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املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

نصوص)عماة

حكواة) بين) واملعمدن) الطمقة) ايداني) في) للتعمون) إطم ) اتفمق)
اململكة)املغربية)وحكواة) مهو ية)التشمد.

)2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 في  صادر   1.22.04 رقم  شريف  ظهير 

اإلطار   - االتفاق  على  بموجبه  املوافق   12.21 رقم  القانون  بتنفيذ 

املغربية  اململكة  حكومة  بين  واملعادن  الطاقة  ميداني  في  للتعاون 

 ............ 887وحكومة جمهورية التشاد، املوقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020.

بروتوكول)اتعلق)بمالتفمقية)الدولية)لخطوط)التحميل.

 )2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 في  صادر   1.22.05 رقم  شريف  ظهير 

 1988 21.21 املوافق بموجبه على بروتوكول عام  بتنفيذ القانون رقم 

املعتمد   ،1966 لعام  التحميل،  لخطوط  الدولية  باالتفاقية  املتعلق 

 ..................................................................... 887بلندن في 11 نوفمبر 1988.

النظمم)األسم�سي)للمنظمة)اإلسالاية)لألان)الغذائي.

 )2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 في  صادر   1.22.07 رقم  شريف  ظهير 

األسا�سي  النظام  على  بموجبه  املوافق   25.21 رقم  القانون  بتنفيذ 

للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي الذي اعتمده مجلس وزراء خارجية 

منظمة التعاون اإلسالمي في دورته األربعين املنعقدة بكوناكري )غينيا( 

888من 9 إلى 12 ديسمبر 2013..................................................................... 

اتفمقية)تحرير)التجم ة)في)الخدامت)بين)الدول)العربية.

)2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 في  صادر   1.22.08 رقم  شريف  ظهير 

بتنفيذ القانون رقم 42.21 املوافق بموجبه على اتفاقية تحرير التجارة 

 .............................................................. 888في الخدمات بين الدول العربية.

اتفمق)التعمون)العسكري)بين)حكواة)اململكة)املغربية)وحكواة)
 مهو ية)صربيم.

)2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 في  صادر   1.22.09 رقم  شريف  ظهير 
التعاون  اتفاق  على  بموجبه  املوافق   45.21 رقم  القانون  بتنفيذ 

العسكري بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا، املوقع 

889بالرباط في 5 ماي 2021........................................................................... 
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اتفمقية)األام)املتحدة)بشأن)اتفمقمت)التسوية)الدولية)املنبثقة)
ان)الوسمطة.

)2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 في  صادر   1.22.10 رقم  شريف  ظهير 
بتنفيذ القانون رقم 47.21 املوافق بموجبه على اتفاقية األمم املتحدة 
املعتمدة  الوساطة،  من  املنبثقة  الدولية  التسوية  اتفاقات  بشأن 
 .............................................................. 889بنيويورك في 20 ديسمبر 2018.

ايثمق)الشبمب)األفريقي.

 )2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 في  صادر   1.22.11 رقم  شريف  ظهير 
الشباب  ميثاق  على  بموجبه  املوافق   49.21 رقم  القانون  بتنفيذ 
 .......................... 890األفريقي، املعتمد ببانجول )غامبيا( في 2 يوليو 2006.

اتفمقية)االتحمد)األفريقي)بشأن)أان)الفضمء)اإللكتروني)وحممية)
البيمنمت)ذات)الطمبع)الشخ�سي.

)2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 في  صادر   1.22.12 رقم  شريف  ظهير 
االتحاد  اتفاقية  على  بموجبه  املوافق   52.21 رقم  القانون  بتنفيذ 
الطابع  ذات  البيانات  وحماية  اإللكتروني  الفضاء  أمن  بشأن  األفريقي 
890الشخ�سي، املعتمدة بماالبو )غينيا االستوائية( في 27 يونيو 2014...... 

وتنمية) وتدبير) حممية) اجمل) في) التعمون) وبروتوكوالت) اتفمقية)
األطل�سي) للسمحل) السمحلية) واملنمطق) البحرية) البيئة)

بمنطقة)إفريقيم)الغربية)والوسطى)والجنوبية.

 )2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 في  صادر   1.22.13 رقم  شريف  ظهير 
املتعلقة  االتفاقية  على  بموجبه  املوافق   62.20 رقم  القانون  بتنفيذ 
واملناطق  البحرية  البيئة  وتنمية  وتدبير  حماية  مجال  في  بالتعاون 
والوسطى  الغربية  إفريقيا  بمنطقة  األطل�سي  للساحل  الساحلية 
والجنوبية )اتفاقية أبيدجان(، املعتمدة بأبيدجان في 23 مار3 1981 
من  الوقاية  ميدان  في  بالتعاون  املتعلق  بها  امللحق  البروتوكول  وعلى 
 ،1981 مار3   23 في  بأبيدجان  املعتمد  الصعبة،  الحاالت  في  التلوث 
بالتلوث  املتعلق  اإلضافي  البروتوكول  وعلى   2011 في  تعديله  تم  كما 
باسام بغران  املعتمد  البرية،  واألنشطة  املصادر  عن   الناجم 

املتعلق  اإلضافي  البروتوكول  2012 وعلى  يونيو   12 في  ديفوار(  )الكوت 
بالقواعد واملعايير البيئية املطبقة في مجال التنقيب واستغالل النفط 
والغاز في البحر، املعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019 وعلى البروتوكول 
اإلضافي املتعلق بالتدبير املندمج للمناطق الساحلية، املعتمد بأبيدجان 
891في 2 يوليو 2019...................................................................................... 

األشخمص) لحممية) أو وبم) اجلس) اتفمقية) تعديل) بروتوكول)
تجمه)املعملجة)اآللية)للمعطيمت)ذات)الطمبع)الشخ�سي.

)2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 في  صادر   1.22.14 رقم  شريف  ظهير 
تعديل  بروتوكول  على  بموجبه  املوافق   53.21 رقم  القانون  بتنفيذ 
املعالجة  تجاه  األشخاص  لحماية   108 رقم  أوروبا  مجلس  اتفاقية 
في  بستراسبورغ  املوقع  الشخ�سي،  الطابع  ذات  للمعطيات  اآللية 
 .................................................................................... 10892 أكتوبر 2018.

املغربية) اململكة) حكواة) بين) الجوية) الخدامت) بشأن) اتفمق)
وحكواة) مهو ية)كولوابيم.

)2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 في  صادر   1.22.15 رقم  شريف  ظهير 
بشأن  االتفاق  على  بموجبه  املوافق   56.21 رقم  القانون  بتنفيذ 
جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  الجوية  الخدمات 
892كولومبيا، املوقع بالرباط وبوغوطا في 6 أبريل 2021.............................. 

اتفمقية)بشأن)املسمعدة)القضمئية)املتبمدلة)في)املمدة)الجنمئية)
بين)اململكة)املغربية)واملجر.

)2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 في  صادر   1.22.16 رقم  شريف  ظهير 
بشأن  االتفاقية  على  بموجبه  املوافق   57.21 رقم  القانون  بتنفيذ 
املغربية  اململكة  بين  الجنائية  املادة  في  املتبادلة  القضائية  املساعدة 
 ............................................... 893واملجر، املوقع بالرباط في 9 يونيو 2021.

اتفمق)ان�سئ)ملؤسسة)التمويل)اإلفريقية.

)2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 في  صادر   1.22.17 رقم  شريف  ظهير 
املن�سئ االتفاق  على  بموجبه  املوافق   73.21 رقم  القانون   بتنفيذ 
893ملؤسسة التمويل اإلفريقية، املعتمد بأبوجا )نيجيريا( في 28 ماي 2007.

ايثمق)النهضة)الثقمفية)اإلفريقية.

)2022 فبراير   17(  1443 رجب  من   15 في  صادر   1.22.18 رقم  شريف  ظهير 
النهضة ميثاق  على  بموجبه  املوافق   77.21 رقم  القانون   بتنفيذ 

ملؤتمر  السادسة  العادية  الدورة  قبل  من  املعتمد  اإلفريقية،  الثقافية 
رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي، املنعقدة بالخرطوم )جمهورية 
894السودان( في 24 يناير 2006................................................................... 

-)كيفيمت)انح)الترخيص)االستثنمئي)بملتعمال)اع) التعمونيمت.)
األغيم .

مرسوم رقم 2.21.216 صادر في 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022( املتعلق 
مع  بالتعامل  االستثنائي  الترخيص  التعاونيات  منح  كيفيات  بتحديد 
894األغيار ......................................................................................................

قمئمة)املؤسسمت)العمواية)الخمضعة)للمراقبة)املواكبة.

 )2022 فبراير   15(  1443 رجب  من   13 في  صادر   2.22.034 رقم  مرسوم 
 1434 اآلخر  ربيع  من   15 في  الصادر   2.13.24 رقم  املرسوم  بتتميم 
الخاضعة  العمومية  املؤسسات  قائمة  بتحديد   )2013 فبراير   26(
898للمراقبة املواكبة ......................................................................................

بفيرو3) العدوى) وتشخيص) لكشف) البيولو ية) الفحوصمت)
بملتدابير) العمل) تمديد) (- (.)29 (- SARS-CoV-2))كوفيد)

املؤقتة)املتخذة)ضد)ا تفمع)األسعم .

 1443 رجب  من   29 في  صادر    731.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 
ارتفاع  ضد  املتخذة  املؤقتة  بالتدابير  العمل  بتمديد   )2022 مار3   3(
بفيرو3  العدوى  وتشخيص  لكشف  البيولوجية  الفحوصات  أسعار 

SARS-CoV-2898 )كوفيد - 19( ...................................................................

نصوص)خمصة

إقليم)خريبكة.)-)نزع)الكية)قطع)أ ضية.

مرسوم رقم 2.22.050 صادر في 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022( بإعالن 
بجماعة  الخطاطبة  ظهر  مدرسة  بإحداث  تق�سي  العامة  املنفعة  أن 
قصبة الطرش وبنزع ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض 
899بدائرة وادي زم بإقليم خريبكة................................................................ 

مرسوم رقم 2.22.051 صادر في 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�سي بإحداث مدرسة ورغوص بجماعة البراكسة 
وبنزع ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض بدائرة وادي زم 
899بإقليم خريبكة......................................................................................... 
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املعمدالت)بين)الشهمدات.

في  صادر   142.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
900الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   143.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
901الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   144.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
901الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   145.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
902الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   148.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
902الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   149.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
903الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   150.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
903الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   151.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
904الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   152.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
904الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   153.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
905الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   154.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
905الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   155.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
906الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   156.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
906الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   157.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
907الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   158.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
907الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   159.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
908الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   160.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
908الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   161.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
909الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   162.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
909الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   163.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
910الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   164.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
910الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   165.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
911الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   166.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
911الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   167.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
912الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   168.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
912الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   169.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
913الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   170.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
913الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   171.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
914الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   172.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
914الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   173.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
915الشهادات................................................................................................. 
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في  صادر   174.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
915الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   175.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
916الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   176.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يناير   7(  1443 اآلخرة  4 جمادى 
916الشهادات................................................................................................. 

تفويض)اإلاضمء)واملصمدقة)على)الصفقمت.

جمادى من   14 في  صادر   341.22 رقم  واللوجيستيك  النقل  لوزير   قرار 
917اآلخرة 1443 )17 يناير 2022( بتفويض اإلمضاء.................................. 

جمادى من   29 في  صادر   338.22 رقم  واللوجيستيك  النقل  لوزير   قرار 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2022 فبراير  )فاتح   1443 اآلخرة 
 ............................................................................................... 917الصفقات.

جمادى من   29 في  صادر   339.22 رقم  واللوجيستيك  النقل  لوزير   قرار 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2022 فبراير  )فاتح   1443 اآلخرة 
 ............................................................................................... 918الصفقات.

جمادى من   29 في  صادر   340.22 رقم  واللوجيستيك  النقل  لوزير   قرار 
919اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022( بتفويض اإلمضاء.............................. 

 ممعة)تمزة.)-)التخلي)عن)الكية)قطع)أ ضية.

جمادى من   12 في  صادر   3897.21 رقم  تازة  جماعة  مجلس  لرئيس   مقرر 
األرضية  القطع  ملكية  عن  بالتخلي   )2021 ديسمبر   17(  1443 األولى 
15 مترا واملكونة من  العامة الجماعية بعرض  الالزمة إلحداث الطريق 
919جزء من طريق التهيئة رقم 407 بجنان البردعي بجماعة تازة................. 

املحكمة)الدستو ية

921قرار رقم 161.22 م.إ صادر في 20 من رجب 1443 )22 فبراير 2022( ................

922قرار رقم 162.22 م.إ صادر في 20 من رجب 1443 )22 فبراير 2022( ...............

نظمم)اوظفي)اإلدا ات)العماة

نصوص)خمصة

وزا ة)الداخلية.

 1443 األول  ربيع  من   29 في  صادر   3266.21 رقم  الداخليـة  لوزيـر  قرار 
مجلس  أعضاء  وانتخاب  تعيين  كيفيات  بتحديد   )2021 نوفمبر   5(
الجماعات  ملوظفي  االجتماعية  األعمال  ملؤسسة  والتتبع  التوجيه 

925الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ..................................................................

إعالنمت)وبالغمت

 ............. 930تقرير هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي برسم سنة 2020.

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول :

1017نحو تحّول رقمّي مسؤول وُمدِمج ..................................................................	 

سَتداُم، نحو وسائل نقل ُمستدامة وُمتاَحة .................................	 
ُ
1028التنّقُل امل
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 ظهير)شريف) قم)39.)).2)صمد )في)25)ان)  9))299 )27)فبراير)))3))
- االتفمق) على) بمو به) املوافق) (2(.(2 القمنون) قم)  بتنفيذ)
حكواة) بين) واملعمدن) الطمقة) ايداني) في) للتعمون) اإلطم )
 اململكة)املغربية)وحكواة) مهو ية)التشمد،)املوقع)بملربمط)في

6))أكتوبر)3)3).

 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 الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية 
منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 
للتعاون  اإلطار   - االتفاق  على  بموجبه  املوافق   12.21 رقم  القانون 
وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  واملعادن  الطاقة  ميداني  في 
جمهورية التشاد، املوقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020، كما وافق عليه 

مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر ببوزنيقة في 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *

قمنون) قم)2).)2
 يوافق)بمو به)على)االتفمق)-)اإلطم 

 للتعمون)في)ايداني)الطمقة)واملعمدن)بين
 حكواة)اململكة)املغربية)وحكواة) مهو ية)التشمد،

املوقع)بملربمط)في)6))أكتوبر)3)3)

مادة فريدة

يوافق على االتفاق - اإلطار للتعاون في ميداني الطاقة واملعادن بين 
 حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية التشاد، املوقع بالرباط في

26 أكتوبر 2020.

 ظهير)شريف) قم)35.)).2)صمد )في)25)ان)  9))299 )27)فبراير)))3))
بروتوكول على) بمو به) املوافق) ((2.(2 القمنون) قم)  بتنفيذ)

التحميل،) لخطوط) الدولية) بمالتفمقية) املتعلق) (2988 عمم)

لعمم)2966،)املعتمد)بلندن)في)22)نوفمبر)2988.

 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 الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية 

منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

 1988 عام  بروتوكول  على  بموجبه  املوافق   21.21 رقم  القانون 

املعتمد   ،1966 لعام  التحميل،  لخطوط  الدولية  باالتفاقية  املتعلق 

النواب ومجلس  1988، كما وافق عليه مجلس  نوفمبر   11 في  بلندن 

املستشارين.

وحرر ببوزنيقة في 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
قمنون) قم)2).2)

 يوافق)بمو به)على)بروتوكول)عمم)2988

 املتعلق)بمالتفمقية)الدولية)لخطوط)التحميل،

لعمم)2966،)املعتمد)بلندن)في)22)نوفمبر)2988

مادة فريدة

الدولية  باالتفاقية  املتعلق   1988 عام  بروتوكول  على  يوافق 

لخطوط التحميل، لعام 1966، املعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988.

نصوص)عماة
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ظهير)شريف) قم)37.)).2)صمد )في)25)ان)  9))299 )27)فبراير)))3)) 

النظمم) على) بمو به) افق) املو ((5.(2 القمنون) قم) بتنفيذ)

اعتمده) الذي) الغذائي) لألان) اإلسالاية) للمنظمة) األسم�سي)

اجلس)وز اء)خم  ية)انظمة)التعمون)اإلسالاي)في)دو ته)األ بعين)

املنعقدة)بكونمكري))غينيم()ان)9)إلى))2)ديسمبر))32).

 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 الفصول 42، 50 و 55 )الفقرة الثانية 

منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

للمنظمة  األسا�سي  النظام  على  بموجبه  املوافق   25.21 رقم  القانون 

اإلسالمية لألمن الغذائي الذي اعتمده مجلس وزراء خارجية منظمة 

من  )غينيا(  بكوناكري  املنعقدة  األربعين  دورته  في  اإلسالمي  التعاون 

ومجلس  النواب  مجلس  عليه  وافق  كما   ،2013 ديسمبر   12 إلى   9

املستشارين.

وحرر ببوزنيقة في 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
قمنون) قم)2).5)

 يوافق)بمو به)على)النظمم)األسم�سي)للمنظمة)اإلسالاية

 لألان)الغذائي)الذي)اعتمده)اجلس)وز اء)خم  ية

 انظمة)التعمون)اإلسالاي)في)دو ته)األ بعين)املنعقدة

بكونمكري))غينيم()ان)9)إلى))2)ديسمبر))32)

مادة فريدة

الغذائي  لألمن  اإلسالمية  للمنظمة  األسا�سي  النظام  على  يوافق 

اإلسالمي التعاون  منظمة  خارجية  وزراء  مجلس  اعتمده   الذي 

في دورته األربعين املنعقدة بكوناكري )غينيا( من 9 إلى 12 ديسمبر 2013.

ظهير)شريف) قم)38.)).2)صمد )في)25)ان)  9))299 )27)فبراير)))3)) 

افق)بمو به)على)اتفمقية)تحرير) بتنفيذ)القمنون) قم)2).)9)املو

التجم ة)في)الخدامت)بين)الدول)العربية.

 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 الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية 

منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

في  التجارة  تحرير  اتفاقية  على  بموجبه  املوافق   42.21 رقم  القانون 

الخدمات بين الدول العربية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس 

املستشارين.

وحرر ببوزنيقة في 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *

قمنون) قم)2).)9

 يوافق)بمو به)على)اتفمقية)تحرير)التجم ة)في)الخدامت

بين)الدول)العربية

مادة فريدة

يوافق على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
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 ظهير)شريف) قم)39.)).2)صمد )في)25)ان)  9))299 )27)فبراير)))3))

بتنفيذ)القمنون) قم)2).95)املوافق)بمو به)على)اتفمق)التعمون)

وحكواة) مهو ية) املغربية) اململكة) حكواة) بين) العسكري)

صربيم،)املوقع)بملربمط)في)5)امي)2)3).

 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 الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية 

منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

القانون رقم 45.21 املوافق بموجبه على اتفاق التعاون العسكري بين 

 حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية صربيا، املوقع بالرباط في

5 ماي 2021، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر ببوزنيقة في 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *

قمنون) قم)2).95

 يوافق)بمو به)على)اتفمق)التعمون)العسكري)بين

 حكواة)اململكة)املغربية)وحكواة) مهو ية)صربيم،

املوقع)بملربمط)في)5)امي)2)3)

مادة فريدة

يوافق على اتفاق التعاون العسكري بين حكومة اململكة املغربية 

وحكومة جمهورية صربيا، املوقع بالرباط في 5 ماي 2021.

ظهير)شريف) قم)23.)).2)صمد )في)25)ان)  9))299 )27)فبراير)))3)) 

افق)بمو به)على)اتفمقية)األام) بتنفيذ)القمنون) قم)2).97)املو

املتحدة)بشأن)اتفمقمت)التسوية)الدولية)املنبثقة)ان)الوسمطة،)

املعتمدة)بنيويو ك)في)3))ديسمبر)328).

 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 الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية 

منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

القانون رقم 47.21 املوافق بموجبه على اتفاقية األمم املتحدة بشأن 

اتفاقات التسوية الدولية املنبثقة من الوساطة، املعتمدة بنيويورك 

ومجلس  النواب  مجلس  عليه  وافق  كما   ،2018 ديسمبر   20 في 

املستشارين.

وحرر ببوزنيقة في 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *

قمنون) قم)2).97 

 يوافق)بمو به)على)اتفمقية)األام)املتحدة

 بشأن)اتفمقمت)التسوية)الدولية)املنبثقة)ان)الوسمطة،

املعتمدة)بنيويو ك)في)3))ديسمبر)328)

مادة فريدة

يوافق على اتفاقية األمم املتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية 

املنبثقة من الوساطة، املعتمدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2018.
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ظهير)شريف) قم)22.)).2)صمد )في)25)ان)  9))299 )27)فبراير)))3)) 

افق)بمو به)على)ايثمق)الشبمب) بتنفيذ)القمنون) قم)2).99)املو

األفريقي،)املعتمد)ببمنجول))غمابيم()في)))يوليو)336).

 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 الفصول 42، 50 و 55 )الفقرة الثانية 

منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

األفريقي،  الشباب  ميثاق  على  بموجبه  املوافق   49.21 رقم  القانون 

مجلس  عليه  وافق  كما   ،2006 يوليو   2 في  )غامبيا(  ببانجول  املعتمد 

النواب ومجلس املستشارين.

وحرر ببوزنيقة في 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *

قمنون) قم)2).99

 يوافق)بمو به)على)ايثمق)الشبمب)األفريقي،

 املعتمد)ببمنجول))غمابيم(

في)))يوليو)336)

مادة فريدة

)غامبيا(  ببانجول  املعتمد  األفريقي،  الشباب  ميثاق  على  يوافق 

في 2 يوليو 2006، مع مراعاة اإلعالن التفسيري الذي قدمته اململكة 

املغربية في شأنه.

ظهير)شريف) قم))2.)).2)صمد )في)25)ان)  9))299 )27)فبراير)))3)) 
اتفمقية) على) بمو به) افق) املو (5(.(2 القمنون) قم) بتنفيذ)
االتحمد)األفريقي)بشأن)أان)الفضمء)اإللكتروني)وحممية)البيمنمت)
ذات)الطمبع)الشخ�سي،)املعتمدة)بممالبو))غينيم)االستوائية()في)

7))يونيو)329).

