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املادة)42

تتألف املوارد البشرية للوكالة من):

األسا�سي  للنظام  طبقا  توظيفهم  يتم  ومتعاقدين  وأعوان  أطر   -

الخاص بمواردها البشرية ؛

- موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل.

ويمكن إلدارات الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية)

أن تضع رهن إشارة الوكالة موظفين أو مستخدمين،)حسب الحالة،)

بالرغم من جميع األحكام التشريعية والتنظيمية املخالفة.

أو مستشارين تشغلهم) أن تستعين بخبراء) يمكن للوكالة كذلك،)

بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة وملدة معينة.

الباب السابع

غحكاما نتقالي3النهائي3

املادة)43

في انتظار تنصيب أجهزة الوكالة،)وبصفة انتقالية،)تتولى اإلدارة)

ممارسة املهام املنصوص عليها في البنود من)1)إلى)7)من املادة)25)من)

هذا القانون.

تؤهل اإلدارة التخاذ جميع التدابير التي تراها) ومن أجل ذلك،)

القانون) هذا  بأحكام  التقيد  إطار  في  املهام  هذه  ملمارسة  مناسبة 

 09.08 رقم) القانون  أحكام  وكذا  لتطبيقه،) املتخذة  والنصوص 

املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع)

الشخ�سي.

املادة)44

تضع اإلدارة رهن إشارة الوكالة جميع الوسائل التقنية والبشرية)

والتنظيمية الالزمة قصد القيام باملهام املوكولة إليها.

املادة)45

الوطنية) الوكالة  بإحداث  املتعلقة  القانون  هذا  أحكام  تدخل 

بها) املتعلقة  التنظيمية  النصوص  نشر  بعد  التنفيذ  للسجالت حيز 

في أجل ال يتجاوز سنة من تاريخ نشر القانون) بالجريدة الرسمية،)

بالجريدة الرسمية.

للسكان) الوطني  بالسجل  املتعلقة  القانون  هذا  أحكام  وتدخل 

النصوص) ( نشر) فور  التنفيذ  حيز  املوحد  االجتماعي  والسجل 

التنظيمية املتعلقة بهما بالجريدة الرسمية.

(33( حيا وذ 3) منا ((8 في) صادرا ((.(1.79 رقم) شريفا  ظهيرا

)8)غأ 13)1)1)()بتنفيذا لقانونارقم)8).18)بإعادةاتنظيم)

رجال) لفائدةا لألعمالا الجتماعي3ا مؤس 3ا وح نا لثانيا

 ل ل33ا لتابعينالوز رةا لد خلي3.

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 
بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني لألعمال) (38.18 القانون رقم)
االجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية،)كما وافق)

عليه مجلس املستشارين ومجلس النواب.

وحرر بتطوان في)18)من ذي الحجة)1441 )8)أغسطس)2020(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*

*  *
قانونارقما8).18

بإعادةاتنظيمامؤس 3ا وح نا لثانيالألعمالا الجتماعي3
لفائدةارجالا ل ل33ا لتابعينالوز رةا لد خلي3

الباب األول

غحكاماعام3

املادة األولى

الحسن) »مؤسسة  تنظيم) القانون،) هذا  أحكام  وفق  يعاد،)
لوزارة) التابعين  السلطة  رجال  لفائدة  االجتماعية  لألعمال  الثاني 
في) الصادر  (2.80.520 رقم) بقانون  باملرسوم  املحدثة  الداخلية«،)
املصادق عليه بموجب) ()1980 أكتوبر) (8(  1400 من ذي القعدة) (28
القانون رقم)34.80)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.80.443 
تسمية) وتحمل  (.)1980 ديسمبر) (25(  1401 صفر) من  (17 بتاريخ)
»مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة)
باسم) بعده  إليها  ويشار  الداخلية«.) لوزارة  التابعين  واملوظفين 
»املؤسسة«.)وينخرط فيها لزوما املوظفون املشار إليهم في املادة)4)من)

هذا القانون.
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املادة)2

ال تهدف املؤسسة إلى تحقيق الربح،)وتتمتع بالشخصية املعنوية)

واالستقالل املالي.

