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- يتركون  منصاتهم خالية من البيانات املنصوص عليها في املادة 32 
أعاله، وذلك بعد إنذارهم داخل أجل عشرة )10( أيام.

املادة)69

في حالة العود،)تضاعف العقوبات املنصوص عليها في هذا الفرع.

يعتبر في حالة العود كل من سبق أن صدر في حقه مقرر قضائي))
اكتسب قوة ال�ضيء)املق�ضي به من أجل جنحة من الجنح املنصوص)
عليها في هذا القانون،)ثم عاد إلى ارتكاب نفس الجنحة))داخل األجل)

املنصوص عليه في مجموعة القانون الجنائي.

الباب السابع

أحكمم انتقملية وختماية

املادة)70

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره في الجريدة)
تدعو السلطة الحكومية املكلفة باملالية،)سنتين بعد نشر) الرسمية.)
هذا القانون في الجريدة الرسمية،)شركات التمويل التعاوني التي تم)
اعتمادها))لعقد الجمع العام التأسي�ضي للجمعية املهنية املشار إليها في)

املادة)62)أعاله قصد انتخاب رئيسها وأعضاء)مكتبها.

ظهير شريف  قم 5).م).م صمد  في 8م   4 )44م ))) فبراير م)8)(  
بتنفيذ القمنون  قم )م.69 املتعلق بملتلوث النم م عن السفن

ه وحده،
ّ
الحمد لل

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

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

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

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي):

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
كما وافق) املتعلق بالتلوث الناجم عن السفن،) (69.18 القانون رقم)

عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بفاس في)10)رجب)1442 )22)فبراير)2021().

وقعه بالعطف) :)

رئيس الحكومة،

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

*

*      *

قمنون  قم))م.69 

يتعلق بملتلوث النم م عن السفن)

الباب األول

أحكمم عماة

املادة األولى

البحري الوسط  تلوث  على  املطبق  النظام  القانون  هذا   يحدد 

أو الجو الناجم عن السفن.)ولهذا الغرض ينص على مبدأ منع قذف)

السفن للملوثات في الوسط البحري أو في الجو؛)ويحدد الشروط التي)

يمكن للسفن أن تقوم،)وفقها،)بقذف بعض املواد دون أن تعتبر هذه)

املقذوفات من املقذوفات املمنوعة.

وينص أيضا على منع استعمال،)السفن للصباغات املقاومة اللتصاق)

مواد) على  أو  مركبات عضوية قصديرية  على  تحتوي  التي  الشوائب 

أخرى ضارة،)ويحدد نظاما خاصا بالنظم السفينية املقاومة اللتصاق)

الشوائب.

املادة)2

يراد،)في مدلول هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية،)باملصطلحات)

التالية ما يلي):

1)-)املياه البحرية املغربية):)املياه اإلقليمية واملنطقة االقتصادية)

الخالصة،)كما تم تعريفها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها)

العمل،)وكذا املياه الداخلية ما عدا مياه امللك العمومي املائي)؛

2)-)سفينة):)منشأة بحرية،)كما تم تعريفها في الفصل)2)من امللحق)

1337 من جمادى اآلخرة) (28  األول من الظهير الشريف الصادر في)

بمثابة مدونة التجارة البحرية كيفما كان نوعها،) ()1919 )31)مارس)

وكذا املنصات الثابتة والعائمة في البحر)؛

 3)-)اتفاقية ماربول):)االتفاقية الدولية لعام)1973)بشأن الوقاية

(،1973 نوفمبر) (2 في) بلندن  املوقعة  السفن  بواسطة  التلوث  من 

كما) (1978 فبراير) (17 في) بلندن  املوقع  بها  املتعلق  والبروتوكول 

في) الصادر  (1.93.44 رقم) الشريف  الظهير  بموجب  نشرهما  تم 

تم) كما  مالحقها  وكذا  (،)1994 فبراير) (25(  1414 رمضان) من  (14

تغييرها وتتميمها)؛

4)-)نظام مقاوم اللتصاق الشوائب):)كل كساء)أو طالء)أو معالجة)

للحد السفينة  على  تستخدم  وسيلة  أو  للسفينة  الخارجي   للسطح 

من التصاق الكائنات العضوية غير املرغوب فيها أو منع التصاقها)؛
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5)-)ملوثات):)املواد الفيزيائية أو الكيميائية أو العضوية):

أ()املشار إليها في اتفاقية ماربول ومالحقها التالية):

- امللحـــــــق األول املتــعلـــــــق بــــالـــــوقــــــــاية مـــــــن التــــلــــــــوث النـــــــــــــاجـــم عـــــن 

الهيـــــدروكـــــربــــــورات ؛

- امللحق الثاني املتعلق بالوقاية من التلوث باملواد السائلة الضارة 

املنقولة بكيفية سائبة ؛

- امللحق الثالث املتعلق بالوقاية من التلوث باملواد الضارة املنقولة 

بحرا في طرود ؛

- امللحق الرابع املتعلق بالوقاية من التلوث الناجم عن املياه العادمة 

للسفن ؛

- امللحق الخامس املتعلق بالوقاية من التلوث الناجم عن نفايات 

السفن ؛

عن  الناجم  الجو  تلوث  من  بالوقاية  املتعلق  السادس  امللحق   -

السفن.

وإدارة) بضبط  املتعلقة  الدولية  االتفاقية  في  إليها  املشار  ب()

بلندن) املوقعة  (،2004 لعام) السفن  في  والرواسب  الصابورة  مياه 

الشريف) الظهير  بموجب  نشرها  تم  والتي  (2004 فبراير) (13 في)

رقم)1.14.47)الصادر في)16)من ربيع األول)1439 )5)ديسمبر)2017)()؛

النظم) ضبط  بشأن  الدولية  االتفاقية  في  عليها  املنصوص  ج()

)اتفاقية) السفينية املقاومة اللتصاق الشوائب وذات اآلثار املؤذية)

AFS()التي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم)1.09.121)الصادر)

في فاتح رمضان)1432 )2)أغسطس)2011()؛

أو انبعاث في الجو) في الوسط البحري،) كل صب،) (: قذف) (- (6

ذلك) ويشمل  السبب،) كان  مهما  سفينة،) عن  صادر  ملوثة  ملواد 

 كل إطالق أو انبعاث أو انسكاب أو تصريف أو انصباب أو تسرب

أو إفراغ بواسطة الضخ أو التفريغ عندما يتعلق ذلك بمواد ضارة)

ال يشمل مصطلح) أو بتصريفات تحتوي على مواد من هذا القبيل.)