 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 الفصول 42 و 50 و 55 )الفقرة الثانية 
منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 
األفريقي  االتحاد  اتفاقية  على  بموجبه  املوافق   52.21 رقم  القانون 
بشأن أمن الفضاء اإللكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخ�سي، 
وافق  كما   ،2014 يونيو   27 في  االستوائية(  )غينيا  بماالبو  املعتمدة 

عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر ببوزنيقة في 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *

قمنون) قم)2).)5

 يوافق)بمو به)على)اتفمقية)االتحمد)األفريقي
 بشأن)أان)الفضمء)اإللكتروني)وحممية)البيمنمت

 ذات)الطمبع)الشخ�سي،)املعتمدة)بممالبو))غينيم)االستوائية(
في)7))يونيو)329)

مادة فريدة

يوافق على اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن أمن الفضاء اإللكتروني 
)غينيا  بماالبو  املعتمدة  الشخ�سي،  الطابع  ذات  البيانات  وحماية 
2014، مع مراعاة اإلعالن التفسيري الذي  27 يونيو  االستوائية( في 

قدمته اململكة املغربية في شأنها.
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ظهير)شريف) قم))2.)).2)صمد )في)25)ان)  9))299 )27)فبراير)))3)) 

االتفمقية) على) بمو به) افق) املو (6(.(3 القمنون) قم) بتنفيذ)

املتعلقة)بملتعمون)في)اجمل)حممية)وتدبير)وتنمية)البيئة)البحرية)

واملنمطق)السمحلية)للسمحل)األطل�سي)بمنطقة)إفريقيم)الغربية)

والوسطى)والجنوبية))اتفمقية)أبيد من(،)املعتمدة)بأبيد من)في)

)))ام 3)2982)وعلى)البروتوكول)امللحق)بهم)املتعلق)بملتعمون)في)

ايدان)الوقمية)ان)التلوث)في)الحمالت)الصعبة،)املعتمد)بأبيد من)

البروتوكول) 322))وعلى) في) تعديله) تم) 2982،)كمم) )))ام 3) في)

اإلضمفي)املتعلق)بملتلوث)النم م)عن)املصمد )واألنشطة)البرية،)

)32))وعلى) )2)يونيو) املعتمد)بغران)بمسمم))الكوت)ديفوا ()في)

البروتوكول)اإلضمفي)املتعلق)بملقواعد)واملعميير)البيئية)املطبقة)

املعتمد) البحر،) في) والغمز) النفط) واستغالل) التنقي9) اجمل) في)

املتعلق) اإلضمفي) البروتوكول) وعلى) ((329 يوليو) (( في) بأبيد من)

في) بأبيد من) املعتمد) السمحلية،) للمنمطق) املنداج) بملتدبير)

))يوليو)329).

 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 الفصول 42، 50 و 55 )الفقرة الثانية 

منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

القانون رقم 62.20 املوافق بموجبه على االتفاقية املتعلقة بالتعاون 

الساحلية  واملناطق  البحرية  البيئة  وتنمية  وتدبير  حماية  مجال  في 

والجنوبية  والوسطى  الغربية  إفريقيا  بمنطقة  األطل�سي  للساحل 

وعلى   1981 مار3   23 في  بأبيدجان  املعتمدة  أبيدجان(،  )اتفاقية 

البروتوكول امللحق بها املتعلق بالتعاون في ميدان الوقاية من التلوث 

تم  كما   ،1981 مار3   23 في  بأبيدجان  املعتمد  الصعبة،  الحاالت  في 

الناجم  بالتلوث  املتعلق  اإلضافي  البروتوكول  وعلى   2011 في  تعديله 

عن املصادر واألنشطة البرية، املعتمد بغران باسام )الكوت ديفوار( 

بالقواعد املتعلق  اإلضافي  البروتوكول  وعلى   2012 يونيو   12 في 

واملعايير البيئية املطبقة في مجال التنقيب واستغالل النفط والغاز في 
البحر، املعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019 وعلى البروتوكول اإلضافي 
في  بأبيدجان  املعتمد  الساحلية،  للمناطق  املندمج  بالتدبير  املتعلق 

2 يوليو 2019، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر ببوزنيقة في 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *

قمنون) قم)3).)6

يوافق)بمو به)على)االتفمقية)املتعلقة)بملتعمون)في)اجمل)حممية)
وتدبير)وتنمية)البيئة)البحرية)واملنمطق)السمحلية)للسمحل)
األطل�سي)بمنطقة)إفريقيم)الغربية)والوسطى)والجنوبية)

)اتفمقية)أبيد من(،)املعتمدة)بأبيد من)في))))ام 3)2982)وعلى)
البروتوكول)امللحق)بهم)املتعلق)بملتعمون)في)ايدان)الوقمية)ان)

التلوث)في)الحمالت)الصعبة،)املعتمد)بأبيد من)في))))ام 3)2982،)
كمم)تم)تعديله)في)322))وعلى)البروتوكول)اإلضمفي)املتعلق)

بملتلوث)النم م)عن)املصمد )واألنشطة)البرية،)املعتمد)بغران)
بمسمم))الكوت)ديفوا ()في))2)يونيو))32))وعلى)البروتوكول)
اإلضمفي)املتعلق)بملقواعد)واملعميير)البيئية)املطبقة)في)اجمل)

التنقي9)واستغالل)النفط)والغمز)في)البحر،)املعتمد)بأبيد من)في)
))يوليو)329))وعلى)البروتوكول)اإلضمفي)املتعلق)بملتدبير)املنداج)

للمنمطق)السمحلية،)املعتمد)بأبيد من)في)))يوليو)329)

مادة فريدة

وتدبير  حماية  مجال  في  بالتعاون  املتعلقة  االتفاقية  على  يوافق 
األطل�سي  للساحل  الساحلية  واملناطق  البحرية  البيئة  وتنمية 
أبيدجان(،  )اتفاقية  والجنوبية  والوسطى  الغربية  إفريقيا  بمنطقة 
امللحق  البروتوكول  وعلى   1981 مار3   23 في  بأبيدجان  املعتمدة 
الحاالت  في  التلوث  من  الوقاية  ميدان  في  بالتعاون  املتعلق  بها 
تعديله تم  كما   ،1981 مار3   23 في  بأبيدجان  املعتمد   الصعبة، 

عن  الناجم  بالتلوث  املتعلق  اإلضافي  البروتوكول  وعلى   2011 في 
ديفوار( )الكوت  باسام  بغران  املعتمد  البرية،  واألنشطة   املصادر 

بالقواعد  املتعلق  اإلضافي  البروتوكول  وعلى   2012 يونيو   12 في 
واملعايير البيئية املطبقة في مجال التنقيب واستغالل النفط والغاز في 
البحر، املعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019 وعلى البروتوكول اإلضافي 
في  بأبيدجان  املعتمد  الساحلية،  للمناطق  املندمج  بالتدبير  املتعلق 

2 يوليو 2019.



عدد 7070 -)29 رجب 1443 )3 مار3 2022(الجريدة الرسمية   89(

ظهير)شريف) قم)29.)).2)صمد )في)25)ان)  9))299 )27)فبراير)))3)) 
بروتوكول) على) بمو به) افق) املو (5(.(2 القمنون) قم) بتنفيذ)

األشخمص) لحممية) (238 أو وبم) قم) اجلس) اتفمقية) تعديل)

تجمه)املعملجة)اآللية)للمعطيمت)ذات)الطمبع)الشخ�سي،)املوقع)

بستراسبو غ)في)23)أكتوبر)328).

 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 :

الثانية  )الفقرة  و 55   42 ،50 الفصول  سيما  وال  الدستور  على  بناء 

منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

تعديل  بروتوكول  على  بموجبه  املوافق  رقم 53.21  القانون 

املعالجة  تجاه  األشخاص  لحماية   108 رقم  أوروبا  مجلس  اتفاقية 

في  بستراسبورغ  املوقع  الشخ�سي،  الطابع  ذات  للمعطيات  اآللية 

10 أكتوبر 2018، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر ببوزنيقة في 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
 قمنون) قم)2).)5

 يوافق)بمو به)على)بروتوكول)تعديل)اتفمقية

 اجلس)أو وبم) قم)238)لحممية)األشخمص

 تجمه)املعملجة)اآللية)للمعطيمت)ذات)الطمبع

الشخ�سي،)املوقع)بستراسبو غ)في)23)أكتوبر)328)

مادة فريدة

 108 رقم  أوروبا  مجلس  اتفاقية  تعديل  بروتوكول  على  يوافق 

الطابع  ذات  للمعطيات  اآللية  املعالجة  تجاه  األشخاص  لحماية 

الشخ�سي، املوقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018.

ظهير)شريف) قم)25.)).2)صمد )في)25)ان)  9))299 )27)فبراير)))3)) 

افق)بمو به)على)االتفمق)بشأن) بتنفيذ)القمنون) قم)2).56)املو

الخدامت)الجوية)بين)حكواة)اململكة)املغربية)وحكواة) مهو ية)

كولوابيم،)املوقع)بملربمط)وبوغوطم)في)6)أبريل)2)3).

 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 الفصول 50، 42 و 55 )الفقرة الثانية منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

الخدمات  بشأن  االتفاق  على  بموجبه  املوافق   56.21 رقم  القانون 

كولومبيا،  جمهورية  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  الجوية 

مجلس  عليه  وافق  كما   ،2021 أبريل   6 في  وبوغوطا  بالرباط  املوقع 

النواب ومجلس املستشارين.

وحرر ببوزنيقة في 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
قمنون) قم)2).56

يوافق)بمو به)على)االتفمق)بشأن)الخدامت)الجوية

)بين)حكواة)اململكة)املغربية)وحكواة) مهو ية)كولوابيم،

)املوقع)بملربمط)وبوغوطم))في)6)أبريل)2)3)

مادة فريدة

اململكة  حكومة  بين  الجوية  الخدمات  بشأن  االتفاق  على  يوافق 

في  وبوغوطا  بالرباط  املوقع  كولومبيا،   جمهورية  وحكومة  املغربية 

6 أبريل 2021.
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ظهير)شريف) قم)26.)).2)صمد )في)25)ان)  9))299 )27)فبراير)))3)) 

االتفمقية) على) بمو به) افق) املو (57.(2 القمنون) قم) بتنفيذ)

بين) الجنمئية) املمدة) في) املتبمدلة) القضمئية) املسمعدة) بشأن)

اململكة)املغربية)واملجر،)املوقع)بملربمط)في)9)يونيو)2)3).

 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 :

الثانية  )الفقرة  و 55   42 ،50 الفصول  سيما  وال  الدستور  على  بناء 

منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

املساعدة  بشأن  االتفاقية  على  بموجبه  املوافق   57.21 رقم  القانون 

واملجر،  املغربية  اململكة  بين  الجنائية  املادة  في  املتبادلة  القضائية 

النواب  مجلس  عليه  وافق  كما   ،2021 يونيو   9 في  بالرباط  املوقع 

ومجلس املستشارين.

وحرر ببوزنيقة في 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
قمنون) قم)2).57

 يوافق)بمو به)على)االتفمقية

 بشأن)املسمعدة)القضمئية)املتبمدلة

 في)املمدة)الجنمئية)بين)اململكة)املغربية)واملجر،

املوقعة)بملربمط)في)9)يونيو)2)3)

مادة فريدة

في  املتبادلة  القضائية  املساعدة  بشأن  االتفاقية  على  يوافق 

في بالرباط  املوقعة  واملجر،  املغربية  اململكة  بين  الجنائية   املادة 

9 يونيو 2021.

ظهير)شريف) قم)27.)).2)صمد )في)25)ان)  9))299 )27)فبراير)))3)) 

االتفمق) على) بمو به) افق) املو (7(.(2 القمنون) قم) بتنفيذ)

املن�سئ)ملؤسسة)التمويل)اإلفريقية،)املعتمد)بأبو م))نيجيريم()في)

8))امي)337).

 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 :

الثانية  )الفقرة  و 55   42 ،50 الفصول  سيما  وال  الدستور  على  بناء 

منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 

ملؤسسة  املن�سئ  االتفاق  على  بموجبه  املوافق  رقم 73.21  القانون 

كما   ،2007 ماي   28 في  )نيجيريا(  بأبوجا  املعتمد  اإلفريقية،  التمويل 

وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر ببوزنيقة في 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *
قمنون) قم)2).)7

يوافق)بمو به)على)االتفمق)املن�سئ)ملؤسسة

التمويل)األفريقية،)املعتمد)بأبو م))نيجيريم(

في)8))امي)337)

مادة فريدة

املعتمد  األفريقية،  التمويل  ملؤسسة  املن�سئ  االتفاق  على  يوافق 

بأبوجا )نيجيريا( في 28 ماي 2007.
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ظهير)شريف) قم)28.)).2)صمد )في)25)ان)  9))299 )27)فبراير)))3)) 
افق)بمو به)على)ايثمق)النهضة) بتنفيذ)القمنون) قم)2).77)املو
العمدية)السمدسة) الثقمفية)اإلفريقية،)املعتمد)ان)قبل)الدو ة)
املنعقدة) اإلفريقي،) االتحمد) وحكوامت) دول) ملؤتمر) ؤسمء)

بملخرطوم)) مهو ية)السودان()في)9))ينمير)336).

 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 :

الثانية  )الفقرة  و 55   42 ،50 الفصول  سيما  وال  الدستور  على  بناء 
منه(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،  الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،  بالجريدة  وينشر  ينفذ 
الثقافية  النهضة  ميثاق  على  بموجبه  املوافق   77.21 رقم  القانون 
رؤساء  ملؤتمر  السادسة  العادية  الدورة  قبل  من  املعتمد  اإلفريقية، 
)جمهورية  بالخرطوم  املنعقدة  اإلفريقي،  االتحاد  وحكومات  دول 
السودان( في 24 يناير 2006، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس 

املستشارين.

وحرر ببوزنيقة في 15 من رجب 1443 )17 فبراير 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *

قمنون) قم)2).77

 يوافق)بمو به)على)ايثمق)النهضة)الثقمفية)األفريقية،
 املعتمد)ان)قبل)الدو ة)العمدية)السمدسة

 ملؤتمر) ؤسمء)دول)وحكوامت)االتحمد)األفريقي،
 املنعقدة)بملخرطوم)) مهو ية)السودان(

في)9))ينمير)336)

مادة فريدة

يوافق على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية، املعتمد من قبل الدورة 
األفريقي،  االتحاد  وحكومات  دول  رؤساء  ملؤتمر  السادسة  العادية 
املنعقدة بالخرطوم )جمهورية السودان(، في 24 يناير 2006، مع مراعاة 

اإلعالن التفسيري الذي قدمته اململكة املغربية في شأنه.

ارسوم) قم)26).2).))صمد )في))2)ان)  9))299 )25)فبراير)))3)) 
الترخيص)االستثنمئي) التعمونيمت) بتحديد)كيفيمت)انح) املتعلق)

بملتعمال)اع)األغيم .

رئيس الحكومة،

 بناء على القانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه
 1436 محـــرم  مـــن   27 بتـــاريـــخ   1.14.189 رقـــم  الشـــريف  الظهير 

)21 نوفمبر 2014(، كما تم تغييره، وال سيما املادة 6 منه ؛

املساطر واإلجراءات  بتبسيط  املتعلق   55.19 القانون رقم  وعلى 
بتاريخ   1.20.06 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه  الصادر  اإلدارية 

11 من رجب 1441 )6 مار3 2020( ؛

وبعد إبداء رأي مكتب تنمية التعاون ؛

جمادى  10 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
اآلخرة 1443 )13 يناير 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من املادة 6 من القانون رقم 112.12 
املتعلق بالتعاونيات املشار إليه أعاله، تقدم التعاونيات طلب الحصول 
يخول  من  قبل  من  األغيار،  مع  بالتعامل  االستثنائي  الترخيص  على 
لهم القانون تمثيل التعاونيات أو وكالئهم املفوض لهم حق التوقيع، 

ويحرر الطلب وفق النموذج رقم )1( امللحق بهذا املرسوم.

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية :

1. مستخرج من التقييدات املسجلة في السجل املحلي للتعاونيات، 
ال يتجاوز تاريخ إصداره ثالثون )30( يوما ؛

2. نسخة من تقرير عن سير التعاونية للسنة املالية املختتمة قبل 
تقديم الطلب ؛

حسب  العامة،  الجمعية  أو  اإلدارة  مجلس  اجتماع  محضر   .3
الحالة، الذي تقرر فيه تقديم الطلب ؛

4. بطاقة تقنية حول طلب الترخيص تتضمن البيانات التالية :

- النسبة املقترحة موضوع الترخيص ؛

- تعليل أسباب النسبة املقترحة في طلب الترخيص ؛

- العمليات املراد إنجازها مع األغيار واألعمال املرتبطة بها ؛

- اآلثار املتوقعة على التعاونية في حالة تمكينها من الترخيص ؛

من  تمكينها  عدم  حالة  في  التعاونية  على  املتوقعة  التداعيات   -
الترخيص.

فائدة  ذات  تراها  وثيقة  بكل  طلبها  ملف  تعزيز  للتعاونية  يمكن 
ملوضوع الطلب.
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املادة 2

يودع صاحب الطلب ملف طلب الترخيص االستثنائي بالتعامل مع 
األغيار، مباشرة لدى املصالح الالممركزة للسلطة الحكومية املكلفة 
باالقتصاد االجتماعي التي يتواجد مقر التعاونية داخل نفوذها الترابي.

يسلم فورا إلى صاحب الطلب وصل إيداع وفقا ألحكام املادة 10 
من القانون رقم 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية 

املشار إليه أعاله.

املادة 3

يمكن للممثل اإلقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد 
يطلب  أن  الطلب،  ملف  لتقديم  املوالية  أيام  السبعة  خالل  االجتماعي، 
اإلدالء  املالئمة،  التواصل  وسائل  من  وسيلة  وبكل  التعاونية  من 

باملعلومات التكميلية الالزمة ملعالجة طلبها.

املادة 4

طلب  بدراسة  إليها  يعهد  محلية،  استشارية  لجنة  تشكيل  يتم 
رأيها  وإبداء  األغيار  مع  للتعامل  االستثنائي  الترخيص  على  الحصول 

فيه.

املادة 5

الرابعة  املادة  في  إليها  املشار  املحلية  االستشارية  اللجنة  تتألف 
أعاله من األعضاء اآلتيين :

- رئيس التمثيلية اإلدارية اإلقليمية أو الجهوية للسلطة الحكومية 
املكلفة باالقتصاد االجتماعي أو من يمثله، رئيسا ؛

- ممثل عن التمثيلية الجهوية ملكتب تنمية التعاون ؛

الحكومية  للسلطة  الجهوية  أو  اإلقليمية  التمثيلية  عن  ممثل   -
الوصية على القطاع الذي تزاول فيه التعاونية نشاطها ؛

- ممثل عن عامل العمالة أو اإلقليم.

حضوره  في  فائدة  يرى  شخص  كل  دعوة  اللجنة  لرئيس  يمكن 
للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.

املادة 6

املكلفة  الحكومية  للسلطة  الجهوي  أو  اإلقليمي  املمثل  يحيل 
أعاله نسخة من  إليها  املشار  اللجنة  أعضاء  إلى  باالقتصاد االجتماعي 

ملف الطلب فور توصله به.

املادة 7

التمثيلية  بمقر  اجتماعاتها  املحلية  االستشارية  اللجنة  تعقد 
باالقتصاد  املكلفة  الحكومية  للسلطة  الجهوية  أو  اإلقليمية  اإلدارية 
أيام على األقل قبل املوعد   )7( االجتماعي، بدعوة من رئيسها سبعة 

املحدد لالجتماع، وترفق الدعوة بجدول األعمال.

اللجنة بشكل صحيح بحضور نصف أعضائها على األقل،  تجتمع 

ثان  اجتماع  إلى  الرئيس  يدعو  النصاب،  هذا  اكتمال  عدم  حالة  وفي 

داخل أجل ال يتجاوز خمسة )5( أيام، وتجتمع اللجنة في هذه الحالة 

مهما كان عدد الحاضرين.

يحرر محضر عن كل اجتماع يتضمن رأي اللجنة في الطلب، يتم 

توقيعه من قبل األعضاء الحاضرين الذين يتسلمون فور االنتهاء من 

اشغال االجتماع، نسخة منه.

املادة 8

املكلفة  الحكومية  للسلطة  الجهوي  أو  اإلقليمي  املمثل  يوجه 

اللجنة  بمحضر  مرفقا  الطلب  ملف  من  نسخة  االجتماعي  باالقتصاد 

املحلية االستشارية إلى السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد االجتماعي 

داخل أجل أقصاه خمسة عشر )15( يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب، 

قصد البت فيه.

املادة 9

من  أو  االجتماعي،  باالقتصاد  املكلفة  الحكومية  السلطة  تصدر 

تفوضه لهذا الغرض على املستوى الترابي، داخل أجل 30 يوما ابتداء 

االستثنائي  الترخيص  قرار   الطلب،  مللف  التعاونية  إيداع  تاريخ  من 

بهذا  امللحق   )2( النموذج رقم  لفترة محددة وفق  للتعامل مع األغيار 

املرسوم، وتوجهه إلى ممثلها اإلقليمي أو الجهوي الذي يتولى تسليمه 

للتعاونية املعنية.

التعاونية  إعالم  ويتم  معلال  القرار  يكون  الطلب،  رفض  حالة  في 

املعنية به وفق نفس الكيفية املنصوص عليها في الفقرة  أعاله.

املادة 10

الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  تنفيذ  يسند  

االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة  إلى 

والتضامني.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022( .

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

*
*  *
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*  *  *
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وعلى)املرسوم) قم)26).2).))الصمد )في))2)ان)  9))299 )25)فبراير)))3)()املتعلق)بتحديد)كيفيمت)انح)التعمونيمت)الترخيص)
االستثنمئي)بملتعمال)اع)األغيم )؛
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ارسوم) قم)9)3.)).))صمد )في))2)ان)  9))299 )25)فبراير)))3)) 
بتتميم)املرسوم) قم)9).)2.))الصمد )في)25)ان) بيع)اآلخر)9)29 
العمواية) املؤسسمت) قمئمة) بتحديد) ()(32( فبراير) ((6(

اقبة)املواكبة. الخمضعة)للمر

رئيس الحكومة،

ربيع من   15 في  الصادر   2.13.24 رقم  املرسوم  على  االطالع   بعد 
العمومية  املؤسسات  قائمة  بتحديد   )2013 فبراير   26( 1434 اآلخر 
وال سيما  وتتميمه،  تغييره  تم  كما  املواكبة،  للمراقبة  الخاضعة 
 1433 اآلخرة  جمادى  من   22 في  الصادر   2.21.1074 رقم  باملرسوم 

)25 يناير 2022( ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املرسوم  من  األولى  املادة  مقتضيات  التالي  النحو  على  تتمم 
1434 ربيع اآلخر  15 من  في  الصادر   2.13.24 أعاله رقم  إليه   املشار 

)26 فبراير 2013( :

القانون   ......................... التالي  النحو  على  تحدد   - األولى.  »املادة 
»املشار إليه أعاله رقم 69.00 :

» - املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب ؛

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

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

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

» - الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ؛

» - الصندوق املغربي للتقاعد.«

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا املرسوم إلى وزيرة االقتصاد واملالية ويدخل حيز 
التنفيذ ثالثة أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

قرا )لوزيرة)االقتصمد)واململية) قم))).2)7)صمد ))في)9))ان)  9))299 

املتخذة)ضد) املؤقتة) بملتدابير) العمل) بتمديد) ()(3(( ام 3) (((

وتشخيص) لكشف) البيولو ية) الفحوصمت) أسعم ) ا تفمع)

العدوى)بفيروSARS-CoV-2(3))كوفيد)-)29).

