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اكتوبر 0202

 -Iمستجدات قانونية
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قرار مشترك لوزير االقتصاد و المالية و إصالح اإلدارة و وزير الصناعة و
التجارة و االقتصاد األخضر و الرقمي رقم  2356.21الصادر في  22من
محرم  13( 3441غشت  )2223بتحديد قائمة العقارات و المنقوالت التي تنقل
ملكيتها إلى الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات
يتكون القرار المشترك لوزير االقتصاد و المالية و إصالح اإلدارة و وزير الصناعة و التجارة و
االقتصاد األخضر و الرقمي رقم  2356.21الصادر في  22من محرم  13( 3441غشت  )2223و
المتعلق بتحديد قائمة العقارات و المنقوالت التي تنقل ملكيتها إلى الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات ،
من مادتين.
و بناء على المرسوم رقم  2.17.763الصادر في  25ربيع األول  34 ( 1439من ديسمبر )2232
بتطبيق القانون رقم  60.16الوكالة المغربية المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات و
الصادرات .تقر ر ما يلي:
تطبيقا لمقتضيات المادة  4من المرسوم المشار إليه أعاله رقم  2.17.763الصادر في  34ديسمبر
 2232الموافق ل  25من ربيع األول  ،1439تحددت في ملحق مرفق بأصل هذا القرار المشترك ،قائمة
العقارات و المنقوالت التي تنقل ملكيتها من الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات و المركز المغربي
إلنعاش الصادرات و مكتب المعارض بالدار البيضاء إلى الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات و
الصادرات.

لإلطالع :الجريدة الرسمية عدد  2322الصادر في  22صفر  3441الموافق ل  12سبتنبر 2223
الرابطhttp://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2021/BO_7026_Ar.pdf :
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قرار لوزير الداخلية رقم  424423المتعلق بتحديد مؤشرات تقييم اداء المراكز
الجهوية لالستثمار الصادر في  1من ذي القعدة  3442الموافق ل  34يونيو
2223
يتكون القرار الذي يحمل رقم  ،424.23المتعلق بتحديد مؤشرات تقييم اداء المراكز الجهوية
لالستثمار و الصادر في  34يونيو  ،2223من ثالثة مواد.
و بناء على المرسوم رقم  2.39..2الصادر في  32أبريل  ،2019بتطبيق القانون رقم 42.34
المؤطر له حددت كيفية إصالح المراكز الجهوية لالستثمار و إحداث اللجان الجهوية الموحدة لالستثمار.
و نص القرار في مادته األولى على مؤشرات تقييم أداء المراكز الجهوية لالستثمار ،المنصوص عليها في
المادة  4من المرسوم رقم  2.39..2المذكور .وتتمثل هذه المؤشرات في:
 -3األجل المتوسط لمعالجة ملف استثماري تم إيداعه كامال لدى المركز الجهوي لالستثمار وإحالته
على اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار.
 -2النسبة المئوية لملفات االستثمار التي تمت معالجتها وإحالتها من طرف المركز الجهوي
لالستثمار على اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار في أجل أقصاه  12يوما ،ابتداء من تاريخ
إيداع هذه الملفات كاملة لدى المركز المذكور.
 -1األجل المتوسط لدراسة ملفات االستثمار واتخاذ قرار بخصوصها من طرف اللجنة الجهوية
الموحدة لالستثمار.
 -4النسبة المئوية لملفات االستثمار التي تمت دراستها واتخاذ قرار بخصوصها من طرف اللجنة
الجهوية الموحدة لالستثمار في أجل أقصاه  12يوما ابتداء من تاريخ إحالة الملفات على اللجنة
المذكورة من طرف المركز الجهوي لالستثمار.
 -5النسبة المئوية لملفات االستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار
3