»القذف«)ما يلي):

اإلغراق حسب مدلول اتفاقية منع التلوث البحري الناجم (- (1 

املوقع على نصوصها بلندن يوم) عن قلب النفايات واملواد األخرى،)

23)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()التي تم نشرها بموجب)

1399 الصادر في فاتح جمادى األولى) (1.78.59  الظهير الشريف رقم)

الذي تم) (1996 كما تم تغييرها ببروتوكول عام) (،)1979 مارس) (30(

 نشره بالظهير الشريف رقم)1.14.48)الصادر في)13)من شوال)1437

)18)يوليو)2016(،)ومالحقه)؛

-)صب أو انبعاث ملوثات ناتجة،)بصفة مباشرة،)عن عمليات) (2

التنقيب عن املوارد املعدنية املوجودة في قاع البحار أو املحيطات)

واستغاللها ومعالجتها قبالة السواحل)؛

3)-)صب أو انبعاث ملوثات يتم القيام به ألغراض البحث العلمي)

املرخص به والهادف إلى التخفيف من التلوث أو مكافحته)؛

7)-)هيدروكربورات):)املواد التي تعتبر كذلك بموجب امللحق األول)

التفاقية ماربول)؛)

8)-)خليط هيدروكربورات):)كل خليط يحتوي على هيدروكربورات)

متأتية،)على الخصوص،)من مقصورة الجهاز أو من خزانات الوقود)

السائل إذا تم استخدامها لنقل مياه الصابورة أو مياه جمة غرف)

مضخات الحمولة على متن ناقلة نفط)؛

9)-)مواد سائلة ضارة):)املواد املعتبرة كذلك في مدلول امللحق الثاني)

التفاقية ماربول)؛

10)-)مواد مؤذية):)املواد التي تعتبر من امللوثات البحرية بموجب)

املدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة))IMDG Code()؛

:)املياه املستعملة كما هي محددة -)املياه املستعملة في السفن) (11 

في امللحق الرابع التفاقية ماربول)؛

الواردة أو  القمامة املعرفة  أنواع  جميع  (: السفن) نفايات  (- (12 

في امللحق الخامس التفاقية ماربول سالفة الذكر.

غير أنه،)ال تعتبر من النفايات):

األخرى  للمالحق  وفقا  تنظيمي  بنص  قائمتها  املحددة  املواد   -

التفاقية ماربول ؛

- السمك الطري، سواء كان كامال أم ال، املتأتي من أنشطة الصيد 

خالل عمليات الصيد أو من أنشطة تربية األحياء املائية، بما في 

ذلك خالل نقل األصناف البحرية قصد توصيلها إلى منشآت تربية 

األحياء املائية ونقل األصناف املذكورة قصد معالجتها.

املياه أو املواد العالقة املوجودة بصهاريج) (: مياه الصابورة) (- (13

أو االنزياح  االتزان على متن السفينة لغرض التحكم في االستواء)

أو الغاطس أو االستقرار أو اإلجهاد؛

والتي) الصابورة  مياه  من  املتأتية  املواد  (: السفن) رواسب  (- (14

استقرت داخل السفينة.))

األخرى) والتقنية  البحرية  باملصطلحات  يراد  ذلك،) على  عالوة 

املنصوص) املعاني  التطبيقية  ونصوصه  القانون  هذا  في  املستعملة 

عليها في االتفاقيات املشار إليها أعاله،)وكذا في مالحقها وبروتوكوالتها.
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املادة)3

دون اإلخالل باألحكام الخاصة املنصوص عليها في هذا القانون،)

تسري أحكام هذا القانون على):

داخل) ُمها،)
َ
مهما كان َعل املقذوفات التي تقوم بها كل سفينة،) (- (1

املياه البحرية املغربية املشار إليها في البند1()من املادة)2)أعاله)؛

السفن الحاملة للعلم املغربي،)مهما كانت املياه البحرية التي) (- (2

تمت فيها هذه املقذوفات)؛

باألنظمة) يتعلق  ما  في  أجنبية،) دولة  لعلم  الحاملة  السفن  (- (3

ميناء إلى  السفن  هذه  تدخل  عندما  الشوائب  اللتصاق   املقاومة 

أو ورش بناء)سفن أو محطة مينائية بعرض البحر)؛)

السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية عندما تقوم أو إذا قامت) (- (4

بتصريف مثل هذه املقذوفات في املياه البحرية املشار إليها في البند1()

من املادة)2)أعاله)؛

مستأجريها) و  ومجهزيها  أعاله  إليها  املشار  السفن  مالكي  (- (5

وقباطنتها أو وكالئهم،)وبصفة عامة كل مسير لهذه السفن.

غير أنه،)تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون):

1)-)السفن الحربية والسفن الحربية املساعدة؛

2)-)السفن التي تملكها دولة ما أو تستغلها ما دامت الدولة املعنية)

تستخدم هذه السفن حصريا))ألغراض حكومية وغير تجارية.

الباب الثاني

شروط قذف السفن للملوثمت في الوسط البحري

وفي الجو

الفرع األول 

أحكمم اشتركة

املادة)4

يمنع قذف ملوثات في الوسط البحري وفي الجو من قبل كل سفينة)

أثناء)مرورها أو مكوثها في املياه البحرية املغربية،)إذا كان هذا القذف)

سيتسبب أو قد يتسبب في تلوث املياه املذكورة أو تلوث الجو.)

يعتبر قذفا يسبب التلوث أو قد يتسبب فيه كل قذف يتم خرقا)

ألحكام هذا القانون.