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلدارة وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  على  االطالع   بعد 

 )2021 سبتمبر   6(  1443 محرم  من   28 في  الصادر   2385.21 رقم 

البيولوجية  الفحوصات  أسعار  ارتفاع  ضد  مؤقتة  تدابير  باتخاذ 

لكشف وتشخيص العدوى بفيروSARS-CoV-2 3 )كوفيد - 19( ؛

وبعد استشارة مجلس املنافسة، الذي أدلى برأيه رقم 02/ ر/2021 

بتاريخ 28 من محرم 1443 )6 سبتمبر 2021( ؛

وبعد استطالع رأي لجنة األسعار املشتركة بين الوزارات ؛

انتشار  عن  الناتجة  االستثنائية  الظروف  استمرار  إلى  وبالنظر 

فيرو3 كورونا - كوفيد - 19، 

قررت ما يلي :

املادة األولى

من تبتدئ  أشهر   )6( ستة  في  تحدد  مؤقتة  لفترة  العمل،   يستمر 

البيولوجية لكشف  2022، باألسعار القصوى للفحوصات  6 مار3 

املنظمة   ،)19  - )كوفيد   SARS-CoV-2 بفيرو3  العدوى  وتشخيص 

بموجب قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2385.21 

الصادر في 28 من محرم 1443 )6 سبتمبر 2021( املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من رجب 1443 )3 مار3 2022(

اإلمضاء : نادية فتاح.
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نصوص)خمصة

ارسوم) قم)353.)).))صمد )في))2)ان)  9))299 )25)فبراير)))3)) 

ظهر) اد سة) بإحداث) تق�سي) العماة) املنفعة) أن) بإعالن)

القطعتين) الكية) وبنزع) الطرش) قصبة) بجممعة) الخطمطبة)

بإقليم) زم) وادي) بدائرة) الغرض) لهذا) الالزاتين) األ ضيتين)

خريبكة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 

)23 مار3 2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 

بالقانون  سيما  وال  وتتميمه  تغييره  وقع  كما  عنها،  اإلعالن  وإجراءات 

بتاريخ  1.20.67 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   42.20  رقم 

4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020( ؛

 1403 رجـب   2 فـــي  الصــــادر   2.82.382 رقــــم  املــرســــوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

مار3   11 من  املباشر  اإلداري  البحث  ملف  على  االطالع  وبعد 

إلى يوليو   27 من  املباشر  التكميلي  والبحث   2020 مار3   23  إلى 

17 سبتمبر 2020 ؛

وزير  استشارة  وبعد  واملالية  االقتصاد  وزيرة  من  وباقتراح 

الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الخطاطبة  ظهر  مدرسة  بإحداث  تق�سي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

بجماعة قصبة الطرش بدائرة وادي زم بإقليم خريبكة.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر، ملكية القطعتين األرضيتين غير املحفظتين، 

خريبكة،  بإقليم  زم  وادي  بدائرة  الطرش  قصبة  بجماعة  الكائنتين 

في  أحمر  بلون  حدودهما  واملرسومة  أسفله  الجدول  في  املبينتين 

التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم :

 قم)القطعة

بملتصميم)التجزيئي
أسممء)وعنموين)املالك)املفترضين

املسمحة)التقريبية

بمملتر)املربع

بدر الشرقي بن بوعبيد،1

الساكن بدوار الخطاطبة بجماعة قصبة الطرش، قيادة 

السماعلة بدائرة وادي زم بإقليم خريبكة.

1398

ورثة بدر بوعزة،2

الطرش،  قصبة  بجماعة  الخطاطبة  بدوار  الساكنون 

قيادة السماعلة، دائرة وادي زم، إقليم خريبكة.

720

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزيرة االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة، كل واحد 

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

ارسوم) قم)352.)).))صمد )في))2)ان)  9))299 )25)فبراير)))3)) 

و غوص) اد سة) بإحداث) تق�سي) العماة) املنفعة) أن) بإعالن)

بجممعة)البراكسة)وبنزع)الكية)القطعتين)األ ضيتين)الالزاتين)

لهذا)الغرض)بدائرة)وادي)زم)بإقليم)خريبكة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 

)23 مار3 2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 

وإجراءات اإلعالن عنها، كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما بالقانون 

بتاريخ  1.20.67 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   42.20  رقم 

4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020( ؛
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 1403 رجـب   2 فـــي  الصــــادر   2.82.382 رقـــم  املــرســـوم  وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

فبراير   26 من  املباشر  اإلداري  البحث  ملف  على  االطالع  وبعد 

إلى يوليو   27 من  املباشر  التكميلي  والبحث   2020 مار3   23  إلى 

فاتح سبتمبر 2020 ؛

وزير  استشارة  وبعد  واملالية  االقتصاد  وزيرة  من  وباقتراح 

الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�سي بإحداث مدرسة ورغوص بجماعة 

البراكسة بدائرة وادي زم بإقليم خريبكة.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعتين األرضيتين غير املحفظتين 

الكائنتين بجماعة البراكسة بدائرة وادي زم بإقليم خريبكة، املبينتين 

التصميم  في  أحمر  بلون  حدودهما  واملرسومة  أسفله  الجدول  في 

امللحق بأصل هذا املرسوم :

 قم)القطعة

بملتصميم)التجزيئي
أسممء)وعنموين)املالك)املفترضين

املسمحة)التقريبية

بمملتر)املربع

ورثة النجدي بن ناصر،1

بإقليم  زم  وادي  بدائرة  البراكسة  بجماعة  الساكنون 

خريبكة.

474

ورثة املصطفى الشرقي،2

بإقليم  زم  وادي  بدائرة  البراكسة  بجماعة  الساكنون 

خريبكة.

514

املادة الثالثة

يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  هذا  في  جاء  ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية، إلى وزيرة االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة، كل واحد 

منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1443 )15 فبراير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

29(.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Economie science administrative

– Bachelor’s diploma of economics and administrative 

sciences, préparé et délivré au siège de Gaziantep 

University - Turquie - le 29 juin 2018,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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29(.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم الدراسات الجامعية العامة، الشهادة التالية في 

: Gestion des entreprises et des administrations

– Diplôme universitaire de technologie, spécialité : gestion 

des entreprises et des administrations, option : finance-

comptabilité, préparé et délivré au siège de l’Université 

d’Orléans - Chateauroux - France - le 28 juin 2013,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

299.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Administration économique et sociale

– Diplôme de licence de droit, économie, gestion, mention :  

administration économique et sociale, préparé et délivré 

au siège de l’Université de Limoges - France - le 28 mars 

2017,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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295.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Management فـــي  التـــاليـــة  الشهـــــادة  املـــاستر،  ملعــادلــــة  تقبـل 

: développement international

– Titre de manager en développement international, 

préparé et délivré au siège de l’Ecole supérieure de gestion 

et commerce international -  ESGCI - Paris - France - 

le 12 février 2011, assorti du bachelor of business 

administration, option : FMRF - relations internationales, 

préparé et délivré au siège de la même école - le 14 février 

2009,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

298.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Administration des affaires

– Baccalauréat en administration des affaires )B.A.A(, 

préparé et délivré au siège de l’Université de Montréal - 

HEC Montréal - Montréal - Canada - le 9 octobre 2012,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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299.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Logistique تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية، الشهادة التالية في

– Qualification bachelor’s degree field of study management 

and administration programme subject area management, 

préparé et délivré au siège de Simon Kuznets Kharkiv 

national University of economics - Ukraine - le 30 juin 

2021,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

253.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Finance international تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de Rennes school of business » programme 

grande école « master’s degree, préparé et délivré au siège 

de Rennes school of business )ESC Rennes( - Rennes - 

France - le 26 janvier 2018,

مشفوعة بدبلوم مدرسة إدارة األعمال، مسلك : البرنامج الدولي 

في التدبير املسلم من مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة الدولية 

للرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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252.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Droit

– Degree of bachelor of arts griminology and justice studies, 

préparé et délivré au siège de California State University - 

Northridge - Etats-Unis - le 24 mai 2019,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

25(.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Administration des في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: affaires

– Degree of master of business administration business, 

préparé et délivré au siège de Nova Southeastern 

University - Etats-Unis - le 31 mars 2021, assorti du degree 

of bachelor of science in business administration, préparé 

et délivré au siège de Salem State University Bertolon 

School of business - Etats-Unis - le 18 mai 2019,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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25(.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Administration des affaires

– Degree of bachelor of science in business administration, 

préparé et délivré au siège de Salem State University 

Bertolon School of Business - Etats-Unis - le 18 mai 2019,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

259.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Economie et gestion

– Diplôme de licence économie - gestion, mention : sciences 

de gestion, préparé et délivré au siège de l’Université de 

Toulon - Nice - France - le 6 mars 2009,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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255.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية  الشهادة  املهنية،  الجامعية  الدراسات  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

: Gestion في

– Diplôme d’études universitaires scientifiques et 

techniques, spécialité : gestion et comptabilité des 

entreprises, préparé et délivré au siège de l’Université 

Toulouse I - France - le 13 juin 2001,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

256.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 ،)BAC+5( تقبل ملعادلة دبلوم املدار3 الوطنية للتجارة والتسيير

الشهادة التالية :

– Diplôme programme grande école, grade de master, 

préparé et délivré au siège de school of business &  

economics, INSEEC - Paris - France - le 12 février 

2021, assorti du diplôme de licence droit, économie, 

gestion, mention : gestion, préparé et délivré au siège 

de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne - France - le 

10 septembre 2018,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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257.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Management

– Degree of bachelor of arts hospitality management, 

préparé et délivré au siège de Kendall College - USA - le 

23 septembre 2010,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

258.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Economie du فـــــي  التــــالـيــــة  الشهــــــادة  املـــــاستر،  ملعـــادلـــــة  تقبـــل 

: développement

– Diplôme de master droit, économie, gestion, mention : 

économie du développement, préparé et délivré au siège 

de l’Université Grenobles Alpes - France - le 1er décembre 

2020,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : العلوم 

متعددة  الكلية  من  املسلمة  التدبير   : تخصص  والتدبير،  االقتصادية 

التخصصات بالعرائش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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259.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences politiques تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of sciences in political sciences, préparé 

et délivré au siège de Goteborgs Universitet - Suède - le  

26 janvier 2021,

دولية  دراسات   : تخصص  فنون،  باكالوريو3  بشهادة  مشفوعة 

املسلمة من جامعة األخوين - إفران.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

263.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Economie

– Maîtrise droit, économie, gestion, dans le domaine droit, 

économie, gestion, mention : management de l’innovation, 

préparée et délivrée au siège de l’Université Paul Verlaine - 

Metz - Nancy - France - le 23 novembre 2010,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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262.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Finance تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de l’ESC Rouen, grade de master, préparé et 

délivré au siège de Rouen business school - Rouen - France - 

le 18 février 2013,

للتجارة  العالي  املعهد  املسلم من  العادي  الطور  بدبلوم  مشفوعة 

وإدارة املقاوالت بالدار البيضاء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

26(.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Contrôle de gestion et تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

: audit organisationnel

– Diplôme de master droit, économie, gestion, mention :  

contrôle de gestion et audit organisationnel, préparé 

et délivré au siège de l’Université Paris 1 Panthéon - 

Sorbonne - Institut d’administration des entreprises de 

Paris )IAE( - France - le 3 mars 2021,

 : اختيار  االقتصادية،  العلوم  في  اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 

واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  من  املسلمة  املقاوالت  اقتصاد 

واالجتماعية باملحمدية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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26(.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Economie et gestion تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :  

management stratégique, délivré par l’Université Caen 

Normandie )membre de la Comue Normandie Université( -  

France - le 20 octobre 2020, assorti du diplôme de licence 

droit, économie, gestion, mention : gestion, délivré par la 

même université - le 15 octobre 2018,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

269.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Gestion

– Diplôme de licence droit, économie, gestion, mention :  

gestion, délivré par l’Université Caen Normandie 

)membre de la Comue Normandie Université( - France - le 

15 octobre 2018,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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265.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit international تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of law in international law, préparé et 

délivré au siège de Wuhan University - China - le 30 juin 

2021,

 : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 

القانون باللغة العربية، تخصص : القانون الخاص املسلمة من كلية 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية - أكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

266.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 ،)BAC + 5( تقبل ملعادلة دبلوم املدار3 الوطنية للتجارة والتسيير

الشهادة التالية :

– Diplôme du programme grande école / grade master, 

préparé et délivré au siège de Kedge business school - 

Bordeaux - France - le 15 mai 2019,

مشفوعة بشهادة النجاح باألقسام التحضيرية وبشهادة البكالوريا 

للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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267.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Economie appliquée تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :  

économie appliquée, préparé et délivré au siège de 

l’Université d’Angers - France - le 22 novembre 2019,

املقاوالت  : اإلعالميات وتدبير  املهنية، مسلك  باإلجازة  مشفوعة 

املسلمة من الكلية متعددة التخصصات - تارودانت.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

268.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Finance islamic تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree master of science in islamic finance, préparé et 

délivré au siège de INCEIF the global University of islamic 

finance - Malaisie - le 27 octobre 2018, assorti du degree of 

bachelor of science in )islamic finance(, préparé et délivré 

au siège de International islamic University - Malaysia - 

Malaisie - le 26 février 2016,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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269.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Science économie

– Grade de bachelier ès sciences )B.Sc( économie et 

finance, préparé et délivré au siège de l’Université du 

Québec à Montréal - Ecole des sciences de la gestion - 

Canada - le 17 juin 2014,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

273.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Finance تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Grade de maître sciences, finance appliquée, préparé et 

délivré au siège de l’Université du Québec à Montréal -  

Ecole des sciences de la gestion - Canada - le 26 mars 2019, 

assorti du grade de bachelier ès sciences )B.Sc(, préparé et 

délivré au siège de la même université - le 17 juin 2014,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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272.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences de gestion تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat en sciences de gestion, préparé et 

délivré au siège de l’Université de Rennes 1 - France - le 20 

janvier 2020, assorti du diplôme grande école de l’ESSEC /  

grade de master, préparé et délivré au siège de l’Ecole 

supérieure des sciences économiques et commerciales - 

ESSEC - Versailles - France - le 1er octobre 2015,

وبدبلوم الطور العادي املسلم من مجموعة املعهد العالي للتجارة 

وإدارة املقاوالت بالدار البيضاء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

27(.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 ،)BAC + 5( تقبل ملعادلة دبلوم املدار3 الوطنية للتجارة والتسيير

الشهادة التالية :

– Diplôme d’audencia programme grande école, grade de 

master, préparé et délivré au siège de Audencia Business 

School - France - le 9 juillet 2020,

مشفوعة بشهادة النجاح باألقسام التحضيرية وبشهادة البكالوريا 

للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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27(.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في املوارد البشرية :

: إدارة املوارد البشرية  - درجة املاجستير في إدارة األعمال، تخصص 

- القاهرة  لجامعة  التابعة  التجارة  كلية  من  املسلمة   إنجليزي 

بدرجة  مشفوعة   2021 شتنبر   14 بتاريخ  العربية  مصر  جمهورية 

بكالوريو3 التجارة، شعبة : إدارة أعمال - مجموعة الدراسة باللغة 

 2016 دجنبر   21 بتاريخ  الجامعة  نفس  من  املسلمة  اإلنجليزية 

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

279.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Science politique

– Diplôme de licence droit - économie - gestion, mention :  

science politique, préparé et délivré au siège de 

l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne - France - le  

14 septembre 2021,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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275.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Finance et contrôle de تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

: gestion

– Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :  

sciences du management, spécialité : finance d’entreprise 

et contrôle de gestion, préparé et délivré au siège de 

l’Université de Toulon - France - le 23 février 2018,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : العلوم 

االقتصادية والتدبير، تخصص : تدبير املقاولة املسلمة من كلية العلوم 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية - مكنا3.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

276.(( واالبتكم ) قم) العلمي) والبحث) العملي) التعليم) لوزير)  قرا )

صمد )في)9) ممدى)اآلخرة))299 )7)ينمير)))3)()بتحديد)بعض)

املعمدالت)بين)الشهمدات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Finance تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of science in finance, préparé et délivré 

au siège de George Washington University - USA - le 

31 août 2014,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : العلوم 

االقتصادية، تخصص : الحكامة االقتصادية واالجتماعية املسلمة من 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالسوي�سي - الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى اآلخرة 1443 )7 يناير 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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قرا )لوزير)النقل)واللو يستيك) قم))).92))صمد )في)
29)ان) ممدى)اآلخرة))299 )27)ينمير)))3)()بتفويض)اإلاضمء

وزير النقل واللوجيستيك،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 
تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي  :

املادة األولى

يفوض إلى السيد ر�سى حجي، رئيس قسم املوارد البشرية بمديرية 
الشؤون اإلدارية والقانونية والعامة بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة 
عن وزير النقل واللوجيستيك على األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات 
وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وصرف اعتمادات 
االلتزام املفتوحة بامليزانية العامة لوزارة النقل واللوجيستيك املدرجة 

في الفصل  1.2.1.1.0.18.000.

املادة الثانية

نيابة عن وزير  التأشير  أو  السيد ر�سى حجي اإلمضاء  إلى  يفوض 
شؤون  بتدبير  املتعلقة  الوثائق  جميع  على  واللوجيستيك  النقل 
التابعين لوزارة النقل واللوجيستيك بما في ذلك  املوظفين واألعوان 
املسؤولية  مناصب  في  التسمية  قرارات  عدا  ما  التوظيف  قرارات 

واإللحاق والوضع رهن اإلشارة والتوقف املؤقت عن العمل.

كما يفوض إليه إبرام العقود تنفيذا التفاقيات التعاون اإلداري 
والتقني.

املادة الثالثة

 1443 ربيع األول  14 من  في  الصادر   3057.21 القرار رقم  ينسخ 
)21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

املادة الرابعة

من ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 
فاتح يناير 2022.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى اآلخرة 1443 )17 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

 قرا )لوزير)النقل)واللو يستيك) قم))).8)))صمد )في)9))ان) ممدى

اآلخرة))299))فمتح)فبراير)))3)()بتفويض)اإلاضمء)واملصمدقة)

على)الصفقمت.

وزير النقل واللوجيستيك،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 

تغييره  العامة كما وقع  للمحاسبة  نظام عام  1967( بسن  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مار20133( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 
 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مار3 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛ 

  وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلمضاء  الطرقي،  النقل  مدير  ديب،  الدين  نور  السيد  إلى  يفوض 

بصرف  األوامر  على  واللوجيستيك  النقل  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو 

املثبتة  الوثائق  وعلى  املوارد  وقبض  االعتمادات  تفويض  أو  تحويل  أو 

الحساب  بميزانية  املفتوحة  االلتزام  اعتمادات  وصرف  للنفقات 

 3.2.0.0.1.00.006 املوارد   3.1.0.0.1.00.006 رقم  للخزينة  الخصو�سي 

الحضري  الطرقي  النقل  إصالحات  مواكبة  »صندوق  املسمى  النفقات 

والرابط بين املدن«.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد نور الدين ديب إمضاء قرارات تعيين لجن فتح 

امليزانية  إطار  في  املبرمة  التالية  الصفقات  على  واملصادقة  األظرفة 

الخصو�سي  الحساب  وميزانية  واللوجيستيك  النقل  لوزارة  العامة 

للخزينة املسمى »صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري 

والرابط بين املدن« :
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الكشوفات  وكذا  العروض  طلبات  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000.000 

درهم ؛

الحسابية  الكشوفات  وكذا  املباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   -
النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 3.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 
الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 1.000.000 

درهم.

تعويضات  بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليه  يفوض  كما 
إذا كان مبلغها املوردون  أو  املقاولون  يقدمها  التي  املطالبات   لتسوية 

ال يفوق 50.000 درهم.

املادة الثالثة

عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء  ديب  الدين  نور  السيد  إلى  يفوض 
وزير النقل واللوجيستيك على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة 
9 املادة  في  عليها  املنصوص  الطرقي  النقل  مديرية   باختصاصات 
1443 األولى  جمادى  من   25 في  الصادر   2.21.968 رقم  املرسوم   من 

النقل  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2021 ديسمبر   30(
واللوجيستيك ماعدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

 كما يفوض إلى السيد نور الدين ديب اإلمضاء على األوامر الصادرة 
ملوظفي مديرية النقل الطرقي للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الرابعة

إذا تغيب السيد نور الدين ديب أو عاقه عائق نابت عنه السيدة 
وذلك  الطرقي  النقل  بمديرية  الرئيسة  املهندسة  بوستة،  لالبهيجة 

فيما يخص :

- الرخص االستثنائية لنقل األشخاص نحو املناطق الجنوبية ؛

- إمضاء رخص استغالل الخطوط الدولية الطرقية املنتظمة بين 
املغرب وإحدى الدول األجنبية وتجديدها وتغييرها ؛

املغربية  الشركات  بين  املبرمة  الشراكة  اتفاقيات  على  املصادقة   -
واألجنبية املتعلقة بالنقل الطرقي الدولي للبضائع ؛

بالخارج  املرقمة  الدولي  النقل  ملركبات  االستثنائي  الترخيص   -
بالدخول الفارغ إلى التراب الوطني ؛

- املوافقة املبدئية والترخيص املتعلقين بفتح واستغالل مؤسسات 
كراء السيارات بدون سائق وبفتح واستغالل املؤسسات الفرعية 

وكذا تغيير الرخص لتحيين بعض عناصرها ؛

للشاحنات والحافالت  الوطني  التراب  لعبور  الرخص االستثنائية   -

الفارغة املتوجهة لدول جنوب الصحراء.

املادة الخامسة

 1443 ربيع األول  14 من  في  الصادر   3061.21 القرار رقم  ينسخ 

)21 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 29 من جمادى اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

 قرا )لوزير)النقل)واللو يستيك) قم))).9)))صمد )في)9))ان) ممدى

اآلخرة))299))فمتح)فبراير)))3)()بتفويض)اإلاضمء)واملصمدقة)

على)الصفقمت.

وزير النقل واللوجيستيك،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مار3 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350)20 سبتمبر 1931( 

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مار3 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛ 

وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي  :

املادة األولى

للدراسات  العالي  املعهد  مدير  بريويك،  محمد  السيد  إلى  يفوض 

على  واملصادقة  األظرفة  فتح  لجن  تعيين  قرارات  إمضاء  البحرية، 

الصفقات املبرمة في إطار ميزانية مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة 

املسمى »املعهد العالي للدراسات البحرية« عن طريق طلبات العروض 

وكذا الكشوفات الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 

20.000.000 درهم.



929الجريدة الرسمية عدد 7070 -)29 رجب 1443 )3 مار3 2022(  

املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد بريويك اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 
النقل واللوجيستيك على جميع الوثائق والتصرفات اإلدارية التالية 
التي تدخل ضمن اختصاصات املعهد العالي للدراسات البحرية ما عدا 

املراسيم والقرارات التنظيمية :

- األوامر الصادرة ملوظفي املعهد للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

- تدبير شؤون املوظفين واألعوان املياومين والعرضيين ما عدا فيما 

يخص :

• اتخاذ قرارات التوظيف ؛

• اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

فــي املرتبين  لألطر  بالنسبة  الدرجة  فـي  الترقية  قرارات   • اتخاذ 

السلم 11 ؛

 • اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل والوضع رهن اإلشارة 

وإلحاق املوظفين بإدارات أخرى.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد محمد بريويك أو عاقه عائق ناب عنه السيد خالد 

فيما  وذلك  البحرية  للدراسات  العالي  للمعهد  العام  الكاتب  مترجي، 

يخص التفويض املشار إليه في املادتين األولى والثانية أعاله.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

قرا )لوزير)النقل)واللو يستيك) قم))).93))صمد )في)

9))ان) ممدى)اآلخرة))299))فمتح)فبراير)))3)()بتفويض)اإلاضمء

وزير النقل واللوجيستيك،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.840 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك،

قرر ما يلي  :

املادة األولى

التقني  التحقيق  مكتب  رئيس  الفقير،  امبارك  السيد  إلى  يفوض 
حول حوادث الطيران املدني وعوارضه بالكتابة العامة لوزارة النقل 
واللوجيستيك، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك 

على الوثائق والتصرفات اإلدارية املتعلقة باالختصاصات التالية :

املدني  الطيران  حوادث  حول  التقنية  التحقيقات  إجراءات   -
وعوارضه ؛

- التوصيات والتقارير الرامية إلى تفادي حوادث الطيران ؛

- تعزيز السالمة الجوية في مجال الطيران املدني.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد امبارك الفقير أو عاقه عائق ناب عنه السيد سمير 
التقني  التحقيق  بمكتب  التقنية  التحقيقات  مصلحة  رئيس  الطيبي، 
حول حوادث الطيران املدني وعوارضه وذلك فيما يخص التفويض 

موضوع هذا القرار.