 -.المبلغ اإلجمالي للمشاريع االستثمارية المصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار
 -2عدد مناصب الشغل المباشرة والقارة المتوقع إحداثها من خالل المشاريع االستثمارية المصادق
عليها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار.
 -4النسبة المئوية لالستثمارات المبرمجة برسم المشاريع االستثمارية التي يتم مواكبتها وتتبعها من
قبل المركز الجهوي لالستثمار ،التي تم إنجازها فعليا.
 -9النسبة المئوية لتحقيق مناصب الشغل المبرمجة في إطار المشاريع االستثمارية التي يتم مواكبتها
وتتبعها من طرف المركز الجهوي لالستثمار.
 -32عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ،في طور اإلحداث أو الناشطة بالجهة،
التي تمت مواكبتها من طرف المركز الجهوي لالستثمار.
 -33عدد المقترحات المقدمة من طرف المركز الجهوي لالستثمار الرامية إلى تبسيط المساطر
اإلدارية المتعلقة باالستثمار وإلى تحفيز وإنعاش االستثمارات بالجهة ،والتي تمت إحالتها على
السلطات الحكومية المعنية.
و يحدد القرار في مادة الثانية الكيفية التي يحدد بها احتساب المؤشرات المنصوص عليها في المادة
األولى ،وذلك بالجدول الملحق بهذا القرار.

لإلطالع :الجريدة الرسمية عدد  2227الصادر في  22صفر  3441الموافق ل  24اكتوبر 2223
الرابطhttp://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2021/BO_7027_Ar.pdf :
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قرار رئيس الحكومة رقم  1425423الصادر في  12من محرم  8( 3441سبتنبر
 )2223بتطبيق المادة  42من قانون المالية لسنة  1985رقم  4448المحدث
بموجبها الحساب المرصد ألمور خصوصية رقم  143422421المسمى صندوق
الدعم المقدم لمصالح المنافسة و المراقبة و حماية المستهلك و ضبط السوق و
المدخرات االحتياطية
يتكون قرار رئيس الحكومة رقم  1.25.23الصادر في  12من محرم  4(3441سبتنبر )2223
بتطبيق المادة  4.من قانون المالية لسنة  1985رقم  4.44المحدث بموجبها الحساب المرصد ألمور
خصوصية رقم  1.3.22.21المسمى صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة و المراقبة و حماية
المستهلك و ضبط السوق و المدخرات االحتياطية ،من اربعة مواد.

و

بناء قانون المالية لسنة  1985رقم  4.84كما تم تغييرها وال سيما المادة  4.منه ،كما تم

تغييرها وال سيما بالمادة  3.الظهير الشريف من قانون المالية رقم  22.39للسنة المالية  ،2222الصادر
بتنفيذ الظهير الشريف رقم  3.39.325بتاريخ  3.من ربيع اآلخر  31 ( 1441ديسمبر  ،)2239وبعد
استشارة وزير االقتصاد والمالية و إصالح اإلدارة ،تقرر ما يلي:
تطبيقا للمادة رقم  4.من قانون المالية المشار إليه أعاله رقم  4.84تحدد النسبة المئوية المنصوص
عليها في الجانب الدائن للحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى " :صندوق الدعم المقدم لمصالح
المنافسة و المراقبة و حماية المستهلك و ضبط السوق و المدخرات االحتياطية" في  %95من مجموع
حصيلة المصادرات و العقوبات المالية و المصالحات المبرمة.
في المادة الثانية تم التنصيص على ان المداخيل المشار إليها في المادة األولى و المنصوص عليها
في الجانب الدائن للحساب على النفقات الواردة في الجانب المدين من الحساب تخصص منها % 42
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بالنسبة للنفقات المتعلقة بالمعدات و النفقات المتعلقة بمكافآت موظفي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
المخول لهم معاينة المخالفات المنصوص عليها في إطار القانون رقم  32.324و القانون رقم  24.13و
القانون السالف الذكر رقم . 35.22
كما تقرر أن تخصص منها  % 31من المداخيل للنفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المتعلقة بمكافآت
موظفي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة و الصناعة ،المخول لهم معاينة المخالفات الواردة في القانون
رقم  35.22و القانون رقم .24.13
ثم تخصص نسبة  % 2من هذه المداخيل للنفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المتعلقة بمكافآت
الموظفين التابعين لقطاع الشؤون العامة و الحكامة ،المكلفين باألبحاث و الدراسات حول األسعار و
المنافسة في إطار القانون المذكور رقم .32.324
و جاء في المادة الثالثة أن النفقات المشار إليها في المادة الثانية و الواردة في الجانب المدين من
الحساب توزع نسبة  % 52منها بالنسبة للنفقات المتعلقة بالمعدات الالزمة لتقوية سير مصالح األبحاث و
المراقبة و حماية المستهلك و المدخرات االحتياطية  .أما  % 52الباقية ،فتخصص للنفقات المتعلقة
بالمكافآت الموزعة على المأمورين و على الباحثين المنتدبين و األعوان المحلفين.