املادة)5

ال يعتبر قذفا ممنوعا القذف) أعاله،) (4 من أحكام املادة) استثناء)

الذي تقوم به سفينة):

 1)-)ألجل ضمان سالمتها أو سالمة سفينة أخرى أو طاقمها أو ركابها
أو إلنقاذ أرواح بشرية في البحر،)شريطة أن يكون هذا القذف هو)

الوسيلة الوحيدة ملواجهة الخطر؛

2)-)على إثر تضرر السفينة املذكورة أو تجهيزاتها،)شريطة استيفاء)
الشرطين التاليين:

أ()أن تكون جميع التدابير املعمول بها قد اتخذت،)بمجرد اكتشاف)
الضرر أو القذف،)من أجل إيقاف القذف أو تقليصه أو الحد منه)؛

ب()أال يكون مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها أو قبطانها)
قد قام بتصرفه إما بنية إحداث الضرر أو تصرف بإهمال مع علمه)

باحتمال حدوث ضرر عن ذلك.

3)-)بموافقة مسبقة من السلطة املختصة،)قصد مكافحة حادثة)
تلوث معينة وألجل تقليص الضرر الناتج عن التلوث إلى أقل حد)

ممكن.

يمنع منعا كليا قذف امللوثات في األوساط) وفي جميع األحوال،)
املنشأة طبقا) املرجانية واملناطق املحمية  الهشة كالشعاب  البحرية 

للقانون رقم)22.07)املتعلق باملناطق املحمية.

الفرع الثاني

قذف الهيد وكربو ات أو خالئطهم

املادة)6

)ال تعتبر من املقذوفات املمنوعة تلك التي تقوم بتصريفها السفن)
الناقلة للهيدروكربورات أو خالئط الهيدروكربورات،)وفق الشروط)
وحسب الكيفيات املحددة بنص تنظيمي والتي تأخذ بعين االعتبار)

مقتضيات امللحق األول التفاقية ماربول.

يجب أال تحتوي أي من هذه املقذوفات على كميات من املواد)
 الكيميائية أو مركزاتها أو مواد أخرى خطرة على الوسط البحري
أو على مواد كيميائية أو مواد أخرى تتم إضافتها للتحايل على الشروط)

املتعلقة باملقذوفات.

تحدد املقذوفات املذكورة في الفقرتين األولى والثانية وشروط)
وكيفيات تصريفها بنص تنظيمي.

املادة)7

يجب االحتفاظ،)على متن السفينة،)بكل مخلفات الهيدروكربورات)
أو خالئط الهيدروكربورات املنقولة كبضائع أو املتأتية من مقصورة)
في عليها  املنصوص  للشروط  وفقا  قذفها  يمكن  ال  والتي   الجهاز 
االستقبال) منشآت  في  إخالئها الحقا  بغرض  وذلك  أعاله،) (6 املادة)
املينائية العائمة،)سواء)الثابتة أو املتنقلة،)واملخصصة لجمع النفايات)
وذلك وفق الشروط املحددة في النصوص) أو املخلفات أو هما معا،)

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
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املادة)8

على) املغربية  البحرية  املياه  في  يتم  قذف  كل  يحتوي  أال  يجب 

مواد كيميائية أو مواد أخرى من شأنها أن تخفي تلوث هذه املياه)

بالهيدروكربورات أو خالئط الهيدروكربورات.

الفرع الثالث

قذف اخلفمت املواد السمئلة الضم ة املنقولة بشكل سمئ4

املادة)9

بشكل سائب،) تنقل مواد سائلة ضارة،) التي  السفن  يجب على 

والواردة ضمن القائمة املنصوص عليها أدناه،)أن تتقيد،)عند اإلبحار)

مقتضيات) بموجب  املحددة  بالشروط  املغربية،) البحرية  املياه  في 

امللحق الثاني التفاقية ماربول سالفة الذكر.

تحدد بنص تنظيمي قائمة املواد السائلة الضارة،)طبقا ملقتضيات)

أخذا بعين االعتبار الخطر الذي تشكله على) امللحق الثاني املذكور،)

وكذا الضرر الذي) صحة اإلنسان أو املوارد البحرية أو هما معا،)

،81.12 رقم) للقانون  طبقا  بالساحل  أو  البحري،) بالوسط   تلحقه 

أو بكل استخدام مشروع للبحر.

املادة)10 

ال يجوز أن يتم قذف مخلفات مواد سائلة ضارة أو أي خليط)

)للشروط والكيفيات)
ً
يحتوي على هذه املواد من لدن أي سفينة إال وفقا

امللحق) مقتضيات  االعتبار  بعين  األخذ  مع  تنظيمي،) بنص  املحددة 

الثاني التفاقية ماربول املذكورة.

الفرع الرابع

قذف املواد املؤذية املنقولة في طرود 

املادة)11 

عن طريق البحر) يجب أن يستجيب نقل مواد مؤذية في طرود،)

بعين) أخذا  تنظيمي،) بنص  املحددة  طرود  شكل  في  النقل  لشروط 

سالفة) الخطرة  للبضائع  الدولية  البحرية  املدونة  أحكام  االعتبار 

الذكر.

يمنع قذف هذه املواد في الوسط البحري،)إال إذا كان ذلك ضروريا)

إلنقاذ أرواح بشرية في البحر أو من أجل تأمين سالمة السفينة،)مع)

مراعاة مقتضيات املادة)5)من هذا القانون.

الفرع الخامس

قذف امليمه املستعملة ان قبل السفن

املادة)12

تطبق أحكام هذا الفرع على السفن التي تقوم برحالت دولية والتي)
أو تلك التي) 400)وحدة السعة أو تفوقها،) تعادل حمولتها اإلجمالية)
تقل حمولتها اإلجمالية عن)400)وحدة السعة ومرخص لها بنقل أزيد)

من خمسة عشر))15()شخصا،)بمن فيهم أعضاء)الطاقم.

املادة)13

يمنع قذف املياه املستعملة من قبل السفن،)إال في حالة تصريف)
جهاز باستخدام  والتطهير  الطحن  عمليات  بعد  املذكورة   املياه 
أو معدات مالئمة،)حسب الحالة،)تكون مطابقة للشروط واملتطلبات)
املحددة بنص تنظيمي مع األخذ بعين االعتبار مقتضيات امللحق الرابع)

التفاقية ماربول سالفة الذكر.

يجب أال تترك تلك التصريفات السائلة أي) وفي جميع الحاالت،)
مواد صلبة عائمة مرئية وأال تتسبب في تغيير لون املياه املحيطة بها،)
وأال تتم في املناطق اإليكولوجية الهشة واملناطق املحمية املنشأة طبقا)

للقانون رقم)22.07)املتعلق باملناطق املحمية.