يكون مقر املؤسسة بالرباط.

يتم إحداث فروع جهوية لها،)حسب الشروط والكيفيات املحددة)

في نظامها الداخلي.

الباب الثاني

 ألهد فال النخر طال ملهام

املادة)3

تهدف املؤسسة إلى تقديم وتنمية الخدمات االجتماعية لفائدة)

وكذا) وأبنائهم،) بعده وأزواجهم  (4 املادة) في  إليهم  املشار  املنخرطين 

واملرافق االجتماعية) واملنشآت  املشاريع  وتنمية  وتدبير  إلى إحداث 

لفائدتهم.

املادة)4

ينخرط في املؤسسة):

الشريف) الظهير  ألحكام  الخاضعون  السلطة  رجال  (- (1

رقم)1.08.67)الصادر في)27)من رجب)1429 )31)يوليو)2008()في شأن)

هيئة رجال السلطة)؛

-)موظفو وزارة الداخلية الخاضعون ألحكام الظهير الشريف) (2

1963()بشأن) 1382))فاتح مارس) 5)شوال) رقم)1.63.038)الصادر في)

النظام األسا�سي الخصو�سي للمتصرفين بوزارة الداخلية،)كما وقع)

تغييره وتتميمه)؛

3)-)املوظفون من األطر املماثلة املصنفة ضمن نفس درجات الفئة)

وكذا باقي املوظفين واألعوان العاملين) أعاله،) (2 املشار إليها في البند)

الذين يتقاضون أجورهم) باملصالح املركزية و الالممركزة للوزارة،)

من امليزانية العامة.

املتقاعدون،) املؤسسة  خدمات  من  االستفادة  في  يستمر  كما 

وذلك وفق) وأزواجهم وأبناؤهم،) املنتمون للفئات الثالث املذكورة،)

الشروط املحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.

املادة)5

يمكن للموظفين املوجودين في وضعية إلحاق أو رهن اإلشارة لدى)

طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها) وزارة الداخلية،)

بطلب منهم،)من خدمات املؤسسة طيلة مدة) أن يستفيدوا،) العمل،)

وزارة) لدى  للمتعاقدين  ويمكن  اإلشارة.) أو وضعهم رهن  إلحاقهم 

الداخلية،)بطلب منهم،)أن يستفيدوا من خدمات املؤسسة طيلة مدة)

سريان تعاقدهم.

املوظفين) استفادة  شروط  للمؤسسة  الداخلي  النظام  يحدد 

واملتعاقدين املشار إليهم في الفقرة أعاله من خدمات املؤسسة.

كما يمكن أن يستفيد من خدمات املؤسسة مستخدمو املؤسسات)

أزواجهم) وكذا  الداخلية  وزارة  وصاية  تحت  املوضوعة  العمومية 

األعمال) جمعيات  املؤسسة  إلى  انضمت  إذا  ما  حالة  في  وأبناؤهم،)

هذه) من  بطلب  ذلك  ويتم  املؤسسات.) لهذه  التابعة  االجتماعية 

الجمعيات ووفق اتفاقيات خاصة تبرم بين هذه الجمعيات واملؤسسة.

املادة)6

تعمل املؤسسة على تحقيق األهداف املشار إليها في املادة)3)أعاله.)