لإلطالع :الجريدة الرسمية عدد  2227الصادر في  24من ربيع االول  3441الموافق ل  33اكتوبر 2223
الرابطhttp://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2021/BO_7029_Ar.pdf :
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قرار لوزير الداخلية رقم  2472423الصادر في  2صفر  3441الموافق ل 35
سبتنبر  2223بتحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح المقدمة من طرف
المنظمات المهنية للمشغلين االكثر تمثيلية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس
المستشارين
يتكون قرار لوزير الداخلية رقم  2492.23الصادر في  2صفر  3441الموافق ل  35سبتنبر
 ،2223المتعلق بتحديد الرموز المخصصة للوائح الترشيح المقدمة من طرف المنظمات المهنية للمشغلين
االكثر تمثيلية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ،من مادتين.
و بناءا على القانون التنظيمي رقم  24.33المتعلق بمجلس المستشارين على القانون الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.11.172بتاريخ  24من ذي الحجة  21( 1432نوفمبر  ) 2011كما وقع تغييره
و تتميمه ،وال سيما المادة  12منه،
و على المرسوم رقم  2.15.579الصادر في  2شوال  35( 1436يوليو  (2235المتعلق بتأليف
الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين األكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء
مجلس المستشارين،
و على المرسوم رقم  2.15.599الصادر في شوال  35( 1436يوليو  (2235بتحديد الئحة
المنظمات المهنية للمشغلين األكثر تمثيلية على المستوى الجهوي المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء
مجلس المستشارين:
تحدد وفقا لقرار وزير الداخلية رقم  2492.23الرموز المخصصة للوائح الترشيح المقدمة من
طرف المنظمات المهنية للمشغلين االكثر تمثيلية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ،حسب
الجهات.
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لإلطالع :الجريدة الرسمية عدد  2322الصادر في  22صفر  3441الموافق ل  12سبتنبر 2223
الرابطhttp://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2021/BO_7026_Ar.pdf :
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المرسوم رقم  24384828المتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة
المفتشين الصادر في  12محرم  3441الموافق ل  28سبتنبر 2223
يتكون المرسوم رقم  2.34.424المتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين،
من ثالثة أبواب :الباب األول أحكام عامة ،الباب الثاني  :تقارير التفتيش و محاضر معاينة المخالفات،
الباب الثالث :الحجز و أخذ العينات و تحليلها من ثالثة و عشرون مادة.
و يحدد المرسوم رقم  2.34.424بشكل دقيق كيفيات ممارسة المراقبة من طرف مفتشي
الصيدلة ،و يقوم على مبدأين أساسين هما السرعة في التدخل و شفافية اإلدارة ،و ضمان احترام حقوق
األشخاص و خاصة الحق في الرد و كذا تعليل القرارات اإلدارية.
و يأتي هذا المرسوم تطبيقا لمقتضيات المادة  131من القانون رقم  10.71بمثابة مدونة األدوية و
الصيدلة و الذي عهد بمهمة مراقبة الصيدليات و مخزونات األدوية بالمصحات و المؤسسات الصيدلية و
كذا مستودعات األدوية إلى صيادلة مفتشين بعدما كانت هذه المهمة منظمة بموجب مرسوم ملكي.
و ألجل تطبيق أحكام القسم الثالث من القانون رقم  ،17.04يتولى تفتيش الصيدليات و مخزونات
األدوية بالمصحات و المؤسسات الصيدلية و كذا مستودعات األدوية ،صيادلة مفتشون مفوضون بشكل
قانوني لهذا الغرض من لدن وزير الصحة .
و لهذا الغرض ،يقوم الصيادلة المفتشون بإجراء المراقبات و األبحاث التي يأمر بها وزير الصحة
بمبادرة منه أو بطلب من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة .كما يمكن لوزير الصحة أن يأمر بإجراء هذه
األبحاث بطلب من األمين العام للحكومة بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
عندما يتعلق األمر بصيادلة أجانب أو بمؤسسات صيدلية.
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لإلطالع :الجريدة الرسمية عدد  2322الصادر في  22صفر  3441الموافق ل  12سبتنبر 2223
الرابطhttp://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2021/BO_7026_Ar.pdf :
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المرسوم رقم  24234122القاضي بتحديد كيفيات وضع تصاميم التهيئة الداخلية
للموانئ و مراجعتها و المصادقة عليه الصادر في  02محرم  2440الموافق ل
 20سبتنبر 0202