املادة)14

يجب أن تستجيب مقذوفات املياه املستعملة،)عندما يتم خلطها)
مع املواد أو البقايا أو املياه العادمة أو النفايات املشار إليها في الفروع)
األخرى من هذا الباب،)عالوة على الشروط الواردة في املادة)13)أعاله،)

للشروط املنصوص عليها في الفروع املعنية بها.

كما يجب اختيار املواقع املناسبة لهذا القذف مع مراعاة املواقع)
ذات األهمية البيولوجية للمصايد وحماية الوسط البحري واملواقع)
 22.07 رقم) للقانون  طبقا  املنشأة  املحمية  واملناطق  اإليكولوجية 

املتعلق باملناطق املحمية.

الفرع السادس

قذف القمماة ان قبل السفن

املادة)15

يمنع على السفن قذف،)في الوسط البحري،)جميع النفايات من مادة)
البالستيك،)بما في ذلك الحبال وشباك الصيد من األلياف االصطناعية)
البالستيكية) املواد  ورماد  البالستيك  مادة  من  القمامة  وأكياس 
املحروقة التي قد تحتوي على معادن ثقيلة أو مخلفات سامة أخرى،)
منها التخلص  يجب  والتي  والخطيرة  الطبية  النفايات  قبيل   من 
البحرية) املياه  كانت  مهما  وذلك  العمل،) بها  الجاري  للقوانين  وفقا 

املعنية.)
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املادة،) من هذه  (3 الفقرة) ومع مراعاة أحكام  عالوة على ذلك،)

يمكن أن يتم قذف أنواع القمامة األخرى الصادرة عن السفن وفق)

الشروط والكيفيات املحددة بنص تنظيمي،)مع األخذ بعين االعتبار)

مقتضيات امللحق الخامس التفاقية ماربول املذكورة.

كما ورد) في املناطق الخاصة،) كما يمنع على السفن أن تقذف،)

البحر) في  سيما  وال  ماربول،) التفاقية  الخامس  امللحق  في  تعريفها 

األبيض املتوسط أي نوع من القمامة،)بما في ذلك املنتجات الورقية)

والخرق واملنتجات الزجاجية واملنتجات املعدنية،)والقنينات وأدوات)

قذف) أن  غير  والتلفيف.) التغليف  ومواد  الشحنة  وفرش  املطبخ 

فضالت الطعام في املناطق املشار إليها أعاله،)ال يعتبر ممنوعا عندما)

مع األخذ بعين االعتبار) يتم وفق الشروط املحددة بنص تنظيمي،)

مقتضيات امللحق الخامس املذكور.

املادة)16

يمنع قذف النفايات) من هذه املادة،) (2 مع مراعاة أحكام الفقرة)

انطالقا من املنصات الثابتة أو العائمة بالبحر التي تستخدم في التنقيب)

عن املوارد املعدنية املوجودة في قاع البحار أو املحيطات واستغاللها)

متر عن) (500 ومعالجتها،)وكذا انطالقا من أي سفينة تبعد بأقل من)

تلك املنصات.

ال يعد ممنوعا قذف فضالت الطعام انطالقا من منصات تقع على)

بعد أكثر من)12)ميال بحريا انطالقا من الخطوط األساسية،)وكذا من)

قبل جميع السفن األخرى التي توجد قرب تلك املنصات أو تبعد عنها)

بأقل من)500)متر،)إذا تم ذلك وفق الشروط املحددة بنص تنظيمي،)

مع األخذ بعين االعتبار مقتضيات امللحق الخامس التفاقية ماربول.

املادة)17

يجب أال تحتوي القمامات التي يتم قذفها على أي مواد مؤذية.

املادة)18

إذا كانت القمامات التي يتم قذفها مخلوطة مع مواد أخرى يكون)

قذفها ممنوعا أو خاضعا لشروط أخرى مختلفة أو إذا كانت ملوثة)

بتلك املواد،)تطبق،)في هذه الحالة،)الشروط األكثر صرامة.

الفرع السابع

قذف ايمه الصمبو ة  و واس4 السفن

املادة)19

عالوة على االستثناءات املنصوص عليها في املادة)3)أعاله،)ال تطبق)

أحكام هذا الفرع على السفن التالية:

- السفن غير املصممة أو غير املبنية بغرض نقل مياه الصابورة 

والسفن املتوفرة على صهاريج مختومة لنقل مياه الصابورة ؛

- السفن املشتغلة، حصريا، في املياه البحرية املغربية ؛

- السفن الحاملة للعلم املغربي واملستغلة، فقط، في املياه الخاضعة 

لسيادة دولة أخرى، شريطة أن يكون هذا االستثناء مرخًصا به.

املادة)20

وإخالء) الصابورة  مياه  مقذوفات  ممنوعة  مقذوفات  تعتبر  ال  (

الرواسب التي تتم طبقا للشروط والكيفيات املحددة بنص تنظيمي،)

()BWM( أخذا بعين االعتبار القواعد والشروط املحددة في اتفاقية)

سالفة الذكر.)

الفرع الثامن

التلوث النم م عن النظم املقمواة اللتصمق الشوائ4

املادة)21

يمنع وضع نظم مقاومة اللتصاق الشوائب أو تثبيتها أو استخدامها)

إذا كانت تحتوي على مركبات عضوية قصديرية أو مواد ضارة أخرى)

تعمل كمبيدات حيوية نشطة على):

1)-)السفن الحاملة للعلم املغربي؛

2)-)السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية وإن لم تكن طرفا في اتفاقية)

في ذلك) بما  البحرية املغربية،) املياه  في  التي تشتغل  املذكورة،) (AFS

السفن املستأجرة من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة،)وفقا)

للشروط املحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل في)

هذا املجال.

أحكام هذا الفرع على معدات الصيد وتجهيزات) كذلك،) تطبق،)

وكذا على كل األجهزة أو اآلالت املغمورة،) منشآت الصيد البحري،)

)أو جزئيا،)في املياه البحرية املغربية.
ً
لَية

ُ
ك

املادة)22

تحدد بنص تنظيمي قائمة املركبات واملواد األخرى الضارة املشار)

إليها أعاله التي يجب أال تحتوي عليها نظم مقاومة اللتصاق الشوائب.)