وفق شروط وضوابط) وتضطلع لهذه الغاية على وجه الخصوص،)

يحددها نظامها الداخلي،)باملهام التالية):

1)-)توفير خدمات ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز لالصطياف)

والتخييم وتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة املنخرطين)

وأزواجهم وأبنائهم)؛

واملؤسسات) الهيئات  مع  بشراكة  الالزمة،) التدابير  اتخاذ  (- (2

املتخصصة،)لتقديم خدمات في مجال التغطية الصحية والتأمين على)

الحياة لفائدة املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم)؛

3)-)تشجيع مشاريع سكنية أو العمل على إنجازها لفائدة املنخرطين)؛

4)-)العمل على تمكين املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من االستفادة)

العمومية) املؤسسات  تقدمها  التي  الخدمات  من  تفضيلية  بشروط 

والخاصة عبر الشراكة معها)؛)

تقديم أو تيسير الولوج إلى خدمات اجتماعية أخرى لفائدة) (- (5

املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.
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املادة)7

يمكن للمؤسسة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري)

بها العمل أن تحدث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها شريطة أن)

يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف املؤسسة وتطوير)

مهامها في املجاالت االجتماعية والصحية والتربوية والثقافية.

يمنع إحداث وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة املنخرطين)

املخصصة) العقارات  داخل  حقوقهم  وذوي  وأبنائهم  وأزواجهم 

للمصالح التابعة للوزارة،)إال من قبل املؤسسة وبترخيص مسبق من)

اإلدارة.

وفق) للخواص  املرافق  هذه  تدبير  تفوض  أن  للمؤسسة  يمكن 

دفتر) في  وكذا  الداخلي،) نظامها  في  املحددة  والضوابط  الشروط 

تحمالت تتم املصادقة عليه من طرف مجلس التوجيه والتتبع بعد)

استطالع رأي وزير الداخلية.

الباب الثالث

 لتنظيمال لت ييرا

املادة)8

تتكون أجهزة املؤسسة من):

- مجلس التوجيه والتتبع ؛

- رئيس املؤسسة.

املادة)9

من) أو  الداخلية  وزير  برئاسة  والتتبع  التوجيه  مجلس  ينعقد 

يفوض له في ذلك.

يتألف مجلس التوجيه والتتبع،)عالوة على رئيس املؤسسة،)من)

األعضاء)التالي بيانهم):

• أربعة )4( أعضاء يمثلون املصالح املركزية لوزارة الداخلية، من 

بينهم نائب للرئيس  ؛

• ستة )6( أعضاء يمثلون واليات الجهات والعماالت واألقاليم. 

املشار إليهم أعاله من قبل وزير الداخلية ملدة ثالث) يعين األعضاء)

ويحضر الكاتب العام للوزارة) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.) ()3(

ويشارك،)بصوت تقريري،)في أشغال ومداوالت مجلس التوجيه والتتبع.

التي عين) الصفة  التوجيه والتتبع  مجلس  إذا فقد أحد أعضاء)

بموجبها،)ألي سبب من األسباب،)وجب تعويضه،)وفق نفس الكيفيات)

املحددة في الفقرة الثالثة أعاله خالل أجل شهرين من تاريخ فقدان)

وذلك للفترة املتبقية من مدة انتداب العضو الذي وقع) العضوية،)

تعويضه.

يمكن لرئيس مجلس التوجيه والتتبع أن يدعو لحضور اجتماعات)

كل شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة بصفة استشارية،)  املجلس،)

في حضوره.

املادة)10

يتداول مجلس التوجيه والتتبع في كل القضايا التي تهم املؤسسة،)

لهذه الغاية،) ويتولى،) ويتخذ كافة التدابير الالزمة لتحقيق أهدافها.)

القيام،)على الخصوص،)باملهام التالية):

1)-)تحديد استراتيجية عمل املؤسسة السنوية واملتعددة السنوات)

وتقييمها بصفة دورية)؛

2)-)حصر برامج املؤسسة السنوية واملتعددة السنوات وتقييمها)

بصفة دورية؛

3)-)املصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد كيفيات)

وكذا ضوابط وشروط االستفادة من كل) تنظيم وسير املؤسسة،)