يتكون المرسوم رقم  2.23.122القاضي بتحديد كيفيات وضع تصاميم التهيئة الداخلية للموانئ و
مراجعتها و المصادقة عليها الصادر في  12محرم  3441الموافق ل  24سبتنبر  ،2223من سبعة مواد.
و بناء على القانون رقم  35.22المتعلق بالموانئ و بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ و شركة
استغالل الموانئ ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  1.05.146بتاريخ  22من شوال  23(1426نوفمبر
 )2225كما تم تغييره و تتميمه ،و ال سيما المادتين  .و  1.منه.
و حسب المادة  .من القانون  35.22المتعلق بالموانئ و القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ و
شركة استغالل الموانئ ،و التي يوكل إليها وضع تصميم للتهيئة الداخلية لكل ميناء ،يكون هدفه األساسي
تحديد و تخصيص مناطق الميناء حسب االستعمال الرئيسي كالمناطق التجارية و مناطق الصيد و مناطق
الترفيه ،و في هذا اإلطار ،يحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات وضع تصاميم تهيئة داخلية للموانئ و
مراجعتها و المصادقة عليها.

لإلطالع :الجريدة الرسمية عدد  2322الصادر في  22صفر  3441الموافق ل  12سبتنبر 2223
الرابطhttp://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2021/BO_7026_Ar.pdf :
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 - IIنصوص قانونية مختلفة

12

قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  734434الصادر في  38من جمادى األولى
 22( 3415مارس  )2234بتغيير حدود الصفقات التي يتم اإلعالن عنها لمدة
أربعين ( )42يوما على األقل
يتكون قرار وزير االقتصاد و المالية رقم  934.34الصادر في  34من جمادى األولى 3415
( 22مارس  )2234بتغيير حدود الصفقات التي يتم اإلعالن عنها لمدة أربعين ( )42يوما على األقل ،من
مادتين .و بناءا على المرسوم رقم  2.32.149الصادر في  4جمادى األولى  22 ( 3414مارس )2231
المتعلق بالصفقات العمومية و خصوصا المادة  22منه؛ و بعد رأي لجنة الصفقات ،تقرر ما يلي :
تغير حدود الصفقات التي يتم اإلعالن عنها لمدة ( )42أربعين يوما على األقل ،المنصوص عليها
في المقطع  4من الفقرة الثانية من المادة  22من المرسوم رقم  2.31.149السالف الذكر كما يلي:
 خمسة و ستون مليون ( ) .5.222.222درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقاتاألشغال المبرمة لصالح الدولة و الجهات و العماالت و األقاليم و الجماعات و المؤسسات
العمومية؛
 مليون و ستمائة ألف (  )3..22.222درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات التوريداتو الخدمات المبرمة لحساب الدولة؛
 أربعة ماليين و ستمائة ألف ( )4..22.222درهم دون احتساب الرسوم ،بالنسبة لصفقاتالتوريدات و الخدمات المبرمة لحساب الجهات و العماالت و األقاليم و الجماعات و
المؤسسات العمومية.
لإلطالع :الجريدة الرسمية عدد  6248 2227الصادرة بتاريخ  32جمادى اآلخرة  3415الموافق ل  17أبريل 2234
الرابطhttp://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2014/BO_6248_Ar.pdf :
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قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  3822431الصادر في  4شعبان 3414
( 31يونيو  )2231بنشر الوثائق في بوابة الصفقات العمومية

يتكون قرار وزير االقتصاد و المالية رقم  3422.31الصادر في  4شعبان  31(3414يونيو
 )2231بنشر الوثائق في بوابة الصفقات العمومية  ،من ستة مواد.
و بناءا على المرسوم رقم  2.32.149الصادر في  4جمادى األولى  22( 3414مارس ) 2231
والمتعلق بالصفقات العمومية ال سيما المادة  342منه ؛ وبعد استطالع رأي لجنة الصفقات  ،تقرر:
المادة  :2يعهد إلى الخزينة العامة للمملكة بتسيير بوابة الصفقات العمومية طبقا للمادة  110من
المرسوم رقم

..1..312

المشار إليه أعاله.