املادة)23

أعاله ومناولتها) (21 يتم جمع النفايات الناتجة عن تطبيق املادة)

املتعلق بتدبير) (28.00 ومعالجتها وإفراغها وفقا ألحكام القانون رقم)

النفايات والتخلص منها،)كما وقع تغييره وتتميمه.
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الفرع التاسع

االنبعمثمت املتأتية ان السفن

املادة)24

يمنع على السفن أن تنفث،)في الجو،)مواد تتجاوز عتبات تركيزها)

االعتبار) بعين  األخذ  مع  تنظيمي،) بنص  املحددة  القصوى  العتبات 

مقتضيات امللحق السادس التفاقية ماربول،)سالفة الذكر.)

املادة)25

يجب تسليم املواد التي تؤدي إلى تقليص طبقة األوزون واملعدات)

املحتوية على هذه املواد عند إزالتها من السفن،)إلى منشآت استقبال)

مالئمة،)حسب الشروط والكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

املادة)26

خاضع) بحري  ديزل  محرك  تشغيل  السفن،) متن  على  يمنع،)

عندما) الذكر،) سالفة  ماربول  التفاقية  السادس  امللحق  ملقتضيات 

تتجاوز كمية أنواع أكسيد اآلزوت املنبعثة من هذا املحرك العتبات)

امللحق) مقتضيات  االعتبار  بعين  األخذ  مع  تنظيمي،) بنص  املحددة 

السادس سالف الذكر.

املادة)27

مع مراعاة مقتضيات امللحق السادس) يمكن للسلطة املختصة،)

التفاقية ماربول سالفة الذكر ووفقا للشروط والكيفيات املحددة)

للمعايير) االمتثال  من  السفن  فئات  بعض  استثناء) تنظيمي،) بنص 

ستخدم هذه السفن،)
ُ
املتعلقة بانبعاث أنواع أكسيد اآلزوت،)عندما ت

حصريا،)في املياه البحرية املغربية.

املادة)28

يجب أال تتجاوز كمية الكبريت في أي وقود سائل يستخدم في دفع)

البحرية والوقود) التقطير  في ذلك نواتج  بما  أو استغاللها،) سفينة 

تنظيمي،) بنص  املحددة  التركيزات  املالحة،) مناطق  حسب  املتبقي،)

مع األخذ بعين االعتبار مقتضيات امللحق السادس التفاقية ماربول،)

سالفة الذكر.

املادة)29

يمنع،)على متن السفن،)حرق:

1)-)املواد الواردة في القائمة املحددة بنص تنظيمي،)مع األخذ بعين)

االعتبار مقتضيات امللحق السادس التفاقية ماربول سالفة الذكر؛

2)-)املواد األخرى،)غير تلك املنصوص عليها في البند)1)أعاله،)إذا)

مع) لم يتم الحرق وفق الشروط والكيفيات املحددة بنص تنظيمي،)

مراعاة مقتضيات امللحق السادس التفاقية ماربول.

املادة)30

يجب أن يكون الوقود السائل املستخدم على متن السفن التي)
تطبق عليها مقتضيات امللحق السادس التفاقية ماربول سالفة الذكر،)
أي مضافات يحتوي على  وأال  العضوية،) غير  األحماض  من  (

ً
 خاليا

أو نفايات كيميائية تضر بصحة اإلنسان أو تساهم،)على العموم،)في)
زيادة تلوث الجو.

الباب الثالث

أحكمم اتفرقة

املادة)31

يجب أن تتوفر السفن التي تطبق عليها أحكام هذا القانون على)
من) بالوقاية  املتعلقة  السندات  أو  األخرى  والوثائق  الشهادات 
التلوث الناجم عن السفن املنصوص عليها في املالحق األول والثاني)
 والثالث والرابع والخامس والسادس التفاقية ماربول سالفة الذكر،
وأن تستجيب للشروط التقنية واملتطلبات املنصوص عليها في املالحق)

املذكورة.

األخرى والوثائق  الشهادات  على  التوفر  كذلك،) عليها،)  ويجب 
املتعلقة بضبط) الدولية  االتفاقية  في  املنصوص عليها  السندات  أو 
أو في) (،)BWM )اتفاقية) )والرواسب في السفن) وإدارة مياه الصابورة)
املقاومة اللتصاق) السفينية  النظم  بشأن ضبط  الدولية  االتفاقية 
الشوائب وذات اآلثار املؤذية))اتفاقية)AFS()سالفتي الذكر أو هما معا.

الشهادات) تسلم  املغربي،) العلم  تحمل  التي  للسفن  بالنسبة 
الشروط) وفق  أعاله  إليها  املشار  األخرى  والوثائق  والسندات 
والكيفيات املحددة بموجب أحكام امللحق األول من الظهير الشريف)
بمثابة) ()1919 مارس) (31(  1337 من جمادى اآلخرة) (28 الصادر في)
لتطبيقه،) املتخذة  النصوص  ومقتضيات  البحرية،) التجارة  مدونة 

املتعلقة بسالمة املالحة والوقاية من التلوث الناجم عن السفن.

يجب على كل سفينة قامت بقذف ملوثات في الوسط البحري أو في)
الجو أو هما معا،)أن تتوفر،)على متنها،)على جميع الوثائق املتعلقة بهذه)
املقذوفات التي تقتضيها،)حسب الحالة،)املالحق األول والثاني والثالث)
)BWM( اتفاقية) أو  ماربول  التفاقية  والسادس  والخامس   والرابع 

أو اتفاقية))AFS()املشار إليها أعاله.

املادة)32

يجب على كل قبطان أو شخص يتولى مسؤولية سفينة تعرضت،)
عند إبحارها في املياه البحرية املغربية،)لعارض تقني أو حادثة بحرية)
تسببت أو قد تتسبب في تلوث هذه املياه أو تلوث الجو أن يخبر،)على)
الفور،)السلطة املختصة مع موافاتها بكل املعلومات املتعلقة بالعارض)

أو الحادثة البحرية وبمخاطر التلوث املحتمل.
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يسري هذا االلتزام،)كذلك،)على قبطان كل سفينة تبحر في نفس)

املياه بلغ إلى علمه وقوع عارض أو حادثة من هذا القبيل.