خدمة من الخدمات التي تقدمها املؤسسة)؛

4)-)املصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة)؛

5)-)املصادقة على النظام األسا�سي الخاص بمستخدمي املؤسسة)؛

6)-)املصادقة على امليزانية السنوية للمؤسسة)؛

7)-)السهر على حسن تدبير املؤسسة)؛

في) املنخرطين  واشتراكات  االنخراط  واجبات  مبالغ  تحديد  (- (8

املؤسسة التي يتم تحصيلها عن طريق االقتطاع من املنبع من قبل الهيئات)

املكلفة بأداء)األجور أو املعاشات بالنسبة للموظفين واملتقاعدين أو)

 عن طريق التحويل البنكي إلى حسابات املؤسسة بالنسبة للمستخدمين

في املؤسسات العمومية املشار إليها في املادة)5)أعاله)؛

تحديد شروط وطرق إبرام صفقات األشغال والتوريدات) (- (9

والخدمات املرتبطة بمهام املؤسسة مع مراعاة النصوص التنظيمية)

الجاري بها العمل في هذا املجال)؛
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املصادقة على االتفاقيات املبرمة مع املؤسسات والهيئات) (- (10

املشار إليها في املادة)6)أعاله)؛

11)-)املصادقة على التقرير السنوي املتعلق بأنشطة املؤسسة)؛

12)-)قبول الهبات والوصايا)؛

13)-)اقتراح التدابير التي يراها مفيدة لتنمية األعمال االجتماعية)

للمؤسسة.

تحدد كيفيات تنظيم وتسيير مجلس التوجيه والتتبع في النظام)

الداخلي للمؤسسة.

املادة)11

تكون مهام أعضاء)مجلس التوجيه والتتبع مجانية،)غير أنه يمكن)

أن تمنح لهم تعويضات عن التنقالت املنجزة لفائدة املؤسسة طبقا)

لنظامها الداخلي.

املادة)12 

إما بمبادرة) بدعوة من رئيسه،) يجتمع مجلس التوجيه والتتبع،)

منه أو بطلب مما ال يقل عن نصف أعضائه،)كلما دعت الضرورة إلى)

ذلك،)وعلى األقل مرتين في السنة،)وذلك):

قبل متم شهر يونيو للبت في نتائج السنة املالية السابقة،) (- (1

واملصادقة عليها)؛

والبرنامج) امليزانية  لدراسة وحصر  متم شهر ديسمبر  قبل  (- (2

التوقعي للمؤسسة للسنة املوالية واملصادقة عليهما.

تكون مداوالت مجلس التوجيه والتتبع صحيحة بحضور األغلبية)

املطلقة ألعضائه على األقل.)وإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع)

األول،)تتم الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل ال يتعدى)8)أيام من تاريخ)

الحالة صحيحة) في هذه  وتكون مداوالت املجلس  االجتماع األول،)

كيفما كان عدد األعضاء)الحاضرين.)

وفي) الحاضرين.) يتخذ املجلس قراراته بأغلبية أصوات األعضاء)

الذي يكون فيه رئيس) الجانب  يرجح  تعادل عدد األصوات،) حالة 

مجلس التوجيه والتتبع.

املادة)13

يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن مجلس التوجيه والتتبع،)

يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.

املادة)14

والتنظيمية) التشريعية  للنصوص  وفقا  املؤسسة  رئيس  يعين 

الجاري بها العمل.

املادة)15

الضرورية) والصالحيات  السلط  بجميع  املؤسسة  رئيس  يتمتع 

لتسيير املؤسسة.)ويضطلع على الخصوص باملهام التالية):

1)-)تمثيل املؤسسة إزاء)الدولة وجميع اإلدارات العمومية وشبه)

العمومية والخاصة وإزاء)األغيار)؛

أي دعوى) يرفع  أن  ويمكنه  القضاء.) أمام  املؤسسة  تمثيل  (- (2

تحفظي يهدف إلى الدفاع عن مصالح) قضائية أو القيام بأي إجراء)

املؤسسة،)غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك مجلس التوجيه والتتبع في)

أول اجتماع موال له)؛

3)-)تنفيذ مقررات مجلس التوجيه والتتبع)؛

4)-)اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع)؛

5)-)إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة))و عرضه على مجلس)

التوجيه و التتبع للمصادقة)؛

6)-)السهر على التسيير اإلداري واملالي للمؤسسة)؛

7)-)تدبير مصالح املؤسسة وتنسيق أنشطتها)؛

8)-)السهر على إعداد مشروع ميزانية املؤسسة)؛

بميزانية) املحددة  النفقات  وصرف  املوارد  بقبض  األمر  (- (9

املؤسسة)؛

10)-)إبرام جميع العقود واالتفاقيات املتعلقة بنشاط املؤسسة)؛

املالي،) وتدبيرها  املؤسسة  لنشاط  السنوي  التقرير  إعداد  (- (11

وعرضه على مجلس التوجيه والتتبع)؛
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12)-)تدبير ممتلكات وعقارات ومرافق املؤسسة ومواردها)؛

13)-)تدبير شؤون مستخدمي املؤسسة)؛

14)-)السهر على مسك وثائق املؤسسة وحفظها.

املادة)16

يباشر نائب الرئيس املهام املوكولة لرئيس املؤسسة في حالة غيابه)

أو إذا عاقه عائق.)

املادة)17 

يعينه وزير) يساعد رئيس املؤسسة في االضطالع بمهامه مدير،)

الداخلية.)

املادة)18

يكلف املدير،)تحت سلطة رئيس املؤسسة،)بتنسيق أنشطة مصالح)

املؤسسة وإدارة شؤون املستخدمين.

بعض) إليه  يفوض  أن  املؤسسة  لرئيس  يمكن  الغرض،) لهذا 

اختصاصاته في مجال التدبير اإلداري واملالي.

يحضر املدير اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع بصفة استشارية،)

ويتولى مهام كتابة املجلس.)

الباب الرابع

 لتنظيما ملاليال ملر قب3ا ملالي3

املادة)19

تشتمل ميزانية املؤسسة على ما يلي):

فيابابا ملو رد):

1)-)واجبات االنخراط واالشتراكات السنوية للمنخرطين)؛

2)-)مساهمة الدولة)؛

3)-)اإلعانات التي يمنحها كل شخص اعتباري من أشخاص القانون)

العام أو الخاص)؛

حصيلة املوارد املتأتية من الخدمات التي تقدمها املؤسسة) (- (4

لفائدة املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم)؛

5)-)حصيلة املوارد املتأتية من ممتلكات املؤسسة)؛

6)-)مداخيل االقتراضات املصادق عليها من قبل مجلس التوجيه)

والتتبع)؛

أحكام) وفق  املحدثة  واملرافق  والهيئات  الشركات  مداخيل  (- (7

املادة)7)من هذا القانون)؛

8)-)الهبات والوصايا)؛

9)-)موارد أخرى مختلفة.

فيابابا لنفقات):

1)-)نفقات التسيير واالستثمار)؛

2)-)النفقات الالزمة إلعداد وإنجاز برامج ومشاريع املؤسسة)؛

-)املساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها املؤسسة) (3

للمنخرطين)؛

4)-)جميع النفقات األخرى املرتبطة بنشاط املؤسسة)؛

5)-)النفقات املنجزة في إطار تعاقدي واملتعلقة بخدمات اجتماعية.

املادة)20

يرفع رئيس املؤسسة كل سنة إلى وزير الداخلية ووزير االقتصاد)

وأوجه) عليها  التي حصلت  السنوية  املوارد  يتضمن  تقريرا  واملالية 

استعمالها،)مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة)

الخبراء)املحاسبين،)يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.

املادة)21

تعفى املؤسسة،)طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها)

العمل،)فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول)

التي يحتمل أن ترتبط بها،)من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي)

آخر يكون له طابع وطني أو محلي يفرض حاال أو استقباال.)كما تعفى)

 من الضريبة على القيمة املضافة التي تفرض على الخدمات التي تقدمها

في نطاق املهام املسندة إليها بموجب هذا القانون.

يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية املمنوحة للمؤسسة)

من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين بمثابة تكاليف قابلة للخصم)

وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
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املادة)22

املتعلق) للتشريع  طبقا  للمؤسسة  املستحقة  الديون  تستخلص 

بتحصيل الديون العمومية.

املادة)23

تخضع) كما  للمالية،) العامة  املفتشية  ملراقبة  املؤسسة  تخضع 

ألحكام القانون رقم)62.99)املتعلق بمدونة املحاكم املالية.

لتدقيق) بمهام  القيام  الترابية  لإلدارة  العامة  للمفتشية  يمكن 

العمليات املالية أو املحاسبية للمؤسسة وكذا الفتحاص تدبيرها.

املادة)24

إلزاميا تحت) يجرى  تخضع حسابات املؤسسة لتدقيق سنوي،)

للمؤسسة) الداخلية  املراقبة  نظام  لتقييم  للخبرة  مكتب  مسؤولية 

وممتلكاتها) لوضعيتها  السنوية  البيانات  تطابق  مدى  من  والتأكد 

التوجيه) إلى مجلس  التدقيق  تقرير  الخبرة  ويرفع مكتب  ونتائجها.)

والتتبع داخل أجل ال يتعدى ستة))6()أشهر بعد اختتام السنة املالية.

الباب الخامس

 ملو ردا لبشري3اللمؤس 3

املادة)25

يمكن) من أجل القيام باملهام املنوطة بها بموجب هذا القانون،)

الخاص) األسا�سي  النظام  وفق  مستخدمين  تشغيل  للمؤسسة 

بمستخدميها.)ويمكنها أيضا،)للغرض نفسه وخالفا لألحكام التشريعية)

والتنظيمية الجاري بها العمل،)إلحاق موظفين لديها أو وضعهم رهن)

إشارتها.

يمكن للمؤسسة تشغيل أطر أو أعوان بموجب عقود ملساعدتها)

إلنجاز مهامها طبقا للنظام األسا�سي الخاص بمستخدميها.)كما يجوز)

لها إبرام اتفاقيات مع خبراء)لالضطالع بمهام محددة.

الباب السادس

 لل انا و هوي3اللتتبع

املادة)26

تحدث في كل جهة لجنة جهوية للتتبع يترأسها والي الجهة.

للتتبع) اللجان الجهوية  تأليف  الداخلي للمؤسسة  النظام  يحدد 

وكيفيات سيرها ومهامها.

الباب السابع

غحكامامختلف3ال نتقالي3

املادة)27

تتمتع املؤسسة بصفة املنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية)

والتنظيمية الجاري بها العمل.)

للنصوص) طبقا  العمومي  اإلحسان  التماس  للمؤسسة  يجوز 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)28

يجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات واملنقوالت الالزمة للقيام)

بمهامها.

يجوز للدولة والجماعات الترابية واألشخاص اآلخرين الخاضعين)

املؤسسة) تصرف  رهن  مقابل،) بدون  يضعوا،) أن  العام  للقانون 

وفقا) وذلك  بمهامها،) للقيام  إليها  تحتاج  التي  واملنقوالت  العقارات 

للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)29

في تاريخ صدور) يستمر موظفو الجماعات الترابية املنخرطون،)

هذا القانون،)في مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لفائدة)

رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية في االستفادة من الخدمات)

التي تقدمها وفق أحكام هذا القانون،)وذلك إلى حين دخول التشريع)

الترابية) الجماعات  ملوظفي  االجتماعية  األعمال  بمؤسسة  املتعلق 

ومجموعاتها وهيئاتها حيز التنفيذ.