املادة الثالثة

 1443 ربيع األول  20 من  في  الصادر   2964.21 القرار رقم  ينسخ 
)27 أكتوبر 2021( بتفويض اإلمضاء.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى اآلخرة 1443 )فاتح فبراير 2022(.

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

ان (2( في) صمد ) ((897.(2 تمزة) قم) اجلس) ممعة) لرئيس)  اقر )
الكية) بملتخلي)عن) ()(3(2 ديسمبر) (27(  299( األولى)  ممدى)
الجممعية) العماة) الطريق) إلحداث) الالزاة) األ ضية) القطع)
 937 التهيئة) قم) واملكونة)ان) زء)ان)طريق) اترا) (25 بعرض)

بجنمن)البردعي)بجممعة)تمزة.

رئيس مجلس جماعة تازة،

الصادر  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  بناء 
1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 
 1.81.254 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛
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1403 رجـب   2 فــــي  الصـــادر   2.82.382 رقــــم  املــرســـــوم   وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

بتنفيذه الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون   وعلى 

1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)17 يونيو 1992( ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

1438 محرم   4 في  الصادر   2.16.707 رقم  املرسوم   وعلى 

به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة   )2016 أكتوبر   6(

بإقليم  بها  املحيطة  املنطقة  من  وجزء  تازة  مدينة  لتهيئة  املوضوعين 

تازة  وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من 9 أكتوبر إلى 11 ديسمبر 2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة إلحداث الطريق العامة 

 الجماعية بعرض 15 مترا واملكونة من جزء من طريق التهيئة رقم 407

 بجنان البردعي بجماعة تازة واملرسومة حدودها بالتصميم ذي املقيا3

1/500 امللحق بأصل هذا املقرر :

األ قمم)

الترتيبية

املرا ع)

العقم ية

املسمحة

)م))

أسممء)وعنموين)املالك)أو)املحتمل)

أنهم)املالك

االحظمت

 ر.ع عدد :1

21/39341

طريق تجزئة مسلمة الودادية السكنية العدل، تازة.36

نهائيا

ر.ع عدد : 2

21/5054

أرض عارية وطريقالطيبي الصغير، تازة.2365

ر.ع عدد : 3

21/5054

أرض عارية وطريقالطيبي الصغير، تازة.162

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بتازة في 12 من جمادى األولى 1443 )17 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد الواحد املسعودي.
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قرا ) قم))).262)م.إ)صمد )في)3))ان)  9))299 ))))فبراير)))3))

الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

فـي العـامة  بأمانـتها  املسجلتين  العريضتين  على  اطالعها   بعد 
العمري  حسن  السيد  قدمها  األولى   ،2021 أكـتـوبر   5 و  سبتمبر   28
- بصفته  اوغبال  السيد صالح  في مواجهة كل من   - 

ً
- بصفته مرشحا

مرشحا فائزا - والسيد فؤاد حجير - بصفته مرشحا غير فائز - طالبا 
فيها إلغاء انتخاب السيد صالح اوغبال، والثانية قدمها السيد حمان 
صالح السيد  انتخاب  إلغاء  فيها  طالبا  مرشحا-  بصفته   -  باحسين 

اوغبال إثر االقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة االنتخابية 
انتخاب  إثره  على  أعلن  والذي  خنيفرة(،  )إقليم  »خنيفرة«  املحلية 
بمجلس  أعضاء  اوغبال  وصالح  اعبا  وإبراهيم  بادو  محمد  السادة 

النواب ؛

وبعد اطالعها على املذكرتين الجوابيتين املسجلتين بنفس األمانة 
العامة في 17 نونبر 2021 ؛

باقي  وعلى  واملستحضرة،  بها  املدلى  املستندات  على  االطالع  وبعد 
الوثائق املدرجة بامللفين ؛

وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـيذه الـظهـيـر الـشـريف رقـم 1.11.91 
بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011( ؛

باملحكمة  املتعلق   066.13 رقم  التنظيمي  القانون  على  وبناء 
1.14.139 بتاريـخ  الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 

16 من شـــوال 1435 )13 أغسطس 2014( ؛

النواب  بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  وبناء على 
من  16 بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

ذي القعدة 1432 )14 أكتوبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم امللفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة 
االنتخابية ؛

ان)حيث)الشكل):

فيمم)يتعلق)بملطعن)املقدم)ان)طرف)السيد)حسن)العمري)ضد)
السيد)فؤاد)حجير):

حيث إن املادة 88 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب، 
تتخذها  التي  القرارات  ضد  توجه  االنتخابية  الطعون  أن  على  تنص 
مكاتب التصويت واملكاتب املركزية ولجان اإلحصاء، وال يوجد ضمن 
أحكام القانون املذكور ما يلزم الطعن ضد املترشحين الغير الفائزين ؛

وحيث يستفاد من أحكام املادة 35 من القانون التنظيمي املتعلق 

في  انتخابه  في  املطعون  الطرف  حصرت  أنها  الدستورية،  باملحكمة 

املترشح املعلن عن انتخابه فائزا ؛

وحيث إنه، يبين من االطالع على محضر لجنة اإلحصاء، أن السيد 

فؤاد حجير، لم يكن ضمن الفائزين في هذه الدائرة، مما تنعدم معه 

املقدم من  الطلب  لذلك عدم قبول  الطعن ويتعين  إثارة  في  املصلحة 

طرف الطاعن األول، بهذا الخصوص ؛

ان)حيث)املوضوع):

فيمم)يتعلق)بملطعنين)املو هين)ضد)السيد)صملح)اوغبمل):

في)شأن)املأخذ)الفريد)املتعلق)بأهلية)الترشيح):

في  تمثلت  فريدة،  وسيلة  على  طلبيهما  أسسا  الطاعنين  إن  حيث 

انعدام أهلية الترشيح بالنسبة للمترشح املرتب ثانيا في الئحة املطعون 

وهو واحد،  آن  في  سيا�سي  حزب  من  ألكثر  انتمائه  بعلة  انتخابه،   في 

ما يخالف أحكام املادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 

التنظيمي القانون  من   24 واملادة  السياسية،  باألحزاب   املتعلق 

رقم 27.11 املتعلق بمجلس النواب ؛

وحيث إن الفقرة الرابعة من نفس املادة 24 من القانون التنظيمي 

التي تتضمن أسماء  الترشيح  لوائح  تقبل  أنه »ال  املذكور، تنص، على 

أشخاص ينتمون ألكثر من حزب سيا�سي واحد« ؛

وحيث إنه يبين من الوثائق املدلى بها في امللفين :

- أن املرتب ثانيا بالئحة الترشيح لوكيلها املطعون في انتخابه، السيد 

كان  الذي  الحزب  استقالته من  أنه قدم  ادعى،  لئن  فؤاد حجير، 

متوصل   ،2020 فبراير   17 في  مؤرخ  مكتوب،  بطلب  إليه،  ينتمي 

في الحزب،  لنفس  اإلقليمي  الكاتب  قبل  من  عليه  ومؤشر   به 

بصورة  سوى  ادعائه  إلثبات  يدل  لم  فإنه   ،2020 فبراير   19

شمسية من رسالة االستقالة، مما ال يمكن االعتداد بها ؛

املذكور  الحزب  من  استقالته  جديد،  من  قدم  األخير،  هذا  وأن   -

األولى،  تاريخ الحق على االستقالة  في  أي   ،2021 18 أغسطس  في 

به  متوصل  ذاته  للحزب  العام  األمين  إلى  موجه  كتاب  بواسطة 

حسب خاتم الحزب في 20 أغسطس 2021 ؛

في مؤرخا  إشهادا  أصدرت  املذكور  للحزب  الوطنية  اإلدارة  وأن   - 

13 سبتمبر 2021 مؤداه، أن الحزب توصل بطلب استقالة السيد 

فؤاد حجير في 20 أغسطس 2021.

املحكمة)الدستو ية
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الترشيح،  الئحة  في  ثانيا  املرتب  حجير،  فؤاد  السيد  إن  وحيث 

في  استقالته،  بطلب  الحزب  فيه  توصل  الذي  التاريخ  في  ينازع  لم 

20 أغسطس 2021، ولم يدل بما يثبت تاريخ تبليغ االستقالة للحزب 

قبل ذلك التاريخ ؛

وحيث إنه يبين من االطالع على »الوصل النهائي عن إيداع الئحة 

املحكمة  قبل  من  واملستحضر  انتخابه  في  املطعون  لوكيلها  ترشيح« 

عمالة  بمقر  ترشيحه  الئحة  بإيداع  قام  األخير  هذا  أن  الدستورية، 

لتوصل  سابق  تاريخ  في  أي   ،2021 أغسطس   19 في  خنيفرة  إقليم 

هذا  يجعل  مما  الالئحة،  بتلك  ثانيا  املرتب  املترشح  باستقالة  الحزب 

 األخير، في ذلك التاريخ، ال زال في حكم املنخرط في حزبين سياسيين

الفقرة  ألحكام  مخالفة  الترشيح  الئحة  معه  وتكون  واحد،  آن  في 

النواب،  التنظيمي املتعلق بمجلس  القانون  24 من  املادة  الرابعة من 

بمجلس  عضوا  اوغبال  صالح  السيد  انتخاب  إلغاء  ذلك  عن  ويترتب 

النواب ؛

لهذه)األسبمب):

أوال - تصرح بعدم قبول الطعن املقدم ضد السيد فؤاد حجير؛

ثمنيم - تق�سي بإلغاء انتخاب السيد صالح اوغبال عضوا بمجلس 

بالدائرة   2021 سبتمبر   8 في  جرى  الذي  االقتراع  إثر  على  النواب، 

إثره  على  أعلن  والذي  خنيفرة(،  )إقليم  »خنيفرة«  االنتخابية 

أعضاء  اوغبال  وصالح  اعبا  وإبراهيم  بادو  محمد  السادة  انتخاب 

الدائرة  هذه  في  جزئية  انتخابات  بتنظيم  وتأمر  النواب،  بمجلس 

عمال  اوغبال،  صالح  السيد  يشغله  كان  الذي  املقعد  بخصوص 

؛ النواب  بمجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون  من   91 املادة  بأحكام 

ثملثم - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 

النواب، وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية 

املذكورة، وإلى األطراف املعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

20 من الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  بمقر املحكمة   وصدر 

رجب 1443 )22 فبراير 2022(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.      الحسن بوقنطار.      أحمد السالمي اإلدري�سي.      محمد بن عبد الصادق.

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

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

قرا ) قم))).)26)م.إ)صمد )في)3))ان)  9))299 ))))فبراير)))3))

الحمد هلل وحده،
باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،

في  العامة  بأمانتها  املسجلتين  العريضتين  على  اطالعها  بعد 

مرشحا -  - بصفته  بنجلول  محمد  السيد  قدمهما   ،2021 أكتوبر   8

والثانية،  السيدين محمد كريمن ومحمد اجديرة  في مواجهة  األولى، 

في مواجهة السيد سعيد الزيدي، طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيدين 

في  أجري  الذي  االقتراع  إثر  على  الزيدي  وسعيد  كريمن  محمد 

)إقليم  »بنسليمان«  املحلية  االنتخابية  بالدائرة   2021 سبتمبر   8

وياسين  الزيدي  سعيد  السادة  انتخاب  إثره  على  وأعلن  بنسليمان(، 

عوكاشا ومحمد كريمن أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد االطالع على املذكرتين الجوابيتين املسجلتين بنفس األمانة 

العامة في 9 و 17 نوفمبر 2021 ؛

وبعد االطالع على املستندات املدلى بها، وعلى باقي الوثائق املدرجة 

في امللفين ؛

وبناء على الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقـم 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 أغسطس 2014( ؛

النواب، بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  على   وبناء 

من  16 بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

ذي القعدة 1432 )14 أكتوبر 2011(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم امللفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة 

االنتخابية ؛

في)الشكل :

- في شأن الطعن املوجه ضد السيد محمد اجديرة :

حيث إن الطاعن وجه طعنه ضد السيد محمد اجديرة باعتباره 

املرتب ثانيا في الئحة املطعون في انتخابه الفائز السيد محمد كريمن ؛

التنظيمي  القانون  من   35 املادة  أحكام  من  يستفاد  إنه،  وحيث 

املتعلق باملحكمة الدستورية، أنها حصرت الطرف املطعون في انتخابه 

في املرشح املعلن عن انتخابه فائزا ؛
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الخاص  اإلحصاء  لجنة  محضر  على  االطالع  من  يبين  إنه  وحيث 
مما  فائزا،  مرشحا  يكن  لم  اجديرة،  محمد  السيد  أن  الدائرة،  بهذه 

يكون معه توجيه الطعن ضده غير مقبول ؛

في)املوضوع):

أوال):)في)شأن)الطعن)املو ه)ضد)السيد)احمد)كريمن):

-)فيمم)يخص)املأخذ)املتعلق)بأهلية)السيد)احمد)ا ديرة):

الئحة  في  ثانيا  املرتب  أن  دعوى،  على  يقوم  املأخذ  هذا  إن  حيث 
في  ينتمي  انتخابه املذكور، ترشح لالنتخاب، وهو  في  ترشيح املطعون 
آن واحد إلى حزبين سياسيين مختلفين، مما يشكل مخالفة ملقتضيات 
باألحزاب  املتعلق   29.11 رقم  التنظيمي  القانون  من   21 املادة 
في  املطعون  فيها  فاز  التي  الترشيح  الئحة  لذلك  وتكون  السياسية، 
القانونية  الناحية  من  سليمة  غير  كريمن،  محمد  السيد  انتخابه 

ويتعين التصريح ببطالنها وإلغاء انتخاب هذا األخير ؛

لكن)،

حيث إن الطاعن لم يدل بأية حجة إلثبات ما ادعاه، مما يكون معه 
هذا املأخذ غير جدير باالعتبار ؛

-)فيمم)يخص)املأخذين)املتعلقين)بملحملة)االنتخمبية):

في  املطعون  أن  دعوى،  في  يتلخصان  املأخذين  هذين  إن  حيث 
من  عدد  على  باملجان  العيد  أضاحي  بتوزيع  من  هة،  قام  انتخابه، 
الناخبين بعدما نشر إعالنا يدعو فيه األشخاص املعوزين بالحضور 
وان) هة) األضحية،  لتسلم   2021 يوليوز   17 من  ابتداء  ضيعته  إلى 
االنتخابية، لشراء  في سائر املحطات  املال، كعادته  بتوظيف  أخرى، 

أصوات الناخبين في خرق سافر للقانون ؛

لكن،

األول  مأخذه  لتعزيز  الطاعن  أدلى  لئن  ان) هة،  إنه،  حيث 
بتاريخ قضائي  مفوض  طرف  من  منجز  اختيارية  معاينة   بمحضر 

الطاعن  صحبة  بوقوفه  أنه  محرره  فيه  يشهد   ،2021 يوليو   18
دعوة  يتضمن  إعالنا  الخارج  من  عاين  ببوزنيقة  فرن  من  بالقرب 
»العاجزين عن شراء  لبوزنيقة محمد كريمن  البلدي  املجلس  رئيس 
يوليو   17 ابتداء من  الكرين  بدوار  إلى ضيعته  بالحضور  العيد  كبش 
بها  املدلى  الصورة  أن  إلى  باإلضافة  فإنه  النقل«،  بوسيلة  مصحوبين 
لهذا اإلعالن ال تحمل أي خاتم أو توقيع، فقد نفى املطعون في انتخابه 
حولها  يروج  بما  علمه  بمجرد  أنه  موضحا  الوثيقة،  هذه  إصداره 
ببوزنيقة  القضائية  للضابطة  شكاية   2021 أغسطس   4 بتاريخ  قدم 
 أنجز على إثرها محضرا تحت عدد 2206-2203-2986/ش ق بتاريخ

18-10-2021 تقرر حفظه من طرف النيابة العامة باملحكمة االبتدائية 
بابن سليمان بتاريخ 2 نوفمبر 2021 لكون الفاعل مجهوال ؛

حيث إنه، ان) هة)أخرى، فإنه بناء على التحقيق الذي قامت به 

املحكمة الدستورية، ثبت لها أن شريط الفيديو الذي يحمله القرص 

معاينة  محضر  بواسطة  تفريغه  مع  الطاعن  به  أدلى  الذي  املدمج 

 ،2021 أكتوبر   5 بتاريخ  قضائي  مفوض  طرف  من  منجز  مجردة 

أثناء  انتخابه  في  املطعون  طرف  من  األموال  توزيع  بإثبات  واملتعلق 

التواصل االجتماعي  االنتخابية، سبق نشره على أحد مواقع  الحملة 

محل  كان  وقد  سابقة،  بانتخابات  يتعلق   ،2016 سبتمبر   15 بتاريخ 

 ،2016 سبتمبر   25 بتاريخ   333 عدد  املحضر  بمقت�سى  قضائي  بحث 

مما   ،2019 سبتمبر   16 بتاريخ  اإلثبات  النعدام  حفظه  تقرر  الذي 

يتعين معه استبعاد هذا الشريط، بعد إبداء هذه املحكمة أسفها ملثل 

هذا السلوك الذي يعد محاولة لتضليل سير العدالة، وممارسة حق 

التقا�سي بسوء نية ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون املأخذان املتعلقان بالحملة االنتخابية 

غير قائمين على أسا3 صحيح من وجه، وغير جديرين باالعتبار من 

وجه آخر ؛

ثمنيم):)في)شأن)الطعن)املو ه)ضد)السيد)سعيد)الزيدي):

-)فيمم)يخص)املأخذ)املتعلق)بمملنمو ات)التدليسية):

انتخابه،  في  املطعون  أن  دعوى،  على  يقوم  املأخذ  هذا  إن  حيث 

قام بمناورات تدليسية من خالل توزيعه ملنشور انتخابي ونشره على 

صفحته في أحد املواقع االجتماعية، يتضمن سيرته الذاتية يشير فيها 

إلى أن مهنته الصحافة، بهدف استمالة الناخبين والتأثير على إرادتهم، 

الكاذبة  اإلشاعات  من  ويعتبر  الصحة  من  له  أسا3  ال  ذلك  أن  مع 

من   89 و   51 املادتين  في  عليه  منصوص  هو  كما  الزائفة،  واألخبار 

القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب ؛

لكن،

حيث إن املطعون في انتخابه أدلى بصورة مطابقة لألصل لبطاقته 

 2013/3431 رقم  تحمل  الثانية  التلفزية  بالقناة  يعمل  كصحفي 

صادرة عن وزارة االتصال، مرفقة بشهادة العمل باملؤسسة املذكورة 

في  مؤرخة  الجهة  نفس  عن  وأخرى   ،2017 نوفمبر   15 في  مؤرخة 

إلى  النواب  بمجلس  بإلحاقه  إلى صدور قرار  تشير   2017 15 ديسمبر 

تاريخ 7 أكتوبر 2021 بعد فوزه في االنتخابات التشريعية السابقة ؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، يكون هذا املأخذ غير قائم على أسا3 

صحيح ؛
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لهذه)األسبمب):

أوال - تق�سي :

1 - بعدم قبول الطعن الذي قدمه الطاعن السيد محمد بنجلول 

في مواجهة السيد محمد اجديرة ؛

2 - برفض طلبي الطاعن املذكور الراميين إلى إلغاء نتيجة انتخاب 

أجري  الذي  االقتراع  في  الزيدي  وسعيد  كريمن  محمد  السيدين 

)إقليم  »بنسليمان«  املحلية  االنتخابية  بالدائرة   2021 سبتمبر   8 في 

الزيدي  سعيد  السادة  انتخاب  إثره  على  أعلن  والذي  بنسليمان(، 

وياسين عوكاشا ومحمد كريمن أعضاء بمجلس النواب ؛

ثمنيم - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس 

النواب، وإلى الجهة اإلدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة االنتخابية 

املذكورة، وإلى األطراف املعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

20 من الثالثاء  يوم  في  بالرباط  الدستورية  بمقر املحكمة   وصدر 

رجب 1443 )22 فبراير 2022(.

اإلمضاءات :

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.      الحسن بوقنطار.      أحمد السالمي اإلدري�سي.      محمد بن عبد الصادق.

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

لطيفة الخال.      الحسين اعبو�سي.      محمد علمي.      خالد برجاوي.
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نصوص)خمصة

وزارة الداخلية

قرا )لوزيـر)الداخليـة) قم)2).66)))صمد )في)9))ان) بيع)األول))299 
أعضمء) وانتخمب) تعيين) كيفيمت) بتحديد) ()(3(2 نوفمبر) (5(
اجلس)التو يه)والتتبع)ملؤسسة)األعممل)اال تممعية)ملوظفي)

الجممعمت)الترابية)واجموعمتهم)وهيئمتهم.

وزير الداخلية، 

األعمال  بمؤسسة  املتعلق   37.18 رقم  القانون  على  بناء 
االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها الصادر 
 1441 الحجة  18 من ذي  بتاريخ   1.20.75 الشريف رقم  الظهير  بتنفيذه 

)8 أغسطس 2020( وال سيما املادة 5 منه،

قرر ما يلي :

الباب األول

اقتضيمت)عماة

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 5 من القانون رقم 37.18 املتعلق بمؤسسة 
األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، 
التوجيه  مجلس  أعضاء  وانتخاب  تعيين  كيفيات  القرار  هذا  يحدد 
الترابية  الجماعات  ملوظفي  االجتماعية  األعمال  ملؤسسة  والتتبع 

ومجموعاتها وهيئاتها.

املادة 2

طبقا ألحكام الفصل 19 من الدستور والفقرة الثانية من املادة 5 
من القانون املشار إليه أعاله رقم 37.18، يراعى في اقتراح التعيين في 

مجلس التوجيه والتتبع مقاربة النوع.

الباب الثاني

كيفيمت)تعيين)أعضمء)اجلس)التو يه)والتتبع

املادة 3

العماالت  مجالس  ورؤساء  الجهات  مجالس  رؤساء  ممثلو  يعين 
يتخذ  الداخلية  لوزير  بمقرر  الجماعات  مجالس  ورؤساء  واألقاليم 
الترابية  الجماعات  مجالس  رؤساء  جمعيات  رؤساء  من  باقتراح 

املذكورة.

املادة 4

يوزع، على النحو التالي، عدد املقاعد املخصصة لألعضاء املعينين 

من بين املنخرطين بمؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي الجماعات 

الترابية ومجموعاتها وهيئاتها :

- خمسة )5( أعضاء بالنسبة للمنخرطين العاملين بإدارة الجماعات 

ومجموعاتها وهيئاتها؛

- عضوان اثنان )2( بالنسبة للمنخرطين العاملين بإدارة العماالت 

واألقاليم ومجموعاتها وهيئاتها ؛

الجهات  بإدارة  العاملين  للمنخرطين  بالنسبة   )1( واحد  عضو   -

ومجموعاتها وهيئاتها.

باقتراح  يتخذ  الداخلية  لوزير  بمقرر  املذكورون  األعضاء  يعين 

من والة الجهات، من بين املنخرطين في مؤسسة األعمال االجتماعية 

ملوظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، طبقا ألحكام املادة 3 

من القانون السالف الذكر رقم 37.18. 

تعطى األسبقية لتمثيل املنخرطين داخل مجلس التوجيه والتتبع، 

برسم االنتداب املوالي، للمنخرطين املنتمين لجهات اململكة غير املمثلة 

في حظيرة املجلس املذكور خالل االنتداب الذي يسبقه.

املادة 5

يوزع عدد املقاعد املخصصة ملمثلي النقابات األكثر تمثيلية برسم 

آخر انتخابات عامة ملمثلي موظفي الجماعات الترابية في حظيرة اللجان 

اإلدارية املتساوية األعضاء، على النحو التالي :

الرتبتين  في  املرتبتين  النقابتين  من  نقابة  لكل   )2( اثنان  مقعدان   -

األولى والثانية؛

- مقعد واحد )1( لكل نقابة من النقابات األخرى املوالية من حيث 

الترتيب.

يعين ممثلو النقابات املعنية بمقرر لوزير الداخلية، يتخذ باقتراح 

الوطني  الصعيد  النقابات على  لهذه  العامين  أو  الوطنيين  الكتاب  من 

بالجماعات الترابية.

نظمم)اوظفي)اإلدا ات)العماة
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الباب الثالث

كيفيمت)انتخمب)امثلي)املوظفين)

الفرع األول

أسلوب)االقتراع

املادة 6

يمثلون  الذين   )4( األربعة  الرسميين  املمثلين  انتخاب  يجرى 

االقتراع  طريق  عن  األعضاء  املتساوية  اإلدارية  باللجان  املوظفين 

بالالئحة وبالتمثيل النسبي على أسا3 قاعدة أكبر بقية ودون استعمال 

طريقة مزج األصوات أو التصويت التفاضلي، وذلك من بين املمثلين 

للجماعات  املتساوية األعضاء  اإلدارية  باللجان  للموظفين  الرسميين 

الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، املقيدين في الئحة الناخبين املشار إليها 

في املادة 8 أدناه.

الفرع الثاني

الهيئة)النمخبة)

املادة 7

باللجان  للموظفين  الرسميين  املمثلين  من  الناخبة  الهيئة  تتألف 

اإلدارية املتساوية األعضاء بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها 

املقيدين في الئحة الناخبين املشار إليها في املادة 8 بعده.

املادة 8

باللجان  للموظفين  الرسميون  املمثلون  الناخبين  الئحة  في  يقيد 

اإلدارية املتساوية األعضاء بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها 

املوجودون في إحدى الوضعيات املنصوص عليها في النظام األسا�سي 

العام للوظيفة العمومية غير التوقيف املؤقت. 

عمالة  أو  إقليم  أو  عمالة  كل  صعيد  على  الناخبين  الئحة  توضع 

العمالة بمقر  وتعلق  املعني،  العامل  أو  الوالي  طرف  من   املقاطعات 

قبل  األقل  على  يوما   )20( عشرين  املقاطعات،  عمالة  أو  اإلقليم  أو 

التاريخ املحدد لالقتراع.

يتقدم،  أن  الناخبين  الئحة  في  اسمه  يدرج  لم  شخص  لكل  يجوز 

إلى غاية  في شأن إغفال اسمه،  املعني، بشكوى  العامل  أو  الوالي  لدى 

اليوم السابع السابق لتاريخ االقتراع.

يبت الوالي أو العامل في الشكوى داخل أجل ثمانية وأربعين )48( 

ساعة من إيداعها. ويبلغ القرار املتخذ في هذا الشأن إلى املعني باألمر 

التبليغ  وسائل  من  وسيلة  بكل  الشكوى،  في  املبين  بالعنوان  فورا 

القانونية.

الفرع الثالث

)تم يخ)االقتراع)وإيداع)الترشيحمت

املادة 9

بمقرر  الترشيحات  خاللها  تقدم  التي  واملدة  االقتراع  تاريخ  يحدد 
للمدير العام للجماعات الترابية، ينشر في البوابة الوطنية للجماعات 
ويعلق  وجدت،  إن  الترابية  للجماعات  اإللكترونية  واملواقع  الترابية، 
تاريخ  قبل  وذلك  وهيئاتها،  ومجموعاتها  الترابية  الجماعات  بإدارات 

االقتراع بثالثين )30( يوما على األقل.

املادة 10

الشخص  لدى  أو  الترابية  للجماعات  العام  املدير  لدى  تودع 
املفوض من قبله لهذا الغرض، لوائح الترشيح في ثالثة نظائر من قبل 
وكيل كل الئحة بنفسه، وذلك ابتداء من اليوم الخامس عشر السابق 
لتاريخ االقتراع إلى غاية الساعة الثانية عشرة زواال من اليوم السابع 

السابق لتاريخ االقتراع، وذلك مقابل وصل مؤقت.

إليداع  املحددة  املدة  انصرام  بعد  الئحة  أية  سحب  يمكن  ال 
الترشيحات. 

ينتمون  مترشحين،  أسماء  ترشيح  الئحة  كل  تتضمن  أن  يجب 
ألصناف الجماعات الترابية الثالثة وإلى نصف عدد جهات اململكة على 

األقل، ويعادل عددهم ضعف عدد األعضاء الواجب انتخابهم.  

كما يجب أال تتضمن كل الئحة ترشيح اسمين متتابعين ملترشحين 
اثنين من نفس الجنس.

الترشيح إمضاءات املترشحات واملترشحين  يجب أن تحمل لوائح 
مصادق عليها، وأن تبين فيها أسماء املترشحات واملترشحين الشخصية 
وأرقام  وعناوينهم  والدتهم  وأماكن  وتواريخ  وجنسهم  والعائلية 
والجماعة  اإلداري  وإطارهم  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية  بطائقهم 
الترابية التي ينتمون إليها. ويتعين التنصيص على اسم املترشح وكيل 

الالئحة، وترتيب املترشحين فيها. 

بالنسبة  مرفقا،  بالترشيح  التصريح  من  نظير  كل  يكون  أن  يجب 
للتعريف  الوطنية  البطاقة  من  بنسخة  مترشحة،  أو  مترشح  لكل 

اإللكترونية وبصورة حديثة.

املدة  خالل  باالستقالة  تقدم  أو  الالئحة  مترشحي  أحد  توفي  إذا 
وإذا  جديد.  بمترشح  تعويضه  وجب  الترشيحات،  إليداع  املحددة 
وقعت الوفاة أو تقدم املعني باألمر باالستقالة خارج هذه املدة أو يوم 
االقتراع، فال يمكن إجراء أي تعويض، غير أن الالئحة املعنية تعتبر 

صحيحة.

كل  لوكيل  نهائيا  وصال  الترشيحات  بتلقي  املكلفة  السلطة  تسلم 
إليداع  املوالية  ساعة   )24( وعشرين  أربع  ظرف  في  ترشيح  الئحة 

الئحة الترشيح ماعدا في حالة رفضها.
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املادة 11

الترابية للجماعات  العام  للمدير  معلل  بقرار  الترشيح  رفض   يتم 

أو الشخص املفوض من قبله لهذا الغرض. 

يجب تبليغ قرار الرفض، بأي وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، 

إلى وكيل الالئحة املعني بالعنوان املبين في الئحة الترشيح، مقابل وصل 

خالل أربع وعشرين )24( ساعة املوالية إليداع الئحة الترشيح.

املادة 12

ويخصص  إيداعها،  وساعة  تاريخ  حسب  املقبولة  اللوائح  تسجل 

تاريخ  إلى  باإلضافة  النهائي  الوصل  في  يثبت  ترتيبي  رقم  الئحة  لكل 

وساعة اإليداع. 

بمقرات  تعلق  إعالنات  بواسطة  املقبولة  اللوائح  إشهار  يتم 

العماالت واألقاليم وعماالت املقاطعات ومقرات الجماعات الترابية. 

كما يمكن إشهارها بأية وسيلة أخرى مألوفة االستعمال.

الفرع الرابع

أو اق)التصويت

املادة 13

يتم االنتخاب بواسطة ورقة تصويت فريدة تتضمن، بالنسبة لكل 

املخصص  واملكان  الالئحة  لوكيل  والعائلي  الشخ�سي  االسم  الئحة، 

التصويت  ورقة  في  اللوائح  وترتب  تصويته.  عالمة  الناخب  لوضع 

بحسب تاريخ إيداعها. 

املحلية  اإلدارية  السلطة  طابع  تصويت  ورقة  كل  تحمل  أن  يجب 

التابع لها مكتب التصويت.

تتولى السلطة املكلفة بتلقي الترشيحات أو الشخص املفوض من 

إيداع  انصرام أجل  التصويت فور  أوراق  الغرض، إعداد  لهذا  قبلها 

الترشيحات.

الفرع الخامس

تعيين)اكمت9)التصويت)وتأليفهم)وسيرهم

املادة 14

للوالي بمقرر  مقاطعات،  عمالة  أو  إقليم  أو  عمالة  كل  في   يحدث 

أو العامل، مكتب تصويت واحد أو أكثر، عند االقتضاء.

تم  التي  التصويت  بمكاتب  علما  والناخبون،  الناخبات  تحاط 

األقل  على  أيام   )3( ثالثة  تعلق  إعالنات  بواسطة  وذلك  بها،  إلحاقهم 

املقاطعات  عمالة  أو  اإلقليم  أو  العمالة  بمقر  االقتراع،  تاريخ  قبل 

التابعين لها وبمقر الجماعة الترابية التي يزاولون فيها مهامهم.

املادة 15

يتألف مكتب التصويت من رئيس وعضوين اثنين يعينهم الوالي أو 
املوظفين  بين  من  االقتراع،  تاريخ  قبل  األقل  على  ساعة   48 العامل، 
غير املترشحين. ويتم، وفق نفس الكيفيات، تعيين نواب عنهم يقومون 

مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق يوم االقتراع.

الذين  الناخبين  لالئحة  نظيرين  للتصويت  مكتب  كل  لدى  يكون 
وأسماءهم  الترتيبية  أرقامهم  تتضمن  أصواتهم،  تلقي  عليه  يتعين 
اإللكترونية  للتعريف  الوطنية  بطائقهم  وأرقام  والعائلية  الشخصية 

والجماعة الترابية التي يزاولون فيها مهامهم.

املادة 16

يعتبر رئيس مكتب التصويت مسؤوال عن السير العادي لالقتراع، 
يساعده في ذلك عضوا املكتب. ويتولى مهمة حفظ النظام داخل املكتب 

ويتخذ جميع اإلجراءات الضرورية لضمان حسن سير االقتراع.

املادة 17

مكتب  كل  في  عنه  ممثل  تعيين  في  الحق  الئحة  كل  وكيل  يخول 
تصويت لحضور عمليات التصويت وفرز األصوات وإحصائها. ويجب 
تبليغ اسم هذا املمثل، كتابة، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال 
مكتب  له  التابع  العامل  أو  الوالي  إلى  االقتراع،  لتاريخ  السابق  اليوم 

التصويت الذي يخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.

تسلم فورا وثيقة تثبت صفة ممثل إلى وكيل الالئحة املعني. ويجب 
أن يقدم املمثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.

الفرع الساد3

عمليمت)التصويت

املادة 18

يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت املسلمة له 
قبل اإلعالن عن الشروع في االقتراع.

في  للشروع  املحددة  الساعة  في  التصويت  مكتب  رئيس  يعاين 
يحتوي  ال  الصندوق  أن  التصويت  بقاعة  الحاضرين  أمام  االقتراع 
بأحد  يحتفظ  متباينين،  مغالقين  أو  بقفلين  يسده  ثم  ورقة  أية  على 

مفتاحيهما، ويسلم اآلخر إلى عضو مكتب التصويت األكبر سنا.

بمجرد  وينتهي  صباحا  التاسعة  الساعة  في  التصويت  يفتتح 
ما يصوت جميع الناخبين التابعين ملكتب التصويت، وعلى أبعد تقدير 

في الساعة الرابعة بعد الزوال.

الناخب  طرف  من  ومباشرة  شخصية  بكيفية  التصويت  يتم 
بمكتب التصويت التابع له. وال يقبل التصويت عن طريق املراسلة.

عالمة  الناخب  بوضع  معزل  داخل  ويتم  سريا،  التصويت  يكون 
التصويت  في ورقة  يختارها  التي  لالئحة  املخصص  املكان  في  تصويته 

الفريدة الحاملة لطابع السلطة اإلدارية املحلية.
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يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع عالمة تصويته 

أن  االقتراع،  في صندوق  الورقة  إدخال هذه  أو  التصويت  على ورقة 

الوطنية  البطاقة  على  متوفرا  يكون  اختياره،  من  بناخب  يستعين 

العملية  محضر  في  الحالة  هذه  إلى  ويشار  اإللكترونية.  للتعريف 

االنتخابية. غير أنه ال يمكن ألي شخص أن يقدم املساعدة ألكثر من 

ناخب معاق واحد.

املادة 19

للتعريف  الوطنية  بطاقته  الناخب  يسلم  التصويت،  أجل  من 

اإللكترونية إلى رئيس مكتب التصويت الذي يأمر بالتحقق من هوية 

الناخب ومن وجود اسمه في الئحة الناخبين.

املعزل  إلى  ويدخل  واحدة  تصويت  ورقة  بنفسه  الناخب  يأخذ 

يريد  التي  الترشيح  لالئحة  املكان املخصص  في  ويضع عالمة تصويته 

من  الخروج  قبل  التصويت  ورقة  بطي  ويقوم  لفائدتها.  التصويت 

املعزل.

ورقة  بإيداع  بنفسه  الناخب  يقوم  املعزل،  من  الخروج  بعد 

تصويته مطوية في صندوق االقتراع. ويضع عضوا مكتب التصويت 

في طرة الئحتي الناخبين عالمة تفيد قيام الناخب بالتصويت. ويعيد 

مغادرة  قبل  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية  بطاقته  للناخب  الرئيس 

قاعة التصويت.

باإلدالء  إال  التصويت  مكاتب  في  يهتموا  أال  الناخبين  على  يجب 

بأصواتهم، وال يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه.

الفرع السابع

 فرز)وإحصمء)األصوات

ووضع)املحمضر)ان)لدن)اكمت9)التصويت

املادة 20

األصوات  وإحصاء  فرز  التصويت  مكتب  وعضوا  رئيس  يتولى 

بمقر املكتب بمجرد انتهاء عملية التصويت.

املكان  في  التصويت،  ورقة  اشتملت  إذا  صحيحا  التصويت  يعتبر 

عدة  على  أو  واحدة  تصويت  عالمة  على  واحدة،  لالئحة  املخصص 

ولو  الئحة  لفائدة  صحيحا  التصويت  يعتبر  كما  تصويت.  عالمات 

تصل  لم  ما  لها  املخصص  اإلطار  خارج  إلى  التصويت  عالمة  امتدت 

العالمة املذكورة إلى اإلطار الخاص بالئحة أخرى.

انتهاء  بمجرد  املكتب  نتيجة  بإعالن  التصويت  رئيس مكتب  يقوم 

عملية فرز األصوات وإحصائها.

املادة 21

تلغى أوراق التصويت التالية:

1 - األوراق التي تحمل عالمة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر 

أو  غيرهم  أو  للمترشحين  مهينة  كتابات  تتضمن  أو  االقتراع  بسرية 

تشتمل على اسم املصوت ؛

2 - األوراق التي ال تحمل طابع السلطة اإلدارية املحلية التابع لها 

مكتب التصويت ؛

3 - األوراق التي ال تحمل أي عالمة للتصويت ؛

4 - األوراق املشطب فيها على اسم أو عدة أسماء ؛

الئحة  من  أكثر  لفائدة  تصويت  عالمة  تحمل  التي  األوراق   -  5

واحدة.

ال تعتبر األوراق امللغاة في نتائج االقتراع.

املادة 22

انتهاء عملية فرز وإحصاء األصوات محضر العمليات  يحرر فور 

مكتب  وعضوا  رئيس  عليهما  يوقع  أصليين  نظيرين  في  االنتخابية 

التصويت.

التصويت  مكتب  عضوي  من  عضو  على  قاهر  لسبب  تعذر  إذا 

الحضور إلى غاية انتهاء عملية االقتراع أو فرز األصوات أو إحصائها 

املكتب  وعضو  الرئيس  قبل  من  املحضر  يوقع  النتائج،  أو إعالن 

الحاضر بقاعة التصويت. وينص في املحضر على هذه الحالة.

يتم إعداد نسخ من املحضر لتسلم فورا إلى ممثل كل الئحة ترشيح 

حاضر بقاعة التصويت. وترقم كل نسخة ويوقع عليها رئيس وعضوا 

نظيريه  حجية  نفس  هذه  املحضر  لنسخ  وتكون  التصويت.  مكتب 

األصليين.

توضع األوراق امللغاة واألوراق املنازع فيها واألوراق غير القانونية 

قصد  التصويت  مكتب  وعضوا  رئيس  عليه  يوقع  مختوم  غالف  في 

إلحاقه بنظير املحضر املوجه إلى املديرية العامة للجماعات الترابية، 

سبب  إلى  األوراق  هذه  من  ورقة  كل  ظهر  على  اإلشارة  بعد  وذلك 

أما  شأنها.  في  املكتب  اتخذه  الذي  القرار  وبيان  املحضر  إلى  إضافتها 

األوراق املعترف بصحتها ولم تكن محل أي نزاع من طرف الحاضرين، 

فيباشر إحراقها فور إعداد املحضر وإعالن نتيجة مكتب التصويت.

املادة 23

يحتفظ بنظير من املحضر، وبالئحة الناخبين التي تتضمن ما يفيد 

اإلقليم أو  العمالة  بمحفوظات  التصويت،  بعملية  الناخبين   قيام 

أو عمالة املقاطعات املعنية.
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يوضع النظير اآلخر من املحضر في غالف مختوم وموقع عليه من 
إلى  املكتب  رئيس  يسلمه  ثم  التصويت،  مكتب  وعضوي  رئيس  لدن 
الوالي أو العامل الذي يعمل فورا على نقله مضافا إليه الغالف املتضمن 
لألوراق امللغاة واألوراق املنازع فيها واألوراق غير القانونية إلى املديرية 
لإلحصاء  املركزية  اللجنة  توجد  حيث  الترابية،  للجماعات  العامة 

املكلفة باإلعالن عن نتائج االقتراع املشار إليها في املادة 24 بعده.

الفرع الثامن

اإلعالن)عن)النتمئج)النهمئية)لالقتراع

املادة 24

تتألف اللجنة املركزية لإلحصاء من :

باملديرية  الترابية  للجماعات  البشرية  املوارد  تدبير  عن  املسؤول   -
العامة للجماعات الترابية، ممثال للمدير العام للجماعات الترابية، 

بصفة رئيس اللجنة؛

املترشحين  غير  من  ترابيتين  لجماعتين  تابعين  اثنين  موظفين   -
لالنتخاب؛

يتولى  الترابية،  العامة للجماعات  للمديرية  تابعين  اثنين  - موظفين 
أحدهما كتابة اللجنة؛

يعين أعضاء هذه اللجنة بمقرر للمدير العام للجماعات الترابية.

يمكن أن يحضر أشغال اللجنة ممثل عن كل الئحة ترشيح. ويجب 
تبليغ أسماء هؤالء املمثلين كتابة إلى املدير العام للجماعات الترابية، 

إلى غاية الساعة الثانية عشرة )12( من زوال اليوم السابق لالقتراع.

يجوز للجنة املذكورة أن تستعين بموظفين إلنجاز املهام املوكولة 
إليها. وتحدد الئحة هؤالء املوظفين من قبل رئيس اللجنة. كما يمكنها 

استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.

املادة 25

مكاتب  محاضر  من  انطالقا  لإلحصاء،  املركزية  اللجنة  تباشر 
التصويت، إحصاء األصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح وتعلن 

فورا عن نتيجة االقتراع.

توزع املقاعد بين لوائح الترشيح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج 
عن طريق قسمة عدد األصوات املعبر عنها على عدد املقاعد الواجب 
وذلك  البقايا،  أكبر  قاعدة  حسب  الباقية  املقاعد  وتوزع  شغلها. 
بتخصيصها للوائح التي تتوفر على األرقام القريبة من القاسم املذكور. 

في  التسلسلي  ترتيبهم  ملترشحي كل الئحة حسب  املقاعد  تخصص 
بسبب  مترشحيها  أحد  فقدت  التي  الالئحة  مترشحي  أن  غير  الالئحة. 
الوفاة أو بأي سبب آخر خارج أجل التعويض املشار إليه في املادة 10 
الذي  للمترشح  بالنسبة  الدنيا  املراتب  في  واملرتبين  القرار،  هذا  من 
الترتيب  هذا  ويعتمد  األعلى.  املراتب  إلى  يرتقون  الالئحة،  فقدته 

الجديد في توزيع املقاعد وإعالن أسماء املترشحين املنتخبين.

البقية، وفي حالة وجود  لوائح نفس  أو عدة  إذا أحرزت الئحتان 
مترشحين من الجنسين، أعلن عن انتخاب املترشحة املؤهلة من حيث 
الترتيب في الالئحة املعنية. غير أنه إذا تعلق األمر بمترشحين من نفس 
السن،  تعادل  حالة  وفي  سنا.  أصغرهم  انتخاب  عن  أعلن  الجنس، 

تجرى القرعة لتعيين املترشح الفائز.

املادة 26

محضر  في  االقتراع  نتائج  وإعالن  األصوات  إحصاء  عملية  تثبت 
املركزية  اللجنة  وأعضاء  رئيس  عليهما  يوقع  اثنين  نظيرين  في  يحرر 

لإلحصاء.

مكتب  كل  محضر  من  بنظير  مرفق  املحضر،  من  بنظير  يحتفظ 
تصويت، بمصالح املديرية العامة للجماعات الترابية. ويوضع النظير 
الكيفية  في غالف مختوم وموقع عليه وفق نفس  اآلخر من املحضر 
املبينة أعاله، ثم يوجه إلى مقر مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي 
في  به  االحتفاظ  قصد  وهيئاتها  ومجموعاتها  الترابية  الجماعات 

محفوظاتها.

الفرع التاسع

االطالع)على)املحمضر

املادة 27

يجوز لكل وكيل الئحة ترشيح يعنيه األمر أن يطلع، خالل أوقات 
لإلحصاء  املركزية  اللجنة  محضر  من  نظير  على  الرسمية،  العمل 
املشار إليه في املادة 26 أعاله ومحاضر مكاتب التصويت بمقر املديرية 
لتاريخ  املوالية  أيام  ثمانية  طيلة  وذلك  الترابية،  للجماعات  العامة 

وضعها.