المادة  :2تتولى الخزينة العامة للمملكة المشار إليها في هذا القرار ب "مسير البوابة " بما يلي:
 توطين البنية التحتية التقنية (العتاد والبرمجيات) المتعلقة بالبوابة ؛ الصيانة الوقائية والتطورية لهذه البوابة ؛ إحداث وتدبير حسابات المستعملين الخاصة بأصحاب المشاريع التي تمكنهم من الولوج لهذه البوابة ؛ السهر على احترام استعمال البوابة ؛ ضمان األمن التقني والتشفيري للبوابة ؛ تدبير الشواهد اإللكترونية المستعملة من طرف أصحاب المشاريع في إطار البوابة .المادة  :1يعهد كذلك إلى " مسير البوابة " بالسهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بالصفقات العمومية وكذا كل الوثائق األخرى والقرارات والمقررات والدوريات المتعلقة بنفس
الموضوع.
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المادة  : 4يؤمن ولوج صاحب المشروع لبوابة الصفقات العمومية بواسطة إسناد اسم الحساب
وكلمة السر لتمكينه من نشر الوثائق المحددة في المادة  5أ دناه .
يتم إحداث اسم الحساب وكلمة السر من طرف "مسير البوابة" على إثر إرسال صاحب المشروع لمطبوع
التسجيل ،الذي يتم تحميله من بوابة ،مملوءا بصفة صحيحة وموقع عليه من طرفه.
يبقى صاحب المشروع وحده مسؤوال عن استعمال إسم هذا حساب و كلمة السر الخاصة به وكذلك عن
مضمون المعلومات التي ينشرها في بوابة الصفقات العمومية.
المادة  :5يتعين على صاحب المشروع أن ينشر في بوابة الصفقات العمومية الوثائق المنصوص
عليها في المادة  342من المرسوم رقم  2.32.149المشار إليه أعاله واآلتي ذكرها:
 البرامج التوقعية للمشتريات وتحيينها عند االقتضاء؛ إعالنات اإلشهار المتعلقة بما يلي  :طلبات العروض المفتوحة؛ طلبات العروض باالنتقاء المسبق؛المباريات؛ المساطر التفاوضية؛ االستشارات المعمارية؛ المباريات المعمارية؛ االستشارات المعمارية
التفاوضية؛
 إعالنات التصحيح؛ إعالنات طلب إبداء االهتمام؛ إعالنات المناقصات االلكترونية المعكوسة؛ الرسالة الدورية المتعلقة بطلبات العروض المحدودة؛ ملف الدعوة إلى المنافسة وكذا التغييرات المرتبطة به؛ محضر االجتماع أو زيارة المواقع؛ -مستخرجات من محاضر جلسات فحص العروض؛
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 نتائج طلبات العروض و الصفقات التفاوضية مع إشهار مسبق و إجراء منافسة و االستشارة المعماريةو المباراة و المباراة المعمارية و االستشارات المعمارية التفاوضية؛
 مقرر إلغاء المسطرة؛ تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات؛ مقررات اإلقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية أو عقود الهندسة المعمارية المتخذة تطبيقاللموسوم المشار إليه أعاله؛
 مقررات سحب شواهد تصنيف و ترتيب المقاوالت و شهادة االعتماد المتعلقة باإلشراف على العمل وبالترخيص بمزاولة مهنة المهندسين المعماريين؛
 ملخص تقارير المراقبة و التدقيق.و يتعين كذلك على صاحب المشروع أن ينشر في بوابة الصفقات العمومية الوثائق التالية :طلبات
التوضيحات أو المعلومات و كل وثيقة توضع رهن إشارة المتنافسين؛ مقررات الفسخ المنصوص عليها
في الفقرة "ب" من المادة  314من المرسوم المشار إليه أعاله رقم .2.32.149
و يتعين على صاحب المشروع احترام الشروط و اآلجال المنصوص عليها في المرسوم رقم
 2.32.149المشار إليه أعاله فيما يتعلق بنشر الوثائق المنصوص عليها أعاله في بوابة الصفقات
العمومية.
لإلطالع :الجريدة الرسمية عدد  6173الصادرة بتاريخ  22رمضان  3414الموافق ل  29يوليو 2231
الرابطhttp://www.sgg.gov.ma/BO/AR/2013/BO_6173_Ar.pdf :
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