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وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

عدد((9 6946جمادى األولى((24( 1442ديسمبر()2020

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي((:

رسم ما يلي((:
املادة األولى

املادة األولى

يوافق على عقد القرض بمبلغ أربعمائة مليون أورو
( (400.000.000أورو) (،امللحق بأصل هذا املرسوم واملبرم بتاريخ(
 (27نوفمبر(  (2020بين اململكة املغربية ومؤسسة(  (،KFWلتمويل(
مشروع(«املساعدة الطارئة كورونا للمغرب((-آلية الضمان لتخفيف(
األثر االقتصادي».

يوافق على عقد القرض بمبلغ مائتين وخمسين مليون أورو(
( (250.000.000أورو) (،امللحق بأصل هذا املرسوم واملبرم بتاريخ(
 (27نوفمبر(  (2020بين اململكة املغربية ومؤسسة(  (،KFWلتمويل(
مشروع(«دعم إصالحات النظام املالي في املغرب((-الشطر األول».

املادة الثانية
يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا(
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في((24من ربيع اآلخر((10( 1442ديسمبر(.)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

املادة الثانية
يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا(
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في((24من ربيع اآلخر((10( 1442ديسمبر(.)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وقعه بالعطف :

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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رئيس الحكومة،
بناء( على قانون املالية رقم(  (70.19للسنة املالية(  (2020الصادر(
بتنفيذه الظهير الشريف رقم((1.19.125بتاريخ((16من ربيع اآلخر(1441
((13ديسمبر(()2019وال سيما املادة((43منه(؛
وعلى قانون املالية املعدل رقم((35.20للسنة املالية((2020الصادر(
بتنفيذه الظهير الشريف رقم(  (1.20.72بتاريخ(  (4ذي الحجة( 1441
((25يوليو(()2020؛
وعلى املرسوم بقانون رقم((2.20.320الصادر في((13من شعبان(1441
((7أبريل(()2020املتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية(،املصادق(
عليه بالقانون رقم((26.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم(1.20.61
بتاريخ((27من شوال((19( 1441يونيو(()2020؛
وعلى قانون املالية لسنة((1982رقم((26.81الصادر بتنفيذه الظهير(
الشريف رقم((1.81.425بتاريخ((5ربيع األول(((1402فاتح يناير((،)1982
والسيما الفصل((41منه(؛
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رئيس الحكومة،
بناء( على املرسوم بقانون رقم(  (2.20.665الصادر في(  (12من
صفر((30( 1442سبتمبر(()2020املتعلق بإعادة تنظيم القطب املالي(
للدار البيضاء(،وال سيما املواد((7و(18و(19منه(؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ(  (2جمادى
األولى((17( 1442ديسمبر(،)2020
رسم ما يلي:
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املادة األولى
تطبيقا ألحكام البند((3من الفقرة األولى من املادة((7من املرسوم(
بقانون رقم((2.20.665املشار إليه أعاله(،يجب أن يستجيب برنامج(
نشاط املقاوالت املؤهلة للحصول على(«صفة القطب املالي»(للمعيارين(
التاليين(:
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 (- 1االرتباط املباشر بين األنشطة املدرة للدخل التي تمارسها(
املقاولة املعنية وغرضها الرئي�سي واالعتيادي(؛
 - 2ممارسة أنشطة تتوافق مع توجه القطب املالي واملساهمة في(
تأكيد دوره في إنتاج الثروة وتطوير املبادالت والتمويالت.
املادة الثانية
يجب على املقاوالت املالية وغير املالية املنصوص عليهما في املادتين(
(4و(5من املرسوم بقانون رقم((2.20.665السالف الذكر(،بغية تقييم(
فعلية النشاط املتوقع ومضمونه في ضوء(املعيارين املنصوص عليهما(
في املادة األولى أعاله(:
• أن يكون مقرها الفعلي في القطب املالي للدارالبيضاء؛
• أن يتم تسييرها وتدبيرها انطالقا من القطب املالي للدار البيضاء.
ومن أجل ذلك ،يجب أن يقيم باملغرب مسير واحد على األقل ؛
• أن ترصد حدا أدنى من نفقات التسيير يتالءم مع طبيعة وحجم
األنشطة األساسية املدرة للدخل ؛
ً
ً
• أن تتوفر على مستخدمين مؤهلين تأهيال عاليا ،من بينهم على
األقل إطارا مسيرا واحدا يثبت اكتسابه لتجربة مهنية بهذه الصفة
ال تقل عن ثالث ( )3سنوات على املستوى الدولي بالنسبة ملقدمي
الخدمات التقنية واإلدارية وملقدمي الخدمات اإلضافية وكذا
لشركات التجارة ،وعن سنة واحدة بالنسبة لألنشطة األخرى ؛
• أن تساهم في تطوير الخبرة التقنية والتكنولوجية وفي تنمية
القطب املالي ،ال سيما فيما يخص املبادالت و تمويل التنمية في
أفريقيا.
املادة الثالثة
عالوة على الشروط املنصوص عليها في املادة الثانية أعاله(،يجب(
على مقدمي الخدمات التقنية ومقدمي الخدمات اإلدارية املشار إليهم(
في البند((2من املادة((5من املرسوم بقانون رقم((2.20.665السالف(
الذكر(،أن يقوموا بتقديم ثالث خدمات على األقل من بين الخدمات(
اآلتية لفائدة ثالث وحدات على األقل تنتمي إلى نفس املجموعة
أو تربطها مع مقدمي الخدمات املذكورين عالقات تجارية أو تقنية
أو رأسمالية(:
 اإلشراف على أنشطة وحدات املجموعة التي ينتمي إليها مقدمالخدمات املشار إليه أعاله سواء بالتراب الوطني أو بواحد أو أكثر
من البلدان األجنبية والتنسيق بين أنشطة هذه الوحدات؛
 تسييروتدبيرالوحدات السالفة الذكر؛ تقديم خدمات لحساب الوحدات املذكورة ؛ -تقديم خدمات لحساب الغير؛
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 فوترة السلع والخدمات ،لحساب هذه الوحدات أو لحساب الغير؛ إنجاز كل خدمة إدارية أو تسييرية أو تنسيقية أخرى تتعلق باملقاراإلقليمية والدولية.
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املادة الرابعة
تطبيقا ألحكام املادة(  (18من املرسوم بقانون رقم( 2.20.665
السالف الذكر(،تحتسب عموالت الدراسة و العمولة السنوية على(
النحو التالي:
 تحتسب عمولة الدراسة حسب أصناف املقاوالت املنصوصعليها في املادتين  4و 5من املرسوم بقانون املذكور ،ال سيما اعتبارا
لوضعية املقاولة وحجمها وسنوات نشاطها.
تدفع هذه العمولة لهيئة القطب املالي للدارالبيضاء( عند إيداع(
امللف(؛
 تحتسب العمولة السنوية حسب أصناف املقاوالت باعتباررقم املعامالت املحقق وسنوات النشاط .وبالنسبة للسنة
املحاسبية األولى التي تحصل خاللها املقاولة على صفة القطب
املالي ،تحتسب العمولة على أساس رقم املعامالت املحقق خالل
املدة الزمنية الفعلية التي تمت خاللها مزاولة النشاط.
تدفع العمولة السنوية لهيئة القطب املالي للدارالبيضاء( قبل(
(31مارس من السنة املوالية للسنة املحاسبية املختتمة(.
املادة الخامسة
تحدد نسبة الزيادة املطبقة في حالة تأخير أداء(العمولة السنوية(
املنصوص عليها في املادة(  (18من املرسوم بقانون رقم( 2.20.665
السالف الذكر(،في اثنين في املائة((()2٪عن كل شهر أو جزء(شهر تأخير(
وتحتسب على أساس مبلغ العمولة املستحقة.
املادة السادسة
تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة((19من املرسوم بقانون
رقم(  (2.20.665السالف الذكر (،يترتب على عدم إرسال التقرير(
السنوي في اآلجال التي تحددها هيئة القطب املالي للدارالبيضاء(أداء(
غرامة قدرها((3000درهم عن كل يوم تأخير.
املادة السابعة
ينسخ املرسوم رقم((2.11.323الصادر في((7شوال((6( 1432سبتمبر(()2011
بتطبيق القانون رقم((44.10املتعلق بصفة(«القطب املالي للدار البيضاء».
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املادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا املرسوم(،الذي ينشر في الجريدة الرسمية(،إلى(
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في((8جمادى األولى((23( 1442ديسمبر(.)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

 الهيئة املكلفة باستغالل السكك الحديدية  :املكلف بتدبيرالبنياتالتحتية السككية حسب املفهوم املشارإليه في املادة  6من القانون
رقم  52.03املتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها
واستغاللها ؛
(حارس((:الشخص املكلف بفتح وإغالق حواجز املمرات املستوية.املادة(2
يطبق هذا القرار على املمرات املستوية لتقطاع الطرق العمومية(
مع السكك الحديدية.

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء( على الظهير الشريف رقم(  (1.60.110الصادر في(
(12من ذي القعدة((1380املوافق((28أبريل((1961بشأن املحافظة على(
السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها واستغاللها(،وال سيما الفصل(26
منه(؛
وعلى القانون رقم((52.05املتعلق بمدونة السير على الطرق((،كما(
وقع تغييره وتتميمه والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم(1.10.07
بتاريخ((26من صفر((11( 1431فبراير(()2010؛
وعلى املرسوم رقم(  (2.10.420الصادر في(  (20من شوال( 1431
((29سبتمبر(()2010بتطبيق أحكام القانون رقم((52.05املتعلق بمدونة(
السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق(،وال سيما املادتين(
(100و((101منه(؛
وبعد االطالع على القرار املشترك لوزير التجهيز والنقل(
واللوجيستيك ووزير الداخلية رقم((2805.14الصادر في((3شوال(1435
(فاتح أغسطس(()2014املتعلق بعالمات السير على الطرق(،كما وقع(
تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يراد في مدلول هذا القرار باملفاهيم التالية(:
 ممر مستوي  :مكان تقاطع طريق عمومية مع السكة الحديديةحسب املفهوم الوارد في املادة  85من القانون رقم  52.05املتعلق
بمدونة السيرعلى الطرق ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وال يشمل نطاق تطبيقه تقاطعات الطرق العمومية مع سكك(
الحافالت الكهربائية( «تراموي» (.كما ال يشمل املمرات املستوية(
املنشأة داخل نطاق املؤسسات الصناعية أو التجارية أو الفالحية
أو املينائية.
وال تسري أحكامه كذلك على املمرات املستوية املتواجدة على(
السكك الحديدية الثانوية املؤدية إلى تفريعات عمومية أو خاصة(
تابعة للموانئ أو املناجم أو املقالع أو تابعة ملؤسسات أو مقاوالت.
املادة(3
ا مرا ا
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تنقسم املمرات املستوية املنشأة على السكك الحديدية لعبور(
طرق عمومية إلى ثالثة أصناف(:
ا ((:ويشمل جميع املمرات املستوية املحروسة ليال(
 9ال
ونهارا واملتوفرة على حواجز أو نصف حواجز(؛
ال ((:ويشمل جميع املمرات املستوية غير املحروسة(
( ال
املجردة من الحواجز(؛
ال ل (  (:ويشمل جميع املمرات املستوية غير(
 3ال
املحروسة واملتوفرة على حواجز أو أنصاف حواجز تعمل أوتوماتيكيا(
ويقطع كل حاجز منها الطريق العمومية أو النصف األيمن منها(.ويكون(
هذا الصنف من املمرات املستوية مزودا بإشارات ضوئية وصوتية.
ويمكن أن يضاف إلى املمرات املستوية املتوفرة على حواجز(،
بوابة صغيرة تخصص للراجلين تغلق بنزول الذراع.
املادة(4
ترتب أو يعاد ترتيب املمرات املستوية املحدثة الجتياز الطرق(
العمومية عبر السكك الحديدية في أحد األصناف املبينة في املادة(
 (3أعاله (،بقرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء( ينشر(
بالجريدة الرسمية(،بما فيها املمرات املستوية املحدثة بصفة مؤقتة.
وتحذف كذلك هذه املمرات بقرار لوزير التجهيز والنقل(
واللوجيستيك واملاء(ينشر بالجريدة الرسمية.