محاضر  على  االطالع  انتخابهم  في  املطعون  للمترشحين  يجوز 
العمليات االنتخابية وأخذ نسخة منها، بمقر املديرية العامة للجماعات 
من  ابتداء  الرسمية،  العمل  أوقات  أثناء  أيام،  ثمانية  خالل  الترابية، 

تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.

الفرع العاشر

املنمزعمت)االنتخمبية

املادة 28

تتخذها  التي  القرارات  في  الطعن  املعنيين  للمترشحين  يمكن 
السلطة املكلفة بتلقي الترشيحات ومكاتب التصويت واللجنة املركزية 

لإلحصاء، أمام املحكمة املختصة، وفق التشريع الجاري به العمل.

املادة 29

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع األول 1443 )5 نوفمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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تواصــل الهيئــة مهامهــا املتعلقــة باملراقبــة واإلرشاف 
عــى قطاعــي التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي، 
لهــم  املؤمــن  لحاميــة  خاصــا  اهتاممــا  موليــة 

واملســتفيدين مــن عقــود التأمــن واملنخرطــن.

ــة  ــا مــع األزمــة الصحي ــزت ســنة 2020، بتزامنه ومتي
العامليــة غــر املســبوقة، ومــا ترتــب عنهــا مــن 
تبعــات عــى املســتوين االقتصــادي واالجتامعــي. ويف 
إطــار التعبئــة العامــة التــي انخرطــت فيهــا مختلــف 
أجهــزة الدولــة، ســاهمت الهيئــة يف املجهــودات 
ــات  ــن تداعي ــد م ــل الح ــن أج ــة م ــة املبذول الوطني
ــاق  ــل يف نط ــي تدخ ــات الت ــى القطاع ــة ع الجائح

ــؤولياتها. ــا ومس مهامه

ــة  ــررت الهيئ ــرازي، ق ــتوى االح وهكــذا عــى املس
بصفــة مؤقتــة تليــن بعــض القواعد املتعلقة بحســاب 
االحتياطيــات، مــن أجــل متكن قطــاع التأمــن وإعادة 
التأمــن مــن تجــاوز تبعــات هــذه األزمــة. يف املقابــل، 
ــن إىل  ــادة التأم ــن وإع ــاوالت التأم ــوة مق ــت دع مت
تبنــي مقاربــة مســؤولة فيــام يتعلــق بتوزيــع األربــاح 

مــن أجــل تعزيــز أموالهــا الذاتيــة.

ويف الســياق ذاتــه، قامــت الهيئــة بتفعيــل آليــة لتتبع 
املبالــغ غــر املــؤداة مــن قبــل املؤمــن لهــم ووســطاء 

ملراقبــة  آليــة  إىل  باإلضافــة  وتحصيلهــا،  التأمــن 
عمليــات االســرداد فيــام يخــص عقــود االدخــار. كــام 
ــز  ــم تعزي ــة املؤمــن لهــم، ت ــه فيــام يتعلــق بحامي أن
ــن  ــوة الفاعل ــت دع ــوق، ومت ــات الس ــة مامرس مراقب
ــات  ــض التعويض ــل أداء بع ــن أج ــود م ــذل جه إىل ب

ــا عــادة يف عقــود التأمــن. ــم تغطيته ــي ال تت الت

وبفضــل هــذا النهــج االســتباقي، أبــان قطــاع التأمــن 
وإعــادة التأمــن عــن صالبتــه وقدرتــه عــى مواجهــة 
ــز  ــة ويحف ــود املبذول ــن الجه ــا يثم ــو م ــة، وه األزم
عــى مواصلــة األوراش املهيكلــة التــي التزمــت الهيئــة 

بتنفيذهــا منــذ إنشــائها. 

وباملــوازاة مــع ذلــك، اســتفادت الهيئــة مــن مواكبــة 
ــق  ــدويل، تتعل ــد ال ــدوق النق ــرف صن ــن ط ــة م تقني
بإطــار املراقبــة املاكــرو- احرازيــة لقطــاع التأمينــات. 
وقــد مكنــت هــذه املواكبــة الهيئــة مــن الــروع يف 
تفعيــل منهجيــة جديــدة للتقييــم املاكــرو- احــرازي 
لقطــاع التأمينــات وكــذا مبــارشة مــروع إصــالح 
إطــار املراقبــة املاكــرو- احرازيــة بهــدف مالمئتــه مــع 

ــة املعتمــدة يف هــذا املجــال.    ــر الدولي املعاي

ــرت الدراســات  ــد، أظه ــق بقطــاع التقاع ــام يتعل وفي
ــة خــالل ســنة 2020،  ــا الهيئ ــي أعدته ــة الت اإلكتواري
ــا  أن األنظمــة األساســية الرئيســية تعــاين وضعــا مالي
صعبــا اتســم، إجــامال، بارتفــاع قيمــة ديونهــا الضمنية 
ونفــاد احتياطياتهــا يف آفــاق مختلفــة. وســيمكن 
ــن:  ــايئ القطب ــام ثن ــد )نظ ــمويل للتقاع ــالح الش اإلص
عمومــي وخــاص(، والــذي هــو يف طــور اإلعــداد،  مــن 
إرســاء تســعرة متوازنــة بالنســبة للحقوق املســتقبلية 
التــي ســيتم اكتســابها لــدى هــذه األنظمــة، وكــذا من 
ــابقة  ــات الس ــن االلتزام ــرة م ــص كب ــتيعاب حص اس

التــي مل تتــم تغطيتهــا.

ورغــم الصعوبــات التــي ســببتها األزمــة الصحيــة، 
اســتمرت الهيئــة يف تنزيل مخطط عملها االســراتيجي 

كلمة رئيس الهيئة

إعالنمت)وبالغمت



2)9الجريدة الرسمية 2)9عدد 7070 - 29 رجب 1443 )3 مار3 2022(  عدد 7070 -)29 رجب 1443 )3 مار3 2022(  

7 2020التقرير السنوي

السيد عثامن خليل العلمي
رئيس الهيئة بالنيابة

للفــرة املمتــدة بــن ســنتي 2018 و2020. ويف هــذا 
اإلطــار، تابعــت الهيئــة وضــع اإلطــار االحــرازي 
الجديــد املتعلــق ب»املــالءة القامئــة عــى األخطــار«. 
فبعــد االنتهــاء مــن دراســة األثــر الكمــي األوىل، 
ــة وفــق  ــر الكمــي الثاني ــة دراســة األث أطلقــت الهيئ
ــزة  ــق بالركي ــام يتعل ــدد. وفي ــي املح ــدول الزمن الج
فــإن  الجديــد،  االحــرازي  اإلطــار  لهــذا  الثانيــة 
ــدد  ــة يف ص ــة بالحكام ــة املتعلق ــات الخاص املقتضي
التفعيــل. كــام تــم الــروع يف إعــداد اإلطــار املتعلــق 

ــة. ــزة الثالث بالركي

وواصلــت الهيئــة أيضــا وضــع اإلطــار التنظيمــي 
ــزة  ــي ركي ــن التكاف ــر التأم ــي. ويعت ــن التكاف للتأم
ينتظــره  التشــاركية،  املاليــة  أساســية مــن ركائــز 
ــاز  ــة التشــاركية. وقــد اجت مســتعملو خدمــات املالي
ــى  ــول ع ــر الحص ــة إث ــة مهم ــروع مرحل ــذا امل ه
الــرأي باملطابقــة عــى اإلطــار التنظيمــي مــن طــرف 

ــى.  ــي األع ــس العلم املجل

ــات  ــف الجه ــع مختل ــة، م ــة معبئ ــت الهيئ ــام ظل ك
الفاعلــة، يف تنزيــل األشــغال املســطرة ضمــن خارطــة 
ــق الخاصــة ب »التأمــن الشــمويل« املندرجــة  الطري
املــايل.  للشــمول  الوطنيــة  اإلســراتيجية  إطــار  يف 
ويهــدف هــذا الــورش املهــم الــذي يدخــل يف صلــب 
اهتامماتنــا، إىل توفــر حاميــة مالمئــة للســاكنة األكــر 
ــايل إىل املســاهمة يف إدمــاج سوســيو  هشاشــة، وبالت

اقتصــادي أكــر لهــذه الفئــة.

ويف إطــار الشــمول املــايل دامئــا، متيــزت ســنة 2020 
بانطــالق العمــل بنظــام التغطيــة ضــد عواقــب 
الوقائــع الكارثيــة. ويتمحــور هــذا النظــام الــذي 
تــم تنفيــذه مبعيــة وزارة االقتصــاد واملاليــة ومهنيــي 
قطــاع التأمينــات حــول شــقن: نظــام تأمينــي ونظــام 
تقدمــا  النظــام  هــذا  تفعيــل  ويشــكل  إعانــات. 
ــن  ــتوى حاميــة املواطن ــا عــى مس ــا لبالدن ملحوظ
يف مواجهــة األخطــار املناخيــة واألفعــال العنيفــة 

ــان. لإلنس

ــة  ــواق العاملي ــى األس ــاح ع ــياق االنفت ــرا يف س وأخ
نهجهــا  الهيئــة  تواصــل  التنظيمــي،  والتقــارب 
بهــدف  الــدويل  التعــاون  مجــال  يف  االســتباقي 
املطابقــة مــع أفضــل املامرســات واملعايــر املعتمــدة 
دوليــا وتعزيــز الروابــط مــع نظراتهــا ومــع الهيئــات 
ــدويل. ويف هــذا اإلطــار،  ــد ال ــى الصعي ــة ع التنظيمي
ــن  ــد م ــنة 2020 يف العدي ــالل س ــة خ ــاركت الهيئ ش
التظاهــرات الدوليــة، املنظمــة عــن بعــد، ويف سلســلة 
مــن النــدوات الرقميــة التــي تطرقــت أساســا إىل 
مواضيــع همــت جائحــة كوفيــد 19 وتداعياتهــا عــى 

قطاعــي التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي.

ويف وقــت يشــهد فيه العــامل تغــرات اقتصادية ومالية 
ــة الناجمــة  ــة الصحي ــة بســبب األزم ــة قوي واجتامعي
عــن جائحــة كوفيــد 19، تحــرص الهيئــة، بشــكل 
وشــفافية  بعــزم  مبهامهــا  القيــام  عــى  متواصــل، 
ــت  ــد برهن ــات وقواعــد العمــل. وق وباحــرام أخالقي
إنجــازات الهيئــة خــالل ســنة 2020 عــى تعبئــة 
التكيــف  اســتطاعوا  الذيــن  مطلقــة ملســتخدميها 
رسيعــا مــع النظــام الجديــد للعمــل عــن بعــد الــذي 
فرضــه الحجــر الصحــي وكــذا احــرام اإلجــراءات 

ــة. ــطة الحضوري ــص األنش ــام يخ ــة في االحرازي

وقــد شــكلت هــذه األزمــة الصحيــة التــي ال نظــر لهــا 
مــن حيــث حجمهــا وحدتهــا ومدتهــا، اختبــارا حافــال 
بالــدروس. ومتكنــت الهيئــة، مــن خــالل الحلــول 
املقدمــة والتنظيــم املعتمــد، مــن إظهــار قدرتهــا عــى 
رسعــة التكيــف ومرونتهــا، كــام كانــت هــذه الفــرة 

مناســبة لتعزيــز قدراتنــا عــى االســتباق واالبتــكار.  
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هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي10

1. املهام والقطاعات اخلاضعة للمراقبة 
1.1. المهام  

تتكلــف الهيئــة مبهمــة الرقابــة عــى مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن ووســطاء التأمــن وعــى أنظمــة االحتيــاط 
االجتامعــي، وتســهر عــى حاميــة املؤمــن لهــم واملنخرطــن وذوي الحقــوق مــن خــالل:

مراقبة مالءة مقاوالت التأمن وإعادة التأمن واالستدامة املالية ألنظمة االحتياط االجتامعي؛	 

التأكد من احرام القوانن من طرف الفاعلن الخاضعن ملراقبتها؛	 

تتبع منتوجات التأمن ومراقبة املامرسات التجارية ومعالجة الشكايات املتعلقة بالعمليات التي تزاولها املؤسسات 	 

الخاضعة ملراقبتها.

وتتــم هاتــه املراقبــة طبقــا للقانــون رقــم 64.12 القــايض بإحــداث الهيئــة والقانــون رقــم 17.99 املتعلــق مبدونــة 
التأمينــات وكــذا القوانــن املنظمــة لألنظمــة اإلجباريــة للتقاعــد وللصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأمــن وللتأمــن 
اإلجبــاري األســايس عــن املــرض )القانــون رقــم 65.00(. فيــام يخــص القطــاع التعاضــدي، تتــم املراقبــة براكــة مــع 
كل مــن الــوزارة املكلفــة باملاليــة والــوزارة املكلفــة بالشــغل عــى أســاس ظهــر رقــم 1.57.187 املتعلــق بالنظــام 

األســايس للتعــاون املتبــادل.  

ــون رقــم 43.05  ــات القان ــا ملقتضي ــة أيضــا عــى احــرام املؤسســات واألشــخاص الخاضعــن ملراقبته وتســهر الهيئ
املتعلــق مبكافحــة غســل األمــوال.  

وتعــد الهيئــة املناشــر الرضوريــة ملزاولــة مهامهــا. وميكــن لهــا أن تقــرح، مببــادرة منهــا أو بطلــب مــن الحكومــة، 
مشــاريع نصــوص تريعيــة وتنظيميــة تتعلــق مبجــال اشــتغالها. 

كام ميكن للهيئة متثيل الحكومة يف مجال التعاون الدويل املرتبط بنطاق مهامها.

2.1. المؤسسات الخاضعة للمراقبة 
تخضع ملراقبة الهيئة: 

مقاوالت التأمن وإعادة التأمن؛	 

وسطاء التأمن واألشخاص املخول لهم عرض عمليات التأمن وإعادة التأمن؛	 

اإليراد 	  أو  التقاعد  عمليات  تدبر  أو  مبامرسة  يقومون  الذين  العام  للقانون  الخاضعون  املعنويون  األشخاص 

الخاضعة لنص خاص: أنظمة املعاشات األساسية )نظام املعاشات املدنية ونظام املعاشات العسكرية، املسرين 

من طرف الصندوق املغريب للتقاعد والنظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد ونظام الضامن االجتامعي املسر من 

طرف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي(؛

األنظمة الخاضعة للقانون الخاص التي تدبر عمليات التقاعد والتي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة )الركات 	 
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التعاضدية للتقاعد(؛

صناديق التقاعد الداخلية لدى هيئات خاضعة للقانون العام والتي تدبر أنظمة تقاعد تعتمد التوزيع أو التوزيع 	 

والرسملة؛

املؤسسات التي تدبر التأمن اإلجباري األسايس عن املرض؛	 

جمعيات التعاون املتبادل باستثناء تلك التي تم إنشاؤها داخل القوات املسلحة امللكية والقوات املساعدة؛	 

الصندوق الوطني للتقاعد والتأمن.	 

باإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن أن يخضــع ملراقبــة الهيئــة كل شــخص يقــوم باكتتــاب عقــد تأمــن جامعــي، دون اإلخــالل 
باملراقبــات املنصــوص عليهــا يف التريــع الــذي يخضــع لــه الشــخص املذكــور.

العدد الهيئات واألشخاص الخاضعني ملراقبة الهيئة

23 مقاوالت التأمن وإعادة التأمن

2114

650

11

3

1

وسطاء التأمن )وكالء التأمن ورشكات السمرسة للتأمن(

مكاتب العرض املبارش

األبناك

رشكات التمويل

جمعيات القروض الصغرى

7 أنظمة التقاعد مبا فيها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمن

23 جمعيات التعاون املتبادل

2 مؤسسات تدبر التأمن اإلجباري األسايس عن املرض

جدول 1: عدد الهيئات واألشخاص الخاضعن ملراقبة الهيئة
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2. احلكامة 
1.2. أجهزة الهيئة

يشكل املجلس والرئيس أجهزة هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي.

 المجلس1  
يتوىل املجلس إدارة الهيئة، ويتوفر لهذه الغاية عى صالحيات واسعة من بينها:

وضع السياسة العامة للهيئة؛	 

اتخاذ قرارات منح االعتامد ملقاوالت التأمن وإعادة التأمن واملصادقة عى األنظمة األساسية ملؤسسات التقاعد؛	 

اتخاذ القرارات املتعلقة بعقوبات السحب الكي أو الجزيئ العتامد مقاولة للتأمن وإعادة التأمن وكذا سحب 	 

املصادقة عى األنظمة األساسية ملؤسسات التقاعد؛

تحديد مساهمة الهيئات الخاضعة ملراقبة الهيئة؛	 

املصادقة عى ميزانية الهيئة وقوامئها املالية؛	 

تعين مراقب الحسابات والبث يف كل تقرير لالفتحاص؛	 

تحديد الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام األسايس الخاص باملستخدمن وتعين املدراء باقراح من الرئيس؛	 

وضع النظام الذي تحدد مبوجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات.	 

ــة  ــة واملالي ــر الخزين ــة لســوق الرســاميل ومدي ــة املغربي ــس الهيئ ــن رئي ــة إىل رئيســه، م ــس باإلضاف ــف املجل يتأل
ــة أعضــاء مســتقلن  ــة لــدى وزارة االقتصــاد واملاليــة وإصــالح اإلدارة، وقــاض مــن محكمــة النقــض وثالث الخارجي
ــاط االجتامعــي. ــدان التأمــن أو االحتي ــم اختيارهــم نظــرا لكفاءتهــم يف مي معينــن مبرســوم لرئيــس الحكومــة يت

1 -  صالحيات املجلس واردة بالتفصيل يف امللحق 1.
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س
جل

امل
ن 

 ع
قة

نبث
امل

ن 
جا

الل

لجنة األجور

لجنة التدقيق واملخاطر

رئيسة الهيئة املغربية لسوق 
الرساميل،

عضو

رئيس الهيئة

رئيسة الهيئة املغربية لسوق 
الرساميل،

عضو

مستشارة لدى محكمة النقض،
عضو

مديرة الخزينة و املالية الخارجية،
 عضو

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

السيدة نزهة حياة 

السيد حسن بوبريك

السيدة نزهة حياة 

السيدة إميان املاليك

السيدة فوزية زعبول 

السيد عبدالعزيز الطالبي

السيد عبدالعزيز الطالبي

السيد يوسف لطيف

السيد يوسف لطيف

السيد أحمد زينون

السيد أحمد زينون

تبيان 1: أعضاء مجلس الهيئة
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 الرئيس2  
يســهر الرئيــس عــى التســير الجيــد للهيئــة والتنفيــذ املحكــم للقــرارات املتخــذة مــن طــرف املجلــس. كــام يتخــذ 
ــي تدخــل يف إطــار  ــات الت ــة بالعقوب ــرارات املتعلق ــع الق ــة ويصــدر جمي ــام الهيئ ــة مه ــة ملزاول املناشــر الرضوري
ــح  ــة بشــكل رصي ــك املخول ــة باســتثناء تل ــة إلدارة الهيئ ــات الالزم ــع الصالحي ــس بجمي ــع الرئي ــه. يتمت اختصاصات

ملجلــس الهيئــة.

2.2. الهيئات االستشارية3
تتعزز أجهزة تسير الهيئة بهيئتن استشاريتن تتمثالن يف »لجنة التقنن« و»اللجنة التأديبية«. 

 لجنة التقنين 
تــديل لجنــة التقنــن بــرأي استشــاري لرئيــس الهيئــة حــول مشــاريع املناشــر ومشــاريع النصــوص التريعيــة أو 
ــاوالت  ــن طــرف مق ــة م ــامد املقدم ــات االعت ــا حــول طلب ــديل برأيه ــام ت ــا. ك ــة مبجــال تدخله ــة املتعلق التنظيمي
التأمــن وإعــادة التأمــن وكــذا طلبــات املصادقــة عــى األنظمــة األساســية املقدمــة مــن قبــل مؤسســات التقاعــد 

ــادل. ــات التعــاون املتب وجمعي

 اللجنة التأديبية 
ــل  ــات التموي ــول مخطط ــات وح ــض العقوب ــول بع ــة ح ــس الهيئ ــاري لرئي ــرأي استش ــة ب ــة التأديبي ــديل اللجن ت
والتصحيــح أو التقويــم التــي تقدمهــا حســب الحالــة، مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن أو مؤسســات التقاعــد.

3.2. اللجان المنبثقة عن المجلس
 لجنة التدقيق والمخاطر

تتكلــف لجنــة التدقيــق واملخاطــر مبهمــة تتبــع عمليــة إعــداد املعلومــة املحاســبية ومراقبــة مــدى صحة الحســابات 
الســنوية للهيئــة وكــذا اســتقاللية مراقــب الحســابات ونجاعــة منظومــة املراقبــة الداخليــة ومنظومة تدبــر املخاطر.

ويجــوز لهــا، بنــاء عــى طلــب املجلــس، أن تنظــر يف أي مســألة تتعلــق باختصاصاتهــا، الســيام مــروع امليزانيــة 
وتقريــر تنفيــذ امليزانيــة.

 لجنة الموارد البشرية
ــة التــي تنهجهــا  ــرأي للمجلــس بشــأن سياســة املــوارد البري ــداء ال ــة بدراســة وإب ــة املــوارد البري تتكلــف لجن

الهيئــة.

4.2. اللجنة المديرية
تتألــف اللجنــة املديريــة مــن رئيــس الهيئــة والكاتــب العــام ومــدراء الهيئــة. وتجتمــع هــذه اللجنــة بصفــة منتظمة 

لتقييــم مختلــف أنشــطة ومشــاريع الهيئــة مــن أجــل تتبــع مــدى تقدمهــا وضامن حســن ســرها. 

2 صالحيات رئيس الهيئة واردة بالتفصيل يف امللحق 2.

3 تكوين ومهام الهيئتن االستشاريتن واردة يف امللحقن 3 و4.
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3. تنظيم الهيئة
يتمحور الهيكل التنظيمي للهيئة حول ست مديريات، منها أربع مديريات مهنية ومديريتن داعمتن. 

