلت   ،2021 يوليو   12 و   8  في 

كما تم اإلعالن عنها في الجلسة العامة املنعقدة في 13 يوليو 2021 ؛

بمجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون  من   91 املادة  إن  وحيث 

املستشارين، تخول املحكمة الدستورية صالحية إثبات شغور مقعد 

بهذا املجلس ؛

بصرف  البرملان،  مجل�ضي  سحد  عضوية  من  االستقالة  إن  وحيث 

بطبيعتها  تظل  سو سياقها،  توقيتها  سو  األخيرة  هذه  بواعث  عن  النظر 

البرملان،  سعضاء  لكون  النيابية،  الحياة  في  االستثنائية  الحاالت  من 

يستمدون نيابتهم من األمة، طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل 60 

من الدستور، وضمانا لحسن سير املؤسسة التشريعية ؛

وحيث إن استحضار مؤدى سحكام املادة 91 من القانون التنظيمي 

 17 واملادة  والثانية(  األولى  )الفقرتان  املستشارين  بمجلس  املتعلق 

من القانون التنظيمي املتعلق باملحكمة الدستورية )الفقرة األخيرة( 

ومناط سريان اآلجال املقررة فيها من جهة، وثبوت استقالة األعضاء 

املعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم، من العضوية بمجلس املستشارين، 

الجديد،  املجلس  سعضاء  بانتخاب  املتعلقة  العمليات  انطالق  عشية 

من جهة سخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور املقاعد 

التي كان يشغلها األعضاء املعنيون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات 

تعويضهم،

لهذه) ألسباب):

سلال - تصرح بشغور املقاعد التي كان يشغلها بمجلس املستشارين 

الحمامي  الزومي والسادة سحمد شد ومحمد  كل من السيدة خديجة 

ومحمد ودمين والحسن بلمقدم وعبد الصمد قيوح وامللودي العابد 

دون  شجري،  وعدي  املحر�ضي  والعربي  البراكات  وعادل  العمراني 

اتخاذ اإلجراءات الرامية إلى ملء املقاعد الشاغرة ؛

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

وإلى السيد رئيس مجلس املستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

17 من  وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم األربعاء 

ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.      الحسن بوقنطار.      سحمد السالمي اإلدري�ضي.      محمد بن عبد الصادق.

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

لطيفة الخال.      الحسين اعبو�ضي.      محمد علمي.      خالد برجاوي.
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الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية، 

في  العامة  بأمانتها  املسجلة  الخمس،  الرسائل  على  اطالعها  بعد 

النواب،  السيد رئيس مجلس  إليها من لدن  املحالة   ،2021 يوليو   15

السادة  النواب  مجلس  سعضاء  بأن  علما  فيها املحكمة  يحيط  التي 

سعيد ضور وسحمد الغزوي ونبيل صبري وشفيق هاشم سمين وخالد 

اآلثار  ترتيب  ويطلب  املجلس،  هذا  من  استقالتهم  قدموا  املنصوري 

القانونية عن هذه االستقاالت؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011(؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ  1.14.139  الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 سغسطس 2014(؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب، الصادر

1432 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)14 سكتوبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي ملجلس النواب؛ 

وبعد االطالع على الوثائق املدرجة في امللفات؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون؛

وبعد ضم امللفات الخمسة لتعلقها بموضوع واحد؛ 

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

وعاينها  املجلس،  رئيس  إلى  كتابة  ذكرهم،  السالف  األعضاء  قدمها 

 14 في  املنعقدين  االجتماعين  سثناء  النواب  مجلس  مكتب  سعضاء 

و15 يوليو 2021، وسجلت بمحضري االجتماعين املذكورين، كما تم 

اإلعالن عنها في الجلستين العامتين املنعقدتين بنفس التاريخ؛

بصرف  البرملان،  مجل�ضي  سحد  عضوية  من  االستقالة  إن  وحيث 

النظر عن بواعث هذه األخيرة سو توقيتها سو سياقها، تظل، بطبيعتها من 

الحاالت االستثنائية في الحياة النيابية، لكون سعضاء البرملان يستمدون 

 نيابتهم من األمة، طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل 60 من الدستور،