في حالة التخلي عن السفينة أو إذا كان التقرير البحري املتعلق)

بالعارض أو الحادثة التي تعرضت لها السفينة غير تام أو يستحيل)

مستأجرها أو  مجهزها  أو  السفينة  مالك  يتولى  عليه،)  الحصول 

أو أعوانه أو وكالؤه،)االلتزامات املشار إليها أعاله وامللقاة على عاتق)

القبطان.

املادة)33

يعد اإلخبار املشار إليه في املادة)32)أعاله وفق النموذج املحدد بنص)

تنظيمي.)ويجب أن يتضمن جميع البيانات التي تمكن السلطة املختصة)

 من التعرف على السفينة املعنية وتحديد موقعها ومعرفة العارض

وحجم) وطبيعة  السفينة،) لها  تعرضت  التي  البحرية  الحادثة  أو 

الخسائر التي تعرضت لها أو نجمت عنها،)وكذا األحوال الجوية التي)

تعيشها السفينة و،)عند االقتضاء،)كل املعلومات املفيدة.

املادة)34

يجب على كل قبطان سفينة تبحر في املياه البحرية املغربية وكل)

على) قائد طائرة مغربية أو أجنبية تحلق فوق نفس املياه أن يخبر،)

بنص) املحددة  والكيفيات  األشكال  وفق  املختصة  السلطة  الفور،)

تنظيمي بكل واقعة أو وضعية تبعث على احتمال وقوع قذف للملوثات)

في املياه املذكورة.

السفينة على  التعرف  من  املقدم  اإلخبار  يمكن  أن   يجب 

أو الطائرة التي صدر عنها واملكان أو األماكن التي لحق بها القذف و،)

عند االقتضاء،)على السفينة التي ارتكبت املخالفة.

املادة)35

عند حدوث قذف للملوثات،)توجه السلطة املختصة إنذارا ملالك)

السفينة التي صدرت عنها هذه املقذوفات أو مستغلها قصد اتخاذ)

التدابير الضرورية لوضع حد للقذف املذكور حسب الشروط التي)

تحددها.

وفي حالة االستعجال،)يوجه اإلنذار لقبطان السفينة،)أو للشخص)

الذي يتولى مسؤوليتها إذا تعذر الوصول إلى القبطان.

املادة)36

إذا ظل اإلنذار دون جدوى أو لم تترتب عنه النتائج املرجوة داخل)

يمكن للسلطة) األجل املحدد أو كانت الحالة تستدعي االستعجال،)

املختصة أن تتخذ كل التدابير املالئمة قصد تفادي أخطار التلوث،)

وذلك على نفقة وتحت مسؤولية مالك السفينة املعنية أو مستغلها.

وفق) اإلطار،) هذا  في  يتم صرفها،) التي  املصاريف  تحصيل  يتم 

أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية.

الباب الرابع

االختصمصمت واملسمطر

املادة)37

طبقا) املحلفين  واألعوان  القضائية  الشرطة  على ضباط  عالوة 

للتشريع الجاري به العمل،)يؤهل للبحث عن املخالفات ألحكام هذا)

القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه ومعاينتها مفتشو املالحة البحرية)

والضباط قادة املنشآت والطائرات التابعة للقوات البحرية امللكية)

الحكومية) السلطة  تعينهم  الذين  وكذا األشخاص  املوانئ،) وضباط 

وسفن الخدمة) املكلفة باملالحة التجارية بالنسبة للسفن التجارية،)

والترفيه،)والسلطة الحكومية املكلفة بالصيد البحري بالنسبة لسفن)

الصيد البحري وسفن الدعم.

املادة)38

 يقوم الضباط قادة املنشآت أو الطائرات املشار إليهم في املادة)37

كل) وتفتيش  بولوج  تنظيمي،) بنص  املحددة  الكيفيات  وفق  أعاله،)

يشتبه في خرقها ألحكام) في املياه البحرية املغربية،) سفينة وجدت،)

هذا القانون أو النصوص املتخذة لتطبيقه،)واقتيادها إلى أقرب ميناء)

داخل أقرب اآلجال املمكنة.)

الضباط الستخدام جميع وسائل اإلكراه الالزمة،  يؤهل هؤالء)

بما في ذلك استعمال سالحهم في حالة ظل اإلنذار باستعمال السالح)

دون جدوى.

املادة)39

كل معاينة مخالفة ألحكام هذا القانون) فورا،) يجب أن تشكل،)

والنصوص املتخذة لتطبيقه موضوع محضر مخالفة يتم توقيعه،)

بكيفية صحيحة،)من قبل العون محرر املحضر ومرتكب أو مرتكبي)

في حالة امتناع مرتكب أو مرتكبي املخالفة أو تعذر عليهم) املخالفة.)

التوقيع على املحضر،)يشار إلى ذلك في املحضر.

يجب أن يبين املحضر املعد طبقا للنموذج املحدد بنص تنظيمي،)

على الخصوص:

1)-)املعلومات التي تمكن من التعرف على األشخاص الذين ارتكبوا)

أو الذين يشتبه في ارتكابهم املخالفة وعلى السفينة املعنية؛

تاريخ) وكذا  املرتكبة،) املخالفة  بطبيعة  املتعلقة  املعلومات  (- (2

ومكان ارتكابها؛
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3)-)خصائص امللوثات املقذوفة،)وكل املعلومات التي تسمح بتقييم)

طبيعة التلوث الناجم عن املخالفة املرتكبة وتحديد حجم هذا التلوث)؛

ال سيما فيما يتعلق بمعطيات الحالة) األوضاع بعين املكان،) (- (4

الجوية وحالة البحر)؛

5)-)التدابير التي تم اتخاذها عند معاينة القذف؛

-)طريقة أو طرق املالحظة والوثائق املدلى بها لتعزيز املعاينة، (6 

عند االقتضاء؛

7)-)اإلشارة،)عند االقتضاء،)إلى أخذ عينات وبيان مرجع محضر)

أخذ العينات؛

8)-)هوية العون محرر املحضر.

في حالة أخذ عينات،)يجب أن يتم ذلك وفق املساطر املنصوص)

عليها في القانون رقم)13.83)املتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.

املادة)40

يعتد بمضمون املحاضر املحررة من قبل األعوان املشار إليهم في)

املادة)37)أعاله إلى أن يثبت العكس.)وتقوم السلطة املختصة بإحالتها،)

فورا،)إلى النيابة العامة لدى املحكمة املختصة.

يتولى املمثل املحلي للسلطة املختصة تنسيق التدخالت الرامية إلى)

تسهيل عملية البحث وجمع األدلة املتعلقة باملخالفة،)والتي قد تشمل)

أخذ الصور الجوية والصور امللتقطة بواسطة األقمار االصطناعية)

ويتم إخبار النيابة العامة بذلك في أقرب) وتقرير تفتيش السفينة.)

اآلجال.

املادة)41

يمكن أن تأمر السلطة املختصة) في حالة معاينة قذف ملوثات،)

ويشمل) التلوث.) املسؤولة عن  للسفينة  البحر،) في  تفتيش،) بإجراء)

بما في ذلك) التفتيش املنجز التحقق من كل وثيقة توجد على متنها،)

السجالت.

خالل) أعاله،) (37 املادة) في  إليهم  املشار  املؤهلين  لألعوان  يمكن 

 تفتيشهم ألي سفينة مسؤولة عن فعل تلوث،)فتح كل طرد أو حاوية

أو تلفيف،)وأخذ كل عينة،)عند االقتضاء،)ألجل تحليلها،)وأخذ كل)

نسخة أو استنساخ كل وثيقة يرونها مفيدة ألغراض التحقيق.

املادة)42

ارتكاب مخالفة ألحكام) في  يمكن توقيف كل سفينة استعملت 

الذي تتواجد به) هذا القانون أو النصوص املتخذة لتطبيقه بامليناء)

بطلب من السلطة التابع لها العون) بموجب مقرر لرئيس املحكمة،)

محرر املحضر.

يتم هذا التوقيف على نفقة مجهز السفينة.

يمكن للقا�ضي،)في أي وقت من األوقات،)األمر برفع التوقيف مقابل)

أداء)كفالة مالية جيدة وكافية،متناسبة مع الضرر املحدث مع مراعاة)

وكيفية) مبلغها  يحدد  القانون،) هذا  من  الخامس  الباب  مقتضيات 

أدائها.)ويمكن أن يرفق إجراء)توقيف السفينة،)عند االقتضاء،)بتغيير)

طريقها نحو مكان آخر أو نحو ميناء)أو مكان إرساء.

املادة)43

خالفا ألحكام القانون املتعلق باملسطرة الجنائية،)تختص املحاكم)

اآلتية،)وحدها دون غيرها،)بالنظر في املخالفات ألحكام هذا القانون)

والنصوص املتخذة لتطبيقه):

املرتكبة) السفينة  تسجيل  ميناء) لنفوذها  التابع  املحكمة  (- (1

للمخالفة،)عندما يتعلق األمر بسفينة تحمل العلم املغربي؛

السفينة) فيه  تتواجد  الذي  امليناء) لنفوذها  التابع  املحكمة  (- (2

املرتكبة للمخالفة،)بالنسبة للسفن الحاملة لعلم دولة أجنبية.

الباب الخامس

املخملفمت والعقوبمت

املادة)44

قبطان كل  درهم  (150.000 إلى) (50.000 من) بغرامة   يعاقب 

8 أو) (6  أو مسؤول على متن سفينة يقوم بقذف خرقا ألحكام املواد)

أو)9)أو)10)من هذا القانون.)غير أنه):

سفينة  متن  على  مسؤول  أو  قبطان  املخالفة  مرتكب  كان  إذا   -

صهريجية تقل حمولتها اإلجمالية عن 150 وحدة السعة أو أي 

سفينة أخرى تقل حمولتها اإلجمالية عن 400 وحدة السعة تكون 

آلة الدفع فيها ذات قوة منشأة تفوق أو تعادل 150 كيلو واط، 

تتراوح العقوبة بين ثالث )3( وخمس )5( سنوات حبسا وغرامة من 

15.000.000 إلى 45.000.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين 

فقط؛
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سفينة  متن  على  مسؤول  أو  قبطان  املخالفة  مرتكب  كان  إذا   -

صهريجية تفوق أو تعادل حمولتها اإلجمالية 150 وحدة السعة 

أو أي سفينة أخرى تفوق أو تعادل حمولتها اإلجمالية 400 وحدة 

السعة، تتراوح العقوبة بين خمس )5( وسبع )7( سنوات حبسا 

وغرامة من 50.000.000 إلى 100.000.000 درهم أو إحدى هاتين 

العقوبتين فقط.

املادة)45

سنوات وبغرامة من) ()7( إلى سبع) ()3( يعاقب بالحبس من ثالث)

10.000.000)إلى)15.000.000)درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط)

كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بقذف مواد مؤذية في طرود)

عن طريق البحر خرقا ألحكام املادة)11)من هذا القانون.

املادة)46

يعاقب بغرامة يحدد مبلغها كما يلي،)كل قبطان أو))مسؤول على)

متن سفينة قام بقذف مياه مستعملة خرقا ألحكام املادة)13)من هذا)

القانون:

- من 5.000 إلى 30.000 درهم إذا كانت الحمولة اإلجمالية للسفينة 

تقل عن 400 وحدة السعة؛

اإلجمالية  الحمولة  كانت  إذا  درهم   100.000 إلى   50.000 -من 

للسفينة تعادل 400 وحدة السعة أو تفوقها.

تطبق نفس العقوبة في حالة خرق أحكام املادتين)7)أو)17)من هذا)

القانون.

املادة)47

قبطان كل  درهم  (50.000 إلى) (30.000 من) بغرامة   يعاقب 

15  أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا ألحكام املواد)

أو)16)أو21))من هذا القانون.

14)و18)من) تضاعف هذه الغرامة في حالة خرق أحكام املادتين)

هذا القانون.

املادة)48

درهم كل قبطان) (3.000.000 إلى) (1.000.000 يعاقب بغرامة من)

أو إخالء) ( أو مسؤول على متن سفينة قام بتصريف مياه الصابورة)

الرواسب من السفينة خرقا ألحكام املادة)20)من هذا القانون.

املادة)49

قبطان كل  درهم  (1.000.000 إلى) (150.000 من) بغرامة   يعاقب 

24  أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا ألحكام املواد)

أو)25)أو)26)أو)28)أو)29)من هذا القانون.

املادة)50

قبطان كل  درهم  (1.000.000 إلى) (150.000 من) بغرامة   يعاقب 

أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا ألحكام املادة)30)من)

هذا القانون.

قبطان قام  إذا  أعاله  إليها  املشار  العقوبة  تطبق  ال  أنه،)  غير 

أو مسؤول على متن سفينة بما يلي):

1)-)الدفع بحجة تثبت أنه لم يكن باستطاعته شراء)وقود بحري)

مطابق للتنظيم املعمول به في املكان املقرر في خطة سفره؛

املتوجه إليه) إخبار دولة العلم والسلطة املختصة في امليناء) (- (2

بعدم توفر الوقود البحري املطابق للتنظيم املعمول به؛

3)-)الدفع بحجة تعذر حصوله على الوقود املذكور إال بحياده عن)

الطريق املقرر سلكها أو بتأخيره ملوعد الرحلة بصفة غير قانونية.

املادة)51

السفينة مالك  درهم  (200.000 إلى) (5.000 من) بغرامة   يعاقب 

والوثائق) الشهادات  يتوفر على  الذي ال  أو مستغلها  أو مستأجرها 

أعاله) (31 األخرى أو السندات أو الوثائق املنصوص عليها في املادة)

أو يتوفر على شهادات أو سندات أو وثائق غير مطابقة أو منتهية)

الصالحية أو مزورة.

املادة)52

قبطان كل  درهم  (200.000 إلى) (10.000 من) بغرامة   يعاقب 

ربان طائرة ارتكب مخالفة خرقا) ( أو) أو مسؤول على متن سفينة 

ألحكام املادتين)32)أو)34)من هذا القانون.

تضاعف هذه الغرامة بالنسبة لقبطان السفينة موضوع الحادث.

املادة)53

في حالة العود،)تضاعف العقوبات الحبسية))والغرامات املنصوص)

عليها في هذا الباب.

بموجب) كل شخص سبق الحكم عليه،) ويعتبر في حالة العود،)

حكم حائز لقوة ال�ضيء)املق�ضي به،)بعقوبة من أجل إحدى مخالفات)

أحكام هذا القانون أو النصوص املتخذة لتطبيقه،)ثم ارتكب مخالفة)

جديدة لألحكام املذكورة خالل السنتين املواليتين لتاريخ تبليغ حكم)

اإلدانة السابقة.
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املادة)54

القانون تجاه) في هذا  بالعقوبات املنصوص عليها  دون اإلخالل 

القبطان أو املسؤول على متن السفينة،)تطبق نفس العقوبات إما على)

املالك أو على املستغل أو على ممثلهما القانوني أو املسير الفعلي إذا)

أو على أي شخص آخر غير القبطان  تعلق األمر بشخص اعتباري،)

أو املسؤول على متن سفينة يمارس)،)قانونيا أو فعليا،)سلطة مراقبة)

أو إدارة في تدبير أو تشغيل السفينة،)إذا كان هذا املالك أو املستغل)

أو الشخص مصدرا لقذف تم خرقا ألحكام هذا القانون وللنصوص)

املتخذة لتطبيقه أو لم يتخذ التدابير الالزمة لتفاديه.

املادة)55

عند ارتكاب مخالفة خارج نطاق املياه اإلقليمية،)ال تطبق سوى)

عقوبات الغرامة.

املادة)56

ظروف) سيما  وال  الواقعية  للظروف  مراعاة  للمحكمة،) يجوز 

 عمل الشخص املعني،)أن تقرر أداء)الغرامات املفروضة على القبطان

أو املسؤول على متن سفينة)،)كلًيا أو جزئًيا،)من لدن مالك أو مستغل)

السفينة املعنية.

ال يجوز للمحكمة استعمال هذه اإلمكانية إال إذا تم استدعاء)

املالك أو املستغل إلى الجلسة.

املادة)57

مبالغ) أو  الحبسية  العقوبة  تحديد  قصد  القا�ضي  على  يتعين 

الغرامات أو هما معا،)أن يأخذ بعين االعتبار الفئة التي ينتمي إليها نوع)

امللوثات،)ومكان املخالفة،)وكذا طبيعة وحجم األضرار التي تسببت)

فيها.

املادة)58

يتم تقييد طبيعة املخالفات املرتكبة ومبالغ الغرامات التي ترتبت)

عنها):

- بالنسبة لكل سفينة تحمل العلم املغربي، على بطاقة تسجيلها وفي 

سجل مركزي للسفن مرتكبة املخالفات تمسكه السلطة البحرية؛

تمسكه  سجل  في  األجنبي،  العلم  تحمل  سفينة  لكل  بالنسبة   -

السلطة البحرية.

الباب السادس 

أحكمم ختماية

املادة)59

تاريخ نشره) من  ابتداء) التنفيذ  القانون حيز  تدخل أحكام هذا 
بالجريدة الرسمية.

غير أن األحكام التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية تدخل حيز)
التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.

ظهير شريف  قم)6).م).م)صمد  في)8م)  4))44م ))))فبراير)م)8))  
8).64)القم�شي بمملصمدقة على املرسوم) بتنفيذ القمنون  قم)
)44م  احرم) ان  ((6 في) الصمد   ((.(8.685 بقمنون  قم)
بعض) لفمئدة  استثنمئية  تدابير  بسن  ()(8(8 )5م)سبتمبر)
املشغلين املنخرطين بملصندوق الوطني للضممن اال تممعي)
والعمالين لديهم املصرح بهم وبعض فئمت العممل املستقلين)
واألشخمص غير األ راء)املؤانين لدى الصندوق،)املتضر ين)

ان تداعيمت تف�شي  مئحة فيرو8 كو ونم)»كوفيد)-)9م«.

ه و))حده،
ّ
الحمد لل

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

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

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

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
بقانون) املرسوم  على  باملصادقة  القا�ضي  (64.20 رقم) القانون 
()2020 )15)سبتمبر)  1442 من محرم) (26 الصادر في) رقم)2.20.605)
بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض املشغلين املنخرطين بالصندوق)
الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات)
املؤمنين لدى الصندوق،) العمال املستقلين واألشخاص غير األجراء)
املتضررين من تداعيات تف�ضي جائحة فيروس كورونا)»كوفيد)-)19«،)

كما وافق عليه مجلس املستشارين ومجلس النواب.

وحرر بفاس في)10)رجب)1442 )22)فبراير)2021(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*
*   *