تبيان 2: الهيكل التنظيمي للهيئة

قسم  العالقات 
الدولية

السيد عدنان الشكي

قسم  التواصل

السيدة موىن الشنتويف

قسم  الرأسامل 
البرشي

السيدة ابتسام بنونة

قسم  أنظمة 
اإلعالميات

السيدة ماريا أفقر

قسم املالية والشؤون 
العامة

السيد زهر رشقاوي

قسم مراقبة أنظمة 
التقاعد

السيد محمد حبلوز

قسم مراقبة تعاضديات 
االحتياط  االجتامعي 

السيد أنوار حريم

قسم الدراسات 
واالحصائيات

السيد عز الدين بن 
عي

قسم  الدراسات 
وتحديد املعايري

السيدة أمل الصويفي

قسم التقنني والشؤون 
القانونية

السيد سعيد الفقر

قسم  املراقبة 
املستمرة

السيد حفيظ زالمطة 

قسم التفتيش  

السيد عبد العايل 
درينة

قسم ترويج املامرسات 
الجيدة والعالقات مع 

املؤمن لهم

السيد يونس ملاط

قسم  تتبع منتجات 
التأمينات

السيد محمد فريس

قسم مراقبة املامرسات 
التجارية

السيد املصطفى 
الخرمودي

مديرية حامية املؤمن لهم

السيد عبد املجيد ميموين

 مديرية التقنني وتحديد

املعايري يف التأمينات

 مديرية االحتياط

االجتامعي

 مديرية الدعم

السيد سمري بوزعبون

 مديرية التواصل

والعالقات الدولية

السيدة سهام رميل

رئيس الهيئة

السيد حسن بوبريك

كتابة األجهزة

السيد ميمون زباير

التدقيق الداخيل

السيد طارق نجار

الكاتب العام

 السيد عثامن خليل العلمي

 السيد عبد الكريمالسيد ميمون زباير
صاحب الدين

 مديرية املراقبة االحرتازية
للتأمينات

السيدة عفيفة هوري

3. تنظيم الهيئة
يتمحور الهيكل التنظيمي للهيئة حول ست مديريات، منها أربع مديريات مهنية ومديريتين داعمتين.
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 مديرية حماية المؤمن لهم

تقــرح اســراتيجية الهيئــة يف مجــال حاميــة املؤمــن لهــم واملســتفيدين مــن عقــود التأمــن وتعمــل عــى تفعيلهــا. 
كــام تقــوم مبراقبــة املامرســات التجاريــة، وتســهر عــى تتبــع منتوجــات التأمــن وتطويــر نطــاق التغطيــة. إضافــة 

إىل ذلــك، تتكلــف مبعالجــة شــكايات املؤمــن لهــم واملســتفيدين مــن عقــود التأمــن.

 مديرية المراقبة االحترازية للتأمينات

تتكلــف باملراقبــة االحرازيــة والتنظيميــة ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن وتســهر عــى توفــر هــذه املقــاوالت 
عــى املــالءة الالزمــة.

 مديرية التقنين وتحديد المعايير في التأمينات

تســهر عــى تتبــع تطــور القوانــن واملعايــر الســارية عــى قطــاع التأمينــات. حيــث تقــوم بتحديــد املعايــر املطبقــة 
يف هــذا املجــال وتعــد مشــاريع النصــوص التريعيــة والتنظيميــة كــام تعمــل عــى تتبــع عمليــة املصادقــة عليهــا.

كــام تنجــز الدراســات التقنيــة والقانونيــة وتتكلــف باإلصــدارات اإلحصائيــة. عــالوة عــى ذلــك، تســهر عــى تقنــن 
قطــاع التأمــن واملســاهمة يف الســهر عــى االســتقرار املــايل.

 مديرية االحتياط االجتماعي

تتكلــف بــاإلرشاف وتحديــد املعايــر املطبقــة عــى قطــاع االحتيــاط االجتامعــي بالنســبة لجميــع مكوناتــه: التقاعــد 
والتأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض والتعاضــد.

تســهر عــى تقنــن قطــاع االحتيــاط االجتامعــي مــن خــالل صياغــة النصــوص التنظيميــة واملناشــر وتنجــز دراســات 
تقنيــة )اكتواريــة( وقانونيــة تتعلــق مبجــال تدخلهــا. كــام تقــوم بإعــداد اإلحصائيــات مــن أجــل إصــدار التقاريــر.

 مديرية الدعم

تقــرح سياســة الهيئــة يف مجــال تســير املــوارد البريــة واملاليــة واللوجســتيكية وتعمــل عــى تفعيلهــا. كــام تســهر 
عــى نظــم املعلومــات وتؤمــن دعــم األنشــطة التنفيذيــة.

 مديرية التواصل والعالقات الدولية

ــة  ــق سياس ــوم بتطبي ــى تفعيلها. وتق ــل ع ــال التواصــل الداخــي والخارجــي وتعم ــة يف مج ــة الهيئ ــرح سياس تق
ــات األخــرى. ــة براكــة مــع املديري ــة املالي ــة الخاصــة بالربي الهيئ

تســهر أيضــا عــى تفعيــل اســراتيجية الهيئــة فيــام يخــص العالقــات الدوليــة وتطويــر تعــاون الهيئــة مــع نظراتهــا 
والهيئــات الدوليــة.

17 2020التقرير السنوي

 مصلحة التدقيق الداخلي

ــق  ــذ برنامــج ســنوي للتدقي ــة. وتقــوم بتنفي ــة عــى أنشــطة الهيئ ــر واملســاطر املطبق تســهر عــى احــرام املعاي
الداخــي، كــام تتكلــف مبهــام تدقيــق أخــرى معزولــة، وذلــك بنــاء عــى نهــج قائــم بالخصــوص عــى املخاطر. وتعــد 

هــذه املصلحــة تقريــرا يتعلــق مبهامهــا يوجــه للجنــة التدقيــق واملخاطــر وللمجلــس.
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1. قطاع التأمينات
1.1. أنشطة مقاوالت التأمين وإعادة التأمين

 المعامالت المباشرة
عــى الرغــم مــن الظرفيــة الصعبــة التــي اتســمت بأزمــة صحيــة ذات تبعــات كبــرة عــى االقتصــاد الوطنــي، ســجل 
قطــاع التأمــن معــدل منــو بنســبة 1 %، حيــث بلــغ حجــم األقســاط الصــادرة يف املعامــالت املبــارشة 45,1 مليــار 

درهــم، مســجال تباطــؤا باملقارنــة مــع نســبة النمــو املحققــة ســنة 2019 )%8,6+(.
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تبيان 3:  تطور األقساط الصادرة يف املعامالت املبارشة

ال تــزال بنيــة رقــم املعامــالت تعــرف هيمنــة كل مــن أصنــاف »الحيــاة والرســملة« و»العربــات الريــة ذات محــرك« 
والتــي متثــل %71,7 مــن مجمــوع اإلصــدارات. وبإضافــة أصنــاف »الحــوادث الجســامنية« و»حــوادث الشــغل«، 

تصــل هــذه النســبة إىل 86,4%.
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تبيان 4: توزيع رقم املعامالت للتأمينات املبارشة حسب األصناف
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احتــل قطــاع التأمــن املغــريب خــالل ســنة 2020 الرتبــة التاســعة واألربعــن يف العــامل، متقدمــا  مــن حيــث التموقع4،
برتبــة واحــدة مقارنــة بســنة 2019. كــام احتفــظ باملركــز الثــاين يف إفريقيــا بعــد جنــوب إفريقيــا وباملركــز الثالــث 

يف العــامل العــريب بعــد اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية.

وســجل ســوق التأمــن املغــريب معــدل نفــاذ بقيمــة %4,1، جعلــه يحتــل الرتبــة األوىل يف العــامل العــريب واملركــز 
الثــاين عــى املســتوى اإلفريقــي بعــد جنــوب إفريقيــا.

• تأمينات الحياة المباشرة
ــبة 0,3%  ــا بنس ــا طفيف ــملة تراجع ــاة والرس ــى الحي ــن ع ــجل التأم ــو، س ــن النم ــة م ــنوات متتالي ــدة س ــد ع بع
ــل االدخــار املحتســب بالدرهــم انخفاضــا بنســبة %1 إىل  ــار درهم. وقــد ســجل تحصي ــغ 20,4 ملي وأقســاطا مببل
ــار درهــم، يف حــن حقــق االدخــار املحتســب بالوحــدات الحســابية نســبة منــو برقمــن تناهــز 15,7%  16,1 ملي
ــار درهــم. ويف املجمــوع، ســاهمت منتجــات االدخــار ب %85,7 مــن إجــاميل أقســاط  ــك إىل 1,4 ملي ليصــل بذل
»الحيــاة والرســملة«، مــا يعــادل مبلــغ  17,5مليــار درهــم لتبقــى مســتقرة مقارنــة بســنة 2019. باملقابــل، تراجــع 

ــار درهــم. ــاة ب %3,2 إىل 2,9 ملي التأمــن عــى الوف
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تبيان 6: تطور أقساط العقود ذات الرأسامل املتغرتبيان 5: نسبة النمو لألصناف الفرعية لتأمينات الحياة

• التأمينات غير تأمينات الحياة المباشرة
ســجل التأمــن غــر تأمــن الحيــاة ارتفاعــا بنســبة 2,2 % مقارنــة بســنة 2019 بحجــم أقســاط صــادرة بلغــت 24,7 
مليــار درهــم. وقــد تــأىت هــذا النمــو، بالرغــم مــن تزامنــه مــع األزمــة، بفضــل الضــامن اإلجبــاري الجديــد ضــد 

عواقــب الوقائــع الكارثيــة واألداء الجيــد لصنــف تأمــن الحريــق والعنــارص الطبيعيــة )311,6+ مليــون درهــم(.

ولوال إسهام الضامن الجديد ضد عواقب الوقائع الكارثية، لعرف نشاط التأمن ركودا خالل سنة 2020.

4  املصدر مجلة Sigma عدد 3/2021 باستثناء معدل النفاذ الذي تم احتسابه من طرف الهيئة
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تبيان 8: تطور بنية التأمينات غر تأمينات الحياة للتأمينات املبارشةتبيان 7: نسبة النمو لألصناف الفرعية للتأمينات غر تأمينات الحياة

 عمليات القبول

ــث  ــر درهــم، حي ــة منــوا ملحوظــاً بنســبة %45,9 لتصــل إىل 3 مالي ــت األقســاط املقبول خــالل ســنة 2020، عرف
ــل %4,4 خــالل ســنة 2019. وتعــزى  ــا يف مجمــوع األقســاط الصــادرة وارتفعــت إىل %6,2 مقاب تحســنت حصته
هــذه الزيــادة املهمــة إىل تدفقــات القبــول الناتجــة عــن الضــامن ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة )361,3+ مليــون 
درهــم( ومنــو عمليــات القبــول االختياريــة املغربيــة )341+ مليــون درهــم( وكــذا تطــور عمليــات القبــول الخارجيــة 

)116+ مليــون درهــم(.

وبدخــول الضــامن ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة حيــز التطبيــق خــالل هــذه الســنة، ارتفعــت حصــة املؤمنــن 
املبارشيــن يف األقســاط املقبولــة إىل %19، يف حــن انخفضــت حصــة مقــاوالت التأمــن التــي تــزاول بصفــة حرصيــة 

إعــادة التأمــن إىل %81 )مقابــل %90 يف 2019(.
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تبيان 9: بنية عمليات القبول

 تكاليف الحوادث والتعويضات

ســجل مبلــغ تكاليــف الحــوادث والتعويضــات املــؤداة مــن طــرف مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن 27,9 مليــار 
درهــم، منخفضــا بذلــك بنســبة %3,2 مقارنــة مــع ســنة 2019. وقــد تجــى هــذا االنخفــاض بنســبة أهــم لــدى 

التأمينــات غــر تأمينــات الحيــاة )5,4-%( باملقارنــة مــع تأمينــات الحيــاة )0,4-%(.    
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باملوازاة مع ذلك، عرفت التكاليف التقنية لالستغالل ارتفاعا بنسبة %2,2 لتستقر يف 9,5 مليار درهم.

وفيــام يخــص عقــود التأمــن الخاصــة باالدخــار، فقــد عــرف حجــم االســردادات زيــادة محصــورة يف %5,6 ليبلغ 9,6 
مليــار درهــم. وباقــران هــذه الزيــادة بركــود التحصيــل املتعلــق بهــذا النــوع مــن التأمــن، فقــد ســجل التحصيــل 

الصــايف انخفاضــا بنســبة %5,8 ليســتقر يف 7,8 مليــار.
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تبيان 10: تطوير التحصيل الصايف

يف التأمينــات غــر تأمينــات الحيــاة، انخفــض املــؤرش الــذي ميكــن مــن قيــاس األداء التقنــي لهــذا الفــرع أي نســبة 
»تكاليــف الحــوادث مضــاف إليهــا مصاريــف التدبــر مقســومة عــى األقســاط«  ب 5,1 نقطــة ليســجل 92,2%.

69,4%65,5%70,8%67,5%62,8%

30,3%28,9%
30,2%29,9%
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99,7%
94,4%
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نسبة مصاريف التدب� S/P نسبة تكاليف الحوادث

تبيان 11: تطور نسب تكاليف الحوادث للتأمينات غر تأمينات الحياة للمؤمنن املبارشين

 االحتیاطیات التقنیة 

ــادة بنســبة 6,5%  ــك زي ــار درهــم خــالل ســنة 2020 مســجلة بذل ــة إىل 182,5 ملي ــات التقني ارتفعــت االحتياطي
مقارنــة مــع ســنة 2019. ومتثــل االحتياطيــات التقنيــة الخاصــة باملؤمنــن املبارشيــن %94 من مجمــوع االحتياطيات 

مببلــغ 171 مليــار درهــم.
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وحســب الفــروع، ســجلت االحتياطيــات التقنيــة لتأمينــات الحيــاة ارتفاعــا مهــام بنســبة %8,7 إىل 103,6 مليــار 
درهــم، يف حــن مل ترتفــع االحتياطيــات التقنيــة للتأمينــات غــر تأمينــات الحيــاة ســوى بنســبة %3,9 محققــة مبلــغ 

78,9 مليــار درهــم.
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تبيان 12: تطور االحتياطيات التقنية

 المردودية

خــالل ســنة 2020، حقــق قطــاع التأمــن نتيجــة صافيــة بقيمــة 3,2 مليــار درهــم مســجلة انخفاضــا بنســبة18,7 % 
مقارنــة بســنة 2019. ويعــزى هــذا االنخفــاض إىل تســجيل املؤمنــن املبارشيــن لنتيجــة صافيــة بلغــت 2,9  مليــار 
درهــم يف تراجــع بنســبة %21 مقارنــة بســنة 2019، يف حــن تحســنت النتيجــة الصافيــة ملعيــدي التأمــن الحرصيــن 

بنســبة11,7 %  حيــث بلغــت 318 مليــون درهــم.

وفيــام يتعلــق بانخفــاض النتيجــة الصافيــة للمؤمنــن املبارشيــن، فقــد خصــت كل مــن النتيجــة التقنيــة )12,6 -%( 
ــاة )22,7 -%(  ــات الحي ــذي شــمل تأمين ــة ال ــة )424,5 -%(. ويعــزى تراجــع النتيجــة التقني والنتيجــة غــر التقني

والتأمينــات غــر تأمينــات الحيــاة )10,1 -%( إىل التأثــر املشــرك ل:

انخفاض الرصيد املايل بنسبة %33 )1,8 - مليار درهم( نتيجة تراجع بورصة القيم5؛	 

تحسن هامش االستغالل بنسبة208,6 % ليصل إىل1,9 مليار درهم. ويعود هذا االرتفاع من جهة إىل انخفاض 	 

تكاليف الحوادث الخاصة بالتأمينات غر تأمينات الحياة )3,9 -%( ومن جهة أخرى إىل تزايد األقساط املكتسبة 

للتأمينات غر تأمينات الحياة )3,1 +%( التي استفادت من دخول الضامن الجديد ضد عواقب الوقائع الكارثية؛

تحسن رصيد إعادة التأمن بنسبة10,1 % ليصل إىل1,2  مليار درهم لفائدة معيدي التأمن، نتيجة تراجع حجم 	 

الحوادث.

وبســبب انخفــاض النتيجــة الصافيــة، عرفــت نســبة مردوديــة األصــول الذاتيــة للقطــاع )النتيجــة الصافيــة / األصــول 
الذاتيــة( تراجعــا مــن %9,6 إىل %7,5 ســنة 2020.

5  تراجع مؤرش بورصة القيم MASI بنسبة 7,27 %
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تبيان 14: تطور مردودية األصول الذاتيةتبيان 13: تطور النتيجة الصافية

 التوظيفات المالية

ارتفعــت التوظيفــات املاليــة لقطــاع التأمــن وإعــادة التأمــن بنســبة %5,6 إىل 205,9 مليــار درهــم حســب قيمــة 
الجــرد مبتــم ســنة 2020 مقابــل 195,1 مليــار يف نهايــة 2019. 

وال تــزال متثــل أصــول أســعار الفائــدة أداة التوظيــف الرئيســية ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن بنســبة 48,9%، 
ــام  ــات بين ــوع التوظيف ــن مجم ــبة %3,7 م ــار نس ــول العق ــل أص ــام متث ــبة %44,4. ك ــهم بنس ــول األس ــا أص تليه
ــن، توظيفــات مرصــدة لوحــدات حســابية، قــروض وحســابات  ــدى املحيل ال تتعــدى باقــي األصــول )إيداعــات ل

ــة وباقــي التوظيفــات( %3 مــن إجــاميل التوظيفــات. مامثل

بلغــت التوظيفــات املاليــة للقطــاع حســب القيمــة الســوقية 233 مليــار درهــم، مســجلة تحســنا طفيفــا بنســبة 
ــار درهــم  ــة لألصــول انكامشــا بنســبة %25,3 لتســتقر يف 27,1 ملي ــادة القيمــة الكامن %0,7، يف حــن عرفــت زي

نتيجــة تراجــع بورصــة القيــم.

31,9   

37,1   

29,5   

36,4   

27,1   

20162017201820192020

47,2%48,7%46,5%48,4%48,9%

45,6%44,4%46,2%44,6%44,4%

4,5%4,3%4,3%3,9%3,7%

2,6%2,7%3,0%3,0%3,0%

20162017201820192020

تبيان 16: بنية التوظيفات لقطاع التأمنتبيان 15: تطور زيادة القيمة الكامنة لألصول

 المالءة وتغطية االلتزامات

تواصــل األصــول الذاتيــة  ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن منحاهــا التصاعــدي لتعــرف تحســنا مبقــدار 2 مليــار 
درهــم وتبلــغ 43,3 مليــار، أي مــا يعــادل نســبة منــو تناهــز %4,9 مقارنــة بســنة 2019.
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تبيان 17: تطور األصول الذاتية

عــى الرغــم مــن تراجعــه مقارنــة بســنة 2019، يســتمر هامـــش املــالءة لقطـــاع التأمــن يف تجــاوز الحـــد األدىن 
الواجـــب التوفـــر عليــــه حســــب النصــــوص التنظيمية الجــاري بهــــا العمــــل، مسجال نسبة 355,7% )369,3% 

ــن(. ــن الحرصي ــدي التأم ــن و%250,4 ملعي للمؤمن

ــدي  ــن و%104,1 ملعي ــة %102,4 )%102,2 للمؤمن ــات التقني ــة لالحتياطي ــة األصــول املمثل وبلغــت نســبة تغطي
التأمــن الحرصيــن(.  

104,8%

102,4%
101,7%102,2%

111,5%

101,7%

110,1%

104,1%
104,9%

102,3%102,3%102,4%

2017201820192020

ا�جموعمعيدو التأم� الح�يونا�ؤمنون ا�با�ون
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414,7%413,4%

369,3%
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250,3%260,1%265,9%

250,4%

417,1%424,1%

396,6%
396,9%

355,7%

20162017201820192020

ا�جموعا�ؤمنون ا�با�ون معيدو التأم� الح�يون

تبيان 19: تطور هامش املالءةتبيان 18: تطور نسبة تغطية األصول املمثلة لالحتياطيات التقنية

2.1. نشاط شبكة التوزيع
 وسطاء التأمين ومكاتب العرض المباشر

ــن(  ــة ســمرسة للتأم ــال و459 رشك ــن )1655 وكي ــم ســنة 2020، 2114 وســيطا للتأم ــع مبت شــملت شــبكة التوزي
ــارش. ــا للعــرض املب و650 مكتب
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تبيان 20: تأليف شبكة التوزيع

يبــن التوزيــع الجغــرايف متركــزا كبــرا لوســطاء التأمــن ومكاتــب العــرض املبــارش يف كل مــن جهــات الــدار البيضــاء 
- ســطات والربــاط - ســال - القنيطــرة وفــاس - مكنــاس، حيــث يوجــد %57,7 مــن نقــط البيــع بهــذه الجهــات:

جهة الدار البيضاء-سطات

جهة الرباط-سال-القنيطرة

جهة فاس-مكناس

31,1%

15,3%
11,3%

%31,1 بجهة الدار البيضاء-سطات؛	 

%15,3 بجهة الرباط-سال-القنيطرة؛	 

%11,3 بجهة فاس-مكناس.	 

ســاهمت شــبكة التوزيــع هــذه بنســبة 70,1 % مــن إجــاميل أقســاط قطــاع التأمــن مبــا فيهــا 33,0 % عــن طريــق 
رشكات الســمرسة للتأمــن و23,6 % بواســطة الــوكالء.

23,6%
 بواسطة الوكالء

33%
عن طريق رشكات 
السمرسة للتأمني

70,1%
من إجاميل أقساط 

قطاع التأمني
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 التأمين البنكي

ينشــط يف ســوق التأمــن البنــي 11 بنــًكا و3 رشكات متويــل وجمعيــة واحــدة للقــروض الصغــرى. ويرتكــز نشــاط 
التأمــن البنــي عــى تأمــن األشــخاص واإلســعاف والقــرض.

جهة الدار البيضاء-سطات

جهة الرباط-سال-القنيطرة

جهة فاس-مكناس

29,4%

15,4%
13,1%

ــرض  ــا بع ــص له ــي املرخ ــن البن ــبكة التأم ــون ش وتتك
عمليــات التأمــن مــن 6021 وكالــة. تتمركــز %29,4 من 
ــاء- ــدار البيض ــة ال ــتوى جه ــى مس ــوكاالت ع ــذه ال ه
ســطات تليهــا كل مــن جهــة الرباط-ســال-القنيطرة 
وجهــة فاس-مكنــاس، بنســب تبلغ عــى التــوايل 15,4% 

و13,1%.

29,9%
مساهمة التأمني البنيك 

يف رقم معامالت القطاع

95,3%
نسبة تأمينات الحياة 

يف التأمني البنيك

خــالل ســنة 2020، ســاهم التأمــن البنــي ب %29,9 يف رقــم معامــالت القطــاع. واليــزال التأمــن البنــي يعــرف 
ــاة بنســبة 95,3%. هيمنــة تأمينــات الحي

2. قطاع االحتياط االجتماعي
يتكــون قطــاع االحتيــاط االجتامعــي مــن أنظمــة التقاعــد األساســية والتكميليــة لفائــدة املوظفــن والعــامل األجــراء 
وغــر األجــراء ومــن أنظمــة التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض املحدثــة لفائــدة نفــس الفئــات مــن املوظفــن 
والعــامل باإلضافــة إىل الطلبــة وكــذا مــن جمعيــات التعــاون املتبــادل الخاضعــة للظهــر الريــف رقــم 1.57.187 

بســن نظــام أســايس للتعــاون املتبــادل.

1.2. قطاع التقاعد 
يتكون قطاع التقاعد من سبعة أنظمة أساسية إجبارية، ويتعلق األمر ب: 

نظامي املعاشات املدنية والعسكرية املتعلقن باملوظفن املدنين والعسكرين التابعين للدولة واللذين يرف 	 

الصندوق املغريب للتقاعد عى تدبرهام؛

الخاضعة 	  العمومية  املؤسسات  له مستخدمو  الذي يخضع  التقاعد  الجامعي ملنح رواتب  للنظام  العام  النظام 

للمراقبة املالية للدولة واألعوان غر املرسمن واملتعاقدون التابعون للدولة وللجامعات الرابية. ويقوم الصندوق 

الوطني للتقاعد والتأمن بتدبر هذا النظام؛
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نظام الضامن االجتامعي الذي ينخرط فيه أجراء القطاع الخاص والذي يقوم بتدبره الصندوق الوطني للضامن 	 

االجتامعي؛ 

نظام املعاشات املحدث لفائدة فئات املهنين والعامل املستقلن واألشخاص غر األجراء الذين يزاولون نشاطا 	 

والذي يقوم كذلك بتدبره الصندوق الوطني للضامن االجتامعي؛  خاصا6،

لهام 	  يخضع  واللذين  للرب7 الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  وللمكتب  املغرب  لبنك  للتقاعد  داخلن  نظامن 

حرصيا مستخدمو هاتن الهيئتن.