وضمانا لحسن سير املؤسسة التشريعية؛

وحيث إن املادة 90 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب 

باملجلس  مقعد  شغور  إثبات  صالحية  الدستورية  املحكمة  تخول 

املذكور؛ 

وحيث إن استحضار مؤدى سحكام املادة 90 من القانون التنظيمي 

من   17 واملادة  والثانية(،  األولى  )الفقرتان  النواب،  بمجلس  املتعلق 

األخيرة(،  )الفقرة  الدستورية  باملحكمة  املتعلق  التنظيمي  القانون 

ومناط سريان اآلجال املقررة فيها من جهة، وثبوت استقالة األعضاء 

املعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس النواب، عشية 

انطالق العمليات املتعلقة بانتخاب سعضاء املجلس الجديد، من جهة 

التي  املقاعد  بشغور  التصريح  الحال،  نازلة  في  عنه،  يترتب  سخرى، 

بإجراءات  القيام  إلى  الحاجة  دون  املعنيون،  األعضاء  يشغلها  كان 

تعويضهم،   

لهذه) ألسباب):

النواب  بمجلس  يشغلها  كان  التي  املقاعد  بشغور  تصرح   - سلال 

السادة سعيد ضور وسحمد الغزوي ونبيل صبري وشفيق هاشم سمين 

وخالد املنصوري، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم؛  

ثانيا-)تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة 

وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

17 من  وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم األربعاء 

ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021(.

اإلمضاءات  :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.     الحسن بوقنطار.     سحمد السالمي اإلدري�ضي.     محمد بن عبد الصادق.

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

لطيفة الخال.          الحسين اعبو�ضي.           محمد علمي.             خالد برجاوي.
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الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية، 

في العامة  بأمانتها  املسجلة  الثمانية،  الرسائل  على  اطالعها   بعد 
16 و19 يوليو 2021، املحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، 
السيدة  النواب  مجلس  سعضاء  بأن  علما  فيها املحكمة  يحيط  التي 
هللا وعبد  عبا�ضي  وعمر  الزهواني  ومصطفى  الكحلي  لبنى   والسادة 
العلوي ورضوان النوينو وسمري محمود وعمرو ودي ومحمد بوداس 
قدموا استقالتهم من هذا املجلس، ويطلب ترتيب اآلثار القانونية عن 

هذه االستقاالت ؛

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

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

16 من شوال 1435 )13 سغسطس 2014( ؛

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

وبناء على النظام الداخلي ملجلس النواب ؛ 

وبعد االطالع على الوثائق املدرجة في امللفات ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم امللفات الثمانية لتعلقها بموضوع واحد ؛ 

حيث إنه، يبين من االطالع على وثائق امللفات، سن رسائل االستقالة 
وسطلع  املجلس،  رئيس  إلى  كتابة  ذكرهم،  السالف  األعضاء  قدمها 
على  املنعقدين  االجتماعين  سثناء  عليها  النواب  مجلس  مكتب  سعضاء 
التوالي في 16 و19 يوليو 2021، وسجلت بمحضر االجتماع املذكور، 
وفقا  ذلك  كل  املجلس،  رئيس  قبل  من  املحكمة  هذه  على  سحيلت  ثم 
ملجلس  الداخلي  النظام  من   9 املادة  من  األخيرة  و  الرابعة  للفقرتين 
النواب اللتين تنصان على وجه الخصوص على سنه: »تقدم االستقاالت 
كتابة إلى رئيس املجلس...« وعلى سنه: »وإذا وردت االستقالة في الفترة 
الفاصلة بين الدورتين تحال على املحكمة الدستورية من طرف رئيس 

املجلس بعد إطالع املكتب عليها« ؛

بصرف  البرملان،  مجل�ضي  سحد  عضوية  من  االستقالة  إن  وحيث 
بطبيعتها  تظل  سو سياقها،  توقيتها  سو  األخيرة  هذه  بواعث  عن  النظر 
البرملان  سعضاء  لكون  النيابية،  الحياة  في  االستثنائية  الحاالت  من 

يستمدون نيابتهم من األمة، طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل 60 

من الدستور، وضمانا لحسن سير املؤسسة التشريعية ؛

وحيث إن املادة 90 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب 

باملجلس  مقعد  شغور  إثبات  صالحية  الدستورية  املحكمة  تخول 

املذكور ؛ 

وحيث إن استحضار مؤدى سحكام املادة 90 من القانون التنظيمي 

من   17 واملادة  والثانية(،  األولى  )الفقرتان  النواب،  بمجلس  املتعلق 

األخيرة(،  )الفقرة  الدستورية  باملحكمة  املتعلق  التنظيمي  القانون 

ومناط سريان اآلجال املقررة فيها من جهة، وثبوت استقالة األعضاء 

املعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس النواب، عشية 

الجديد، من جهة  املجلس  بانتخاب سعضاء  املتعلقة  العمليات  انطالق 

سخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور املقاعد الذي كان 

يشغلها األعضاء املعنيون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم،

لهذه) ألسباب):

سلال - تصرح بشغور املقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب السيدة 

هللا  وعبد  عبا�ضي  وعمر  الزهواني  ومصطفى  الكحلي  لبنى   والسادة 

العلوي ورضوان النوينو وسمري محمود وعمرو ودي ومحمد بوداس، 

دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم ؛  

ثانيا)-)تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة 

وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

الخميس  يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

18 من ذي الحجة 1442 )29 يوليو 2021(.

اإلمضاءات  :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.     الحسن بوقنطار.     سحمد السالمي اإلدري�ضي.     محمد بن عبد الصادق.

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

لطيفة الخال.          الحسين اعبو�ضي.           محمد علمي.             خالد برجاوي.
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الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

فـي  العامـة  بأمانتها  املسجلـة  السبع،  الرسائـل  على  اطالعهـا  بعـد 

النواب،  السيد رئيس مجلس  إليها من لدن  املحالة   ،2021 يوليو   13

السادة النواب  مجلس  سعضاء  بأن  علما  املحكمة  فيها  يحيط   التي 

عبد هللا بيالت ومحمد بوبكر ومصطفى توتو وعبد الفتاح سهل املكي 

وحامدي واي�ضي ومحمد زكراني وخالد الشناق قدموا استقالتهم من 

هذا املجلس، ويطلب ترتيب اآلثار القانونية عن هذه االستقاالت ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

بتاريخ   1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

16 من شوال 1435 )13 سغسطس 2014( ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب، الصادر 

 1432 القعدة  ذي  من   16 بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)14 سكتوبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على النظام الداخلي ملجلس النواب ؛

وبعد االطالع على الوثائق املدرجة في امللفات ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم امللفات السبعة لتعلقها بموضوع واحد ؛

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

وعاينها  املجلس،  رئيس  إلى  كتابة  ذكرهم،  السالف  األعضاء  قدمها 

سعضاء مكتب مجلس النواب سثناء االجتماع املنعقد في 12 يوليو 2021، 

الجلسة  في  عنها  اإلعالن  تم  كما  املذكور،  االجتماع  بمحضر  وسجلت 

العامة املنعقدة بنفس التاريخ ؛

بصرف  البرملان،  مجل�ضي  سحد  عضوية  من  االستقالة  إن  وحيث 

النظر عن بواعث هذه األخيرة سو توقيتها سو سياقها، تظل، بطبيعتها 

البرملان  سعضاء  لكون  النيابية،  الحياة  في  االستثنائية  الحاالت  من 

يستمدون نيابتهم من األمة، طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل 60 

من الدستور، وضمانا لحسن سير املؤسسة التشريعية؛

وحيث إن املادة 90 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب 

باملجلس  مقعد  شغور  إثبات  صالحية  الدستورية  املحكمة  تخول 

املذكور ؛

وحيث إن استحضار مؤدى سحكام املادة 90 من القانون التنظيمي 

من   17 واملادة  والثانية(،  األولى  النواب، )الفقرتان  بمجلس  املتعلق 

األخيرة(،  )الفقرة  الدستورية  باملحكمة  املتعلق  التنظيمي  القانون 

ومناط سريان اآلجال املقررة فيها من جهة، وثبوت استقالة األعضاء 

املعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس النواب، عشية 

انطالق العمليات املتعلقة بانتخاب سعضاء املجلس الجديد، من جهة 

الذي  املقاعد  بشغور  التصريح  الحال،  نازلة  في  عنه،  يترتب  سخرى، 

بإجراءات  القيام  إلى  الحاجة  دون  املعنيون،  األعضاء  يشغلها  كان 

تعويضهم،

لهذه) ألسباب):

النواب  بمجلس  يشغلها  كان  التي  املقاعد  بشغور  تصرح   - سلال 

السادة عبد هللا بيالت ومحمد بوبكر ومصطفى توتو وعبد الفتاح سهل 

املكي وحامدي واي�ضي ومحمد زكراني وخالد الشناق، دون الحاجة إلى 

القيام بإجراءات تعويضهم؛  

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

وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 18 من

ذي الحجة 1442 )29 يوليو 2021(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.      الحسن بوقنطار.      سحمد السالمي اإلدري�ضي.      محمد بن عبد الصادق.

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

لطيفة الخال.      الحسين اعبو�ضي.      محمد علمي.      خالد برجاوي.
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الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

في العامة  بأمانتها  املسجلة  األربعة  الرسائل  على  اطالعها   بعد 

16 يوليو2021، املحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس املستشارين، 

املستشارين  مجلس  سعضاء  بأن  علما  املحكمة  هذه  فيها  يحيط  والتي 

السادة نبيل األندلو�ضي وعبد العلي حامي الدين ونبيل الشيخي واحمد 

تويزي قدموا استقاالتهم من العضوية بهذا املجلس، مع طلب ترتيب 

اآلثار القانونية عن هذه االستقاالت؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 املتعلق باملحكمة الدستورية، 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 

)13 سغسطس 2014( ؛

املستشارين،  بمجلس  املتعلق   28.11 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 

)21 نوفمبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على النظام الداخلي ملجلس املستشارين ؛

وبعد االطالع على الوثائق املدرجة في امللفات ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم امللفات األربعة لتعلقها بموضوع واحد ؛

حيث إنه يبين من االطالع على وثائق امللفات سن رسائل االستقالة 

وسحيط  املجلس،  رئيس  إلى  كتابة  ذكرهم،  السالف  األعضاء  قدمها 

في  املنعقد  اجتماعه  سثناء  علما  املستشارين  سعضاء مكتب مجلس  بها 

15 يوليو 2021، وسجلت بمحضر اجتماعه املذكور، كما تم اإلعالن 

عنها في الجلسة العامة املنعقدة بنفس التاريخ ؛

وحيث إن املادة 91 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين، 

تخول املحكمة الدستورية صالحية إثبات شغور مقعد بهذا املجلس ؛

بصرف  البرملان،  مجل�ضي  سحد  عضوية  من  االستقالة  إن  وحيث 

بطبيعتها  تظل  سو سياقها،  توقيتها  سو  األخيرة  هذه  بواعث  عن  النظر 

البرملان،  سعضاء  لكون  النيابية،  الحياة  في  االستثنائية  الحاالت  من 

يستمدون نيابتهم من األمة، طبقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل 60 

من الدستور، وضمانا لحسن سير املؤسسة التشريعية ؛

وحيث إن استحضار مؤدى سحكام املادة 91 من القانون التنظيمي 

 17 واملادة  والثانية(  األولى  )الفقرتان  املستشارين  بمجلس  املتعلق 

من القانون التنظيمي املتعلق باملحكمة الدستورية )الفقرة األخيرة( 

ومناط سريان اآلجال املقررة فيها من جهة، وثبوت استقالة األعضاء 

املعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس املستشارين، 

الجديد،  املجلس  سعضاء  بانتخاب  املتعلقة  العمليات  انطالق  عشية 

من جهة سخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور املقاعد 

التي كان يشغلها األعضاء املعنيون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات 

تعويضهم ؛

لهذه) ألسباب):

سلال - تصرح بشغور املقاعد التي كان يشغلها بمجلس املستشارين 

السادة نبيل األندلو�ضي وعبد العلي حامي الدين ونبيل الشيخي واحمد 

تويزي، دون اتخاذ اإلجراءات الرامية إلى ملء املقاعد الشاغرة ؛

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

وإلى السيد رئيس مجلس املستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر املحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 18 من

ذي الحجة 1442 )29 يوليو 2021(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.      الحسن بوقنطار.      سحمد السالمي اإلدري�ضي.      محمد بن عبد الصادق.

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

لطيفة الخال.      الحسين اعبو�ضي.      محمد علمي.      خالد برجاوي.
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نصوص خاصة

مجلس النواب

قر ر)مكتب)مجل5) لنو ب)رقم)أ).338)صادر)في))))من)حي) لقعدة))55أ )6)يوليو)أ)5)()بتعيين)ممثلي) إلد رة)

ل ملوظفين)في) لل ان) إلد ري5) ملختل 5) ملختص5)إز ء)موظفات)لموظفي)مجل5) لنو ب

مكتب مجلس النواب،

بناء على النظام الداخلي ملجلس النواب املصادق عليه من طرف املجلس ؛

وعلى القانون رقم 25.13 القا�ضي بتحديد النظام األسا�ضي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب الصادر بتنفيذه 

الظهير الشريف رقم 1.13.10 الصادر في 10 ربيع اآلخر 1434 )21 فبراير 2013( وال سيما املادة 16 منه ؛

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

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

وعلى قرار مكتب مجلس النواب رقم 187.21 الصادر في 20 من رمضان 1442 )3 ماي 2021( بإحداث وتأليف اللجان 

اإلدارية املختلطة املختصة إزاء موظفات وموظفي مجلس النواب ؛

 وعلى املحضر الصادر عن لجنة إحصاء األصوات املعبر عنها برسم اقتراع 16 يونيو 2021 خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ

17 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

يعين ممثلو اإلدارة واملوظفين، الرسميون والنواب، في اللجان اإلدارية املختلطة املختصة إزاء موظفات وموظفي مجلس 

النواب، كما يلي :

نظام)موظفي) إلد ر ت) لعام5



9)9)الجريدة الرسمية عدد 7010 -)25 ذو الحجة 1442 )5 سغسطس 2021(  

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من ذي القعدة 1442 )6 يوليو 2021(.

اإلمضاء : الحبيب املالكي.



عدد 7010 - 25 ذو الحجة 1442 )5 سغسطس 2021(الجريدة الرسمية   (965

مجلس املستشارين

قر ر)مكتب)مجل5) ملأتشارين)رقم)أ).3أأ)صادر)في)أأ)من)حي) لقعدة))55أ ))))يونيو)أ)5)()بتعيين)ممثلي) إلد رة)ل ملوظفين)

في) لل ان) إلد ري5) ملختل 5) ملختص5)إز ء)موظفات)لموظفي)مجل5) ملأتشارين

مكتب مجلس املستشارين،

في  الدستورية  به املحكمة  تم تغييره وتعديله، والذي سقره املجلس، وقضت  الداخلي ملجلس املستشارين كما  النظام  بناء على 

القرار الصادر في 7 رجب 1441 )2 مارس 2020( ؛

الظهير  بتنفيذه  الصادر  املستشارين  مجلس  وموظفي  بموظفات  الخاص  األسا�ضي  النظام  بتحديد   30.13 رقم  القانون  وعلى 

الشريف رقم 1.13.48 بتاريخ فاتح جمادى األولى 1434 )13 مارس 2013( ؛

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

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

وعلى قرار مكتب مجلس املستشارين رقم 63.21 الصادر في 21 من رمضان 1442 )4 ماي 2021( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية 

املختلطة املختصة إزاء موظفات وموظفي مجلس املستشارين ؛

وعلى املحضر الصادر في 16 يونيو 2021 املتعلق بانتخاب ممثلي اللجان الثنائية،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

مجلس  وموظفي  موظفات  إزاء  املختصة  املختلطة  اإلدارية  اللجان  في  والنواب،  الرسميون  واملوظفين،  اإلدارة  ممثلو  يعين 

املستشارين، كما يلي :



أ96)الجريدة الرسمية عدد 7010 - 25 ذو الحجة 1442 )5 سغسطس 2021( 

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1442 )22 يونيو 2021(.

اإلمضاء : عبد الحكيم بن شماش.

سسماء) وخلوفي