تحدد بقرار لوزير الداخلية كيفيات وأجل وشروط نقل انخراط)

موظفي الجماعات الترابية املشار إليهم في الفقرة األولى أعاله والحقوق)

الجماعات) ملوظفي  االجتماعية  األعمال  مؤسسة  إلى  عليه  املترتبة 

الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

في) في تاريخ صدور هذا القانون،) بالنسبة للموظفين املنخرطين،)

مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لرجال السلطة التابعين)

لوزارة الداخلية غير املنتمين إلى إحدى الفئات املنصوص عليها في)

يتم نقل انخراطهم إلى مؤسسة األعمال) من هذا القانون،) (4 املادة)

وتحدد بقرار) االجتماعية الخاصة بالقطاع أو اإلدارة التابعين لها.)

والحقوق) انخراطهم  نقل  وأجل وشروط  كيفيات  الداخلية  لوزير 

املترتبة عليه.
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املادة)30

القائمة في تاريخ صدور هذا) تستمر اللجنة اإلدارية للمؤسسة 

وفق) املؤسسة  رئيس  تعيين  حين  إلى  مهامها  ممارسة  في  القانون 

التشريع الجاري به العمل.

املادة)31

من (28 في) الصادر  (2.80.520 رقم) بقانون  املرسوم   ينسخ 

1980()بإحداث مؤسسة الحسن الثاني) 1400 )8)أكتوبر) ذي القعدة)

لألعمال االجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية،)

الصادر بتنفيذه الظهير) (34.80 املصادق عليه بموجب القانون رقم)

الشريف رقم)1.80.443)بتاريخ)17)من صفر)1401 )25)ديسمبر)1980(.

املادة)32

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.

 (33( حيا وذ 3) منا ((5 في) صادرا ((.(1.388 رقم) مرسوما

)5)غأ 13)1)1)()باملو فق3اعلىامقررابنكا ملغربا ملتعلق)

111))درهماتخليد ) بترليجاق3ع3انقدي3امنا لذهبامنافئ3)

محمد) جالل3ا مللكا مليالدا ل وخم ينا للذكرىا ل ابع3ا

 ل ادس.

رئيس الحكومة، 

بناء)على املواد)5)و25)و54)و55)و57)و58)من القانون رقم)40.17 

الظهير) بتنفيذه  الصادر  املغرب،) لبنك  األسا�سي  بالقانون  املتعلق 

الشريف رقم)1.19.82)بتاريخ)17)من شوال)1440 )21)يونيو)2019()؛

في) الصادر  (2.19.1095 رقم) املرسوم  من  األولى  املادة  وعلى 

40.17)املتعلق) 2020()لتطبيق القانون رقم) 1441 )26)ماي) 3)شوال)

بالقانون األسا�سي لبنك املغرب)؛

1441 من رجب) (22  وعلى مداوالت مجلس بنك املغرب بتاريخ)

)17)مارس)2020()واملقرر على إثرها إصدار قطعة نقدية من الذهب)

من فئة)1000)درهم،)تخليدا للذكرى السابعة والخمسين مليالد جاللة)

امللك محمد السادس)؛)

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على مقرر مجلس بنك املغرب املتعلق بترويج قطعة نقدية)

من الذهب من فئة)1000)درهم،)تخليدا للذكرى السابعة والخمسين)

مليالد جاللة امللك محمد السادس.

املادة الثانية

على) وتتوفر  قانونية  بصفة  التذكارية  النقدية  القطعة  تتداول 

املواصفات التالية):

- املزيج : الذهب 916,7 في األلف ؛

- الوزن : 39,94 غراما ؛

- قطر القطعة : 38,61 مليمترا ؛

- جانب القطعة : محزز ؛

- أسلوب السك : تجريبي.

-ا لوجها:

امللك محمد السادس  في الوسط : صورة لصاحب الجاللة   *

محفوفة بالتقييدين التاليين :

»محمد السادس)-)اململكة املغربية«

* في األسفل : سنة اإلصدار بالتقويمين الهجري وامليالدي :

.2020-1442 

-ا لظهرا:

* في األعلى : التقييد التالي : »الذكرى السابعة والخمسون مليالد 

صاحب الجاللة محمد السادس«.

* في الوسط :

•)رمز اململكة)؛

إشعاع دائري علسى شكل خطوط يعلوها رمز اململكة) (•

ويكشف العدد)57)رمزا إلى الذكرى السابعة والخمسين)

مليالد جاللة امللك محمد السادس)؛



عدد)6908 - 23)ذو الحجة)1441 )13)أغسطس)2020(الجريدة الرسمية   3173

•)التقييد التالي):)»واحد وعشرون غشت«)؛

•)القيمة اإلسمية باألرقام والحروف العربية):

1000))ألف درهم.

 » 57 ème(Anniversaire(de(S.M. Le : في األسفل : التقييد التالي *

.Roi(Mohammed(VI «

املادة الثالثة)

هذا) تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ذي الحجة)1441 )5)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون .

 (33( حيا وذ 3) منا ((5 في) صادرا ((.(1.389 رقم) مرسوما

)5)غأ 13)1)1)()باملو فق3اعلىامقررابنكا ملغربا ملتعلق)

بترليجاق3عتينانقديتينامنا لذهبامنافئ3)111))درهمالمن)

 لفض3امنافئ3)51))درهماتخليد اللذكرىا لو حدةال لعشرين)

لتربعاجالل3ا مللكامحمدا ل ادساعلىا لعرش.

رئيس الحكومة،)

بناء)على املواد)5)و25)و54)و55)و57)و58)من القانون رقم)40.17 

الظهير) بتنفيذه  الصادر  املغرب،) لبنك  األسا�سي  بالقانون  املتعلق 

الشريف رقم)1.19.82)بتاريخ)17)من شوال)1440 )21)يونيو)2019()؛

في) الصادر  (2.19.1095 رقم) املرسوم  من  األولى  املادة  وعلى 

40.17)املتعلق) 2020()لتطبيق القانون رقم) 1441 )26)ماي) 3)شوال)

بالقانون األسا�سي لبنك املغرب)؛

1441 من رجب) (22  وعلى مداوالت مجلس بنك املغرب بتاريخ)

واملقرر على إثرها إصدار قطعتين نقديتين من) ()2020 مارس) (17(

الذهب من فئة)1000)درهم ومن الفضة من فئة)250)درهم،)تخليدا)

للذكرى الواحدة والعشرين لتربع جاللة امللك محمد السادس على)

العرش)؛

)وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

قطعتين) بترويج  املتعلق  املغرب  بنك  مجلس  مقرر  على  يوافق 

 250 درهم ومن الفضة من فئة) (1000 نقديتين من الذهب من فئة)

درهم،)تخليدا للذكرى الواحدة والعشرين لتربع جاللة امللك محمد)

السادس على العرش.

املادة الثانية

تتداول القطعتان النقديتان التذكاريتان بصفة قانونية وتتوفران)

على املواصفات التالية):

 لق3ع3ا لنقدي3ا لتذكاري3امنا لذهب):

-)املزيج):)الذهب)916,7)في األلف)؛

-)الوزن):)39,94)غراما)؛

-)قطر القطعة):)38,61)مليمترا)؛

-)جانب القطعة):)محزز)؛

-)أسلوب السك):)تجريبي.

-ا لوجها:

امللك محمد السادس  في الوسط : صورة لصاحب الجاللة   *

محفوفة بالتقييدين التاليين :

»محمد السادس)-)اململكة املغربية«

* في األسفل : سنة اإلصدار بالتقويمين الهجري وامليالدي :

2020-1441 

-ا لظهرا:

* في األعلى : التقييد التالي : »الذكرى الواحدة والعشرون لتربع 

جاللة امللك على العرش«

* في الوسط :

•)رمز اململكة محاط بتمثيل منمق للعرش ومزين ب)21)نجمة)

امللك) لتربع جاللة  والعشرين  الواحدة  الذكرى  إلى  ترمز 

محمد السادس على العرش)؛