كــام يشــمل قطــاع التقاعــد ثالثــة أنظمــة تكميليــة اختياريــة، ويتعلــق األمــر بــكل مــن الصنــدوق املهنــي املغــريب 
للتقاعــد والنظــام التكميــي الخــاص مبنخرطــي النظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد ونظــام »التكميــي« املدبــر 

مــن طــرف الصنــدوق املغــريب للتقاعــد لفائــدة منخرطــي نظامــي املعاشــات املدنيــة والعســكرية.

 الوضعية الديمغرافية
بلــغ عــدد املســاهمن النشــيطن خــالل ســنة 2020 حــوايل 4,5 مليــون شــخص، مســجال بذلــك انخفاضــا بنســبة 
%4,1 مقارنــة مــع ســنة 2019. ويعــزى هــذا االنخفــاض أساســا إىل تقلــص عــدد املنخرطــن املســاهمن يف الصندوق 

الوطنــي للضــامن االجتامعــي بنســبة %6,7 مــن جــراء تداعيــات األزمــة الصحيــة عــى ســوق الشــغل.

تطور 2019/2020 )%(20162017201820192020
%6,7-545 308 4633 544 6853 465 0003 379 6793 283 3الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

الصندوق املغريب للتقاعد

)نظاما املعاشات املدنية والعسكرية(
961 466967 358954 490941 120970 9913,2%

%1758,3 884187 645172 700152 935126 107النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد )النظام العام(

%7,2-343 7595 1895 8146 2666 7األنظمة الداخلية
%4,1-054 472 2264 664 0094 579 8724 479 3464 360 4املجموع

جدول 2: تطور عدد املساهمن يف األنظمة األساسية خالل الفرة 2016-2020

مقابــل 42,5%  وعليــه، فقــد بلغــت نســبة التغطيــة املتعلقــة بالتقاعــد %42,4 مــن الســاكنة النشــيطة العاملة8
برســم الســنة املنرصمــة، مســجلة بذلــك انخفاضــا قــدره 0,1 نقطــة مقارنــة مــع ســنة 2019.

6  تــم، عنــد متــم ســنة 2020، نــر املراســيم الخاصــة بخمــس فئــات مــن املهنيــن: العــدول واملروضــون الطبيــون والقوابــل واملفوضــون القضائيــون واملرشــدون الســياحيون. اإلحصائيــات الخاصــة بهــذه الفئــات برســم 

ســنة 2020 غــر متوفــرة ســواء فيــام يتعلــق بالتقاعــد أو بالتأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض.

7  نظام شبه مغلق منذ سنة 2011 ويتعلق مبستخدمي قطاع الكهرباء، فيام يظل مستخدمو قطاع املاء منخرطن يف نظام املعاشات املدنية.

8  عدد الساكنة النشيطة العاملة برسم سنة 2020 هو 10,54 مليون نسمة )املرجع: املندوبية السامية للتخطيط(.
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40,9%41,8%42,3%42,5%42,4%

20162017201820192020

تبيان 21: تطور نسبة تغطية التقاعد للساكنة النشيطة العاملة خالل الفرة 2016-2020

ســجل عــدد املســتفيدين مــن هــذه األنظمــة ارتفاعــا بنســبة %5,4 ليبلــغ 1,5 مليــون مســتفيد، يشــكل املتقاعدون 
%69,4 منهــم فيــام ميثــل املســتفيدون مــن معاشــات ذوي الحقــوق )األرامــل واأليتــام( %30,6 مــن املجموع.

تطور 2019/2020 )%( 2020 2019 2018 2017 2016

6,7% 669 849 628 027 600 969 576 048 546 160 9
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

4,9% 705 865 672 586 644 396 618 738 590 569
الصندوق املغريب للتقاعد

) )نظاما املعاشات املدنية والعسكرية10 

2,3% 137 229 134 139 129 563 125 782 122 009 النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد )النظام العام(

3,3% 11 322 10 962 10 540 9 892 9 434 األنظمة الداخلية

5,4% 1 524 265 1 445 714 1 385 468 1 330 460 1 268 172 املجموع

جدول 3: تطور عدد املستفيدين من األنظمة األساسية خالل الفرة 2016-2020

ــج خصوصــا  ــي للضــامن االجتامعــي يف 2020 النات ــدوق الوطن ــرايف للصن ــل الدميوغ ــاض املعام ــن انخف ــم م بالرغ
ــة  ــدة دميغرافي ــن قاع ــتفيد م ــدوق يس ــذا الصن ــامزال ه ــى ســوق الشــغل، ف ــة ع ــة الصحي ــات األزم ــن تداعي ع
جيــدة مكنتــه مــن تســجيل معامــل دميغــرايف بلــغ 7,5 مســاهام نشــيطا لــكل متقاعــد. ومــن جهــة أخــرى، أدى 
انخــراط أســاتذة األكادمييــات الجهويــة للتعليــم والتكويــن يف النظــام العــام للنظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعد 
عــوض نظــام املعاشــات املدنيــة منــذ ســنة 2017 إىل انخفــاض يف املعامــل الدميوغــرايف لهــذا النظــام األخــر مقابــل 
ــن النظامــن املتعلقــن  ــب التقاعــد )النظــام العــام(. فبالنســبة لهذي ــح روات ــادة معامــل النظــام الجامعــي ملن زي
بالقطــاع العــام )نظــام املعاشــات املدنيــة والنظــام العــام للنظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد(، يظــل املعامــل 

الدميوغــرايف يف مســتوى منخفــض ال يتعــدى عــى التــوايل 2,0 و2,2 مســاهم نشــيط لــكل متقاعــد.

2020 2019 2018 2017 2016

7,5 8,6 8,8 9,0 9,3 الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

2 2,2 2,3 2,5 2,6 نظام املعاشات املدنية

2,2 2 1,9 1,6 1,4 النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد - النظام العام -

4,9 5,5 5,6 5,8 5,9 مجموع األنظمة األساسية

جدول 4: تطور املعامل الدميغرايف ألهم األنظمة األساسية خالل الفرة 2016-2020

9  يرجع االختالف بن أعداد املستفيدين من نظام الضامن االجتامعي التي يتضمنها هذا التقرير وتلك التي نرت يف التقارير السابقة إىل ترصيح الصندوق ألول مرة بعدد األيتام. وقد تم تحين 

كل هذه األعداد لألخذ بعن االعتبار هذا املعطى الجديد.

10  ال يشمل عدد املستفيدين من نظام املعاشات العسكرية املستفيدين من معاش الزمانة.
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  الوضعية المالية
حــوايل 51,2 مليــار درهــم )%82,8 منهــا برســم أنظمة التقاعد األساســية(،  بلغــت املســاهامت يف أنظمــة التقاعــد11 
مســجلة بذلــك ارتفاعــا بنســبة %3,9 مقارنــة مــع الســنة الفارطــة. وبلغــت التعويضــات املــؤداة مــن طــرف هــذه 
ــة مــع  ــادة %10,5 مقارن ــار درهــم برســم األنظمــة األساســية(، بزي ــا 53,2 ملي ــار درهــم )منه األنظمــة 59,0 ملي

ســنة 2019. 

ــا قــدره 10,8  ــة لألنظمــة األساســية تراجعــا ســنة 2020، حيــث ســجلت عجــزا تقني ــة املالي وقــد عرفــت الوضعي
مليــار درهــم مقابــل 7,1 مليــار خــالل ســنة 2019. وبالرغــم مــن تســجيل الرصيــد املــايل لفائــض قــدره 10,9 مليــار 
ــغ 3,3  ــل فائــض بل ــد اإلجــاميل عجــزا قــدره 500 مليــون درهــم مقاب ــادة %1,7(، فقــد ســجل الرصي درهــم )بزي

مليــار درهــم ســنة مــن قبــل.

كــام اســتمر النظامــان التكميليــان للتقاعــد )الصنــدوق املهنــي املغــريب للتقاعــد والنظــام التكميي للنظــام الجامعي 
ملنــح رواتــب التقاعــد( يف تســجيل أرصــدة تقنيــة إيجابيــة بلغــت عــى التــوايل 2,9 مليــار و61,0 مليــون درهم. 

الرصيد االجاميل الرصيد املايل الرصيد التقني التعويضات املساهامت

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
1,8 3,6 2,0 2,1 0,2 1,8 12,6 11,8 12,8 13,6 الصندوق الوطني للضامن االجتامعي )التعويضات الطويلة األمد(

- 4,0 -1,3 3,5 4,0 -7,4 -5,3 32,6 28,6 25,3 23,3 نظام املعاشات املدنية

2,5 1,7 5,3 4,5 -2,6 -2,7 6,7 6,3 4,1 3,6 النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد - النظام العام

-0,8 -0,7 0,2 0,2 - 1,0 -0,9 1,3 1,2 0,3 0,3 األنظمة الداخلية

-0,5 3,3 10,9 10,7 -10,8 -7,1 53,2 47,9 42,5 40,8 األنظمة األساسية
4,9 6,2 2,0 3,3 2,9 3,0 5,7 5,4 8,6 8,3 الصندوق املهني املغريب للتقاعد

0,08 0,09 0,03 0,00 0,06 0,09 0,09 0,07 0,15 0,16 النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد – النظام التكمييل

5,0 6,3 2,1 3,4 3,0 3,1 5,8 5,5 8,7 8,5 األنظمة التكميلية
4,5 9,6 13,0 14,1 -7,8 - 4,0 59,0 53,4 51,2 49,3 المجموع

جدول 5: تطور املساهامت والتعويضات واألرصدة املالية والتقنية واالجاملية خالل الفرة )مبالير الدراهم(

بلــغ مجمــوع التوظيفــات ألنظمــة التقاعــد 323,5 مليــار درهــم، مســجال بذلــك زيــادة بنســبة %2,2 مقارنــة مــع 
ســنة 2019. وتتميــز محفظــة التوظيفــات بأهميــة حجــم ســندات القــرض التــي تســتأثر حصــة 66,3%.

1,0%0,8%1,6%3,8%4,6%

72,6%70,7%70,5%68,5%66,3%

26,1%28,0%27,7%27,6%28,9%

20162017201820192020

 التوظیفات العقاریة

التوظیفات � ا�سھم توظیفات أخرى 

التوظیفات � السندات

تبيان 22: تطور بنية توظيفات أنظمة التقاعد

11  باستثناء نظام املعاشات العسكرية والتعويضات العائلية والتعويضات القصرة األمد يف نظام الضامن االجتامعي.
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 اإلسقاطات األكتوارية ألهم األنظمة12
بنــاء عــى اإلســقاطات األكتواريــة التــي أنجزتهــا الهيئــة عــى مــدى 60 ســنة، فــإن املعامــل الدميوغــرايف للصنــدوق 
الوطنــي للضــامن االجتامعــي سيشــهد تدهــورا هامــا عــى املــدى الطويــل ليبلــغ 1,2 مســاهم نشــيط لــكل متقاعــد 
ســنة 2080 مقابــل 7,5 ســنة 2020. كــام أن النظامــن املتعلقــن بالقطــاع العــام )نظــام املعاشــات املدنيــة والنظــام 
ــح رواتــب التقاعــد( سيشــهدان أيضــا تدهــوًرا بســبب ارتفــاع عــدد اإلحــاالت عــى  العــام للنظــام الجامعــي ملن
التقاعــد مســتقبال مقارنــة مــع عــدد التوظيفــات الجديــدة يف اإلدارات واملؤسســات واملقــاوالت العموميــة. وســيبلغ 
هــذا املعامــل بالنســبة لهذيــن النظامــن 1,7 و1,1 مســاهم نشــيط لــكل متقاعــد، عــى التــوايل، يف أفــق اإلســقاطات 
)2080(. أمــا فيــام يتعلــق بالصنــدوق املهنــي املغــريب للتقاعــد، فسيســتقر معاملــه الدميوغــرايف يف 1,5 ســنة 2080 

مقابــل 2,8 ســنة 2020.

2080 2070 2060 2050 2040 2030 2025 2021 2020

1,2 1,7 2,4 3,2 3,9 5,0 6,0 7,1 7,5 الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

1,7 1,7 1,9 2,2 2,0 1,9 2,1 2,2 2,0 نظام املعاشات املدنية

1,1 0,9 0,8 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 2,2
النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد - 

النظام العام -

1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,7 2,8 الصندوق املهني املغريب للتقاعد

جدول 6: تطور املعامل الدميوغرايف ألنظمة التقاعد خالل الفرة 2020 - 2080

وسيســتمر ثقــل التزامــات نظــام املعاشــات املدنيــة الناجمــة عــن الحقــوق املكتســبة قبــل اإلصــالح املقيايس لســنة 
2016 يف التأثــر عــى دميومــة النظــام بحيــث لــن متكــن احتياطياتــه مــن متويــل مبالــغ عجــزه إال إىل غايــة ســنة 
2028 بتمديــد ســنة إضافيــة حســب التقييــامت الســابقة، وذلــك نتيجــة لتغيــر نظــام انخــراط األســاتذة التابعــن 
ــات  ــام املعاش ــد إىل نظ ــب التقاع ــح روات ــي ملن ــام الجامع ــن النظ ــن م ــم والتكوي ــة للتعلي ــات الجهوي لألكادميي
وعــى العكــس مــن ذلــك، ســيؤدي هــذا اإلجــراء إىل تدهــور مــؤرشات الســيولة بالنســبة للنظــام العــام  املدنية13.
للنظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد مقارنــة بالتقييــم األكتــواري الــذي تــم إنجــازه يف 2019 حيــث ســيتقلص 

أفــق تســجيل أول عجــز إجــاميل بخمــس ســنوات وتاريــخ نفــاد االحتياطيــات بأربــع ســنوات.

أبــرزت اإلســقاطات األكتواريــة املتعلقــة بفــرع التعويضــات الطويلــة األمــد للصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعي 
أن تاريــخ تســجيله ألول عجــز إجــاميل وتاريــخ نفــاد احتياطياتــه ســيعرفان عــى التــوايل تراجعــا بســنتن وســتة 
ــرار الســلطات  ــة وق ــة الصحي ــر األزم ــدد املســاهمن يف 2020 تحــت تأث ــاض ع ــك إىل انخف ســنوات. ويرجــع ذل
ــض  ــن التعوي ــتفادوا م ــن اس ــم الذي ــن له ــح املؤم ــد لصال ــات التقاع ــوق معاش ــاب حق ــق بحس ــة املتعل العمومي
ــي  ــدوق املهن ــق بالصن ــام يتعل ــل. في ــا دون أداء اشــراكات يف املقاب ــروس كورون ــة ف ــة جائح ــم أزم ــزايف برس الج
املغــريب للتقاعــد، فسيســتمر النظــام يف تســجيل فوائــض عــى مســتوى أرصدتــه اإلجامليــة ومراكمــة االحتياطيــات 

خــالل فــرة االســقاطات. 

12 الصنــدوق املغــريب للتقاعــد- نظــام املعاشــات املدنيــة والصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي )فــرع التعويضــات الطويلــة األمــد( والنظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد )النظــام العــام( والصنــدوق املهنــي 

املغــريب للتقاعــد

13 صــادق مجلــس الحكومــة يف 24 يونيــو 2021 عــى مــروع القانــون رقــم 01.21 الــذي يهــدف إىل إخضــاع األطــر النظاميــة لألكادمييــات الجهويــة للربيــة والتكويــن لنظــام املعاشــات املدنيــة بــدل النظــام الجامعــي 

ملنــح رواتــب التقاعــد، وذلــك ابتــداء مــن تاريــخ نــر هــذا القانــون بالجريــدة الرســمية. وقــد تــم نــر هــذا القانــون يف الجريــدة الرســمية بتاريــخ 2 أغســطس 2021.
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اسقاطات 2020 اسقاطات 2019

تاريخ نفاذ االحتياطيات تاريخ أول عجز اجاميل تاريخ نفاذ االحتياطيات تاريخ أول عجز اجاميل

2040 2027 2046 2029 الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

2028 2015 2027 2015 نظام املعاشات املدنية

2044 2023 2048 2028
النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد - 

النظام العام -
الصندوق املهني املغريب للتقاعد غري مسجل غري مسجل غري مسجل غري مسجل

جدول 7: أهم مؤرشات التوازنات املالية ألنظمة التقاعد

2.2. قطاع التأمين اإلجباري عن المرض
يشــتمل التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض، املحــدث مبوجــب القانــون رقــم 65.00 مبثابــة مدونــة التغطيــة 

الصحيــة األساســية، عــى أربعــة أنظمــة:

يقوم بتدبرهام الصندوق 	  نظام لفائدة مستخدمي ومتقاعدي القطاع الخاص ونظام لفائدة العامل غر األجراء14 

الوطني للضامن االجتامعي؛

نظام خاص مبوظفي ومتقاعدي القطاع العام ونظام خاص بالطلبة يتم تدبرهام من طرف الصندوق الوطني 	 

ملنظامت االحتياط االجتامعي.

  نظاما التأمين اإلجباري األساسي عن المرض المتعلقان باألجراء وأصحاب المعاشات
• المؤشرات الديموغرافية

بلــغ عــدد املســتفيدين مــن نظامــي التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض املتعلقــن باألجــراء وأصحاب املعاشــات 
يف القطاعــن العــام والخــاص هــذه الســنة حــوايل 10,3 مليــون مســتفيد )%70,4 منهــم تابعــن للقطــاع الخــاص(، 
مســجال بذلــك تطــورا بنســبة %4,0 مقارنــة مــع 2019. وقــد عــرف عــدد املســاهمن كذلــك تطــورا بنســبة 4,9% 

مقارنــة مــع ســنة 2019 ليبلــغ 4,5 مليــون شــخص.

5,56,06,46,87,3
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تبيان 23: تطور عدد املستفيدين من نظامي التأمن اإلجباري األسايس عن املرض املتعلقن باألجراء وأصحاب املعاشات يف القطاعن العام والخاص 

خالل الفرة 2016- 2020

14 عند متم سنة 2020، تم نر املراسيم املتعلقة بخمس فئات من العامل غر األجراء، ويتعلق األمر بالعدول واملروضن الطبين والقوابل واملفوضن القضائين واملرشدين السياحين. 
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تبيان 24: تطور عدد املساهمن يف نظامي التأمن اإلجباري األسايس عن املرض املتعلقن باألجراء وأصحاب املعاشات يف القطاعن العام والخاص خالل 

الفرة 2016-2020

• التوازنات المالية
ــع  ــة م ــا مقارن ــا طفيف ــن تراجع ــم كال النظام ــرض برس ــن امل ــايس ع ــاري األس ــن اإلجب ــاهامت التأم ــجلت مس س
ــاع  ــدي القط ــراء ومتقاع ــق بأج ــام املتعل ــم النظ ــاهامت برس ــل املس ــم )متث ــار دره ــغ 13,2 ملي ــنة 2019 ليبل س
ــادة ســنوية  ــت املســاهامت زي ــدى الخمــس ســنوات األخــرة، عرف ــغ(. فعــى م ــن هــذا املبل الخــاص %57,3 م
متوســطة قدرهــا %4,7. غــر أن هــذا التطــور يظــل ضعيفــا باملقارنــة مــع ذلــك املســجل يف نفــس الفــرة بالنســبة 
للتعويضــات واملصاريــف املدفوعــة برســم النظامــن )%5,5(، حيــث بلغــت 9,6 مليــار درهــم برســم ســنة 2020، 

ــادة قدرهــا 1,3%. ــار ســنة 2019 بزي ــل 9,4 ملي مقاب
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تبيان 25: تطور املساهامت برسم نظامي التأمن اإلجباري األسايس عن املرض املتعلقن باألجراء وأصحاب املعاشات يف القطاعن العام والخاص خالل 

الفرة 2016-2020
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تبيان 26 : تطور تعويضات نظامي التأمن اإلجباري األسايس عن املرض املتعلقن باألجراء وأصحاب املعاشات يف القطاعن العام والخاص خالل الفرة 2016-2020

ــا )املســاهامت  ــدا تقني ــاري األســايس عــن املــرض الخــاص بأجــراء القطــاع العــام رصي ســجل نظــام التأمــن اإلجب
مخصــوم منهــا التعويضــات واملصاريــف( قــدره 476,5 مليــون درهــم مقابــل 148,7 مليــون درهــم ســنة 2019. 
ويعــزى هــذا التحســن بشــكل أســايس إىل انخفــاض التعويضــات بعــد تراجــع طلــب االســتفادة من بعــض العالجات 
الطبيــة والعمليــات الجراحيــة، ال ســيام خــالل فــرة الحجــر الصحــي الــذي تــم فرضــه إثــر الوضعيــة الصحيــة يف 
 املغــرب بعــد تفــي جائحــة فــروس كورونــا. كام ســجل النظــام رصيدا ماليــا اســتثنائيا قــدره 700,0 مليــون درهم15
ــة16 ــق نتيجــة إجاملي ــون خــالل فــرة 2019-2016، مــام ســمح بتحقي ــل متوســط   ســنوي قــدره 281,5 ملي   مقاب

 قدرها 820,8 مليون درهم مقابل 63,2 مليون فقط سنة 2019. 

ومــن جهتــه، حافــظ نظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض الخــاص بأجــراء القطــاع الخــاص عــى نتائجــه 
اإليجابيــة حيــث ســجل رصيــدا إجامليــا قــدره 4,0 مليــار درهــم مقابــل 3,9 مليــار ســنة 2019 .

ــادة  ــك زي ــار ســنة 2019، مســجلة بذل ــل 4,4 ملي ــار درهــم مقاب ــة للنظامــن 4,7 ملي ــات التقني بلغــت االحتياطي
ــض  ــن الفوائ ــع م ــار درهــم، مــام ســاهم يف الرف ــغ 4,8 ملي ــا بل ــان فائضــا مالي ــام ســجل النظام بنســبة %5,1. ك
املراكمــة إىل 45,0 مليــار درهــم )36,9 مليــار بالنســبة للصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي و7,9 مليار بالنســبة 

للصنــدوق الوطنــي ملنظــامت االحتيــاط االجتامعــي( مقابــل 40,1 مليــار ســنة 2019 .

 التأمين االجباري األساسي عن المرض لفائدة الطلبة
بلــغ عــدد الطلبــة املنخرطــن يف نظــام التأمــن االجبــاري األســايس عــن املــرض 243 ألــف طالــب، مســجال ارتفاعــا 
بنســبة %4,6 مقارنــة مــع ســنة 2019. ميثــل طلبــة الجامعــات %83,9 مــن هــذا العــدد فيــام ميثــل الطلبــة التابعــن 

ملكتــب التكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل %15,1 منــه.

56,471,773,5

232,1242,8

20162017201820192020

تبيان 27: تطور عدد املستفيدين من نظام التأمن اإلجباري األسايس عن املرض الخاص بالطلبة باالالف

15  ناتج باألساس من زيادة القيمة املحققة عى إثر بيع سندات صادرة عن هيئات التوظيف الجامعي للقيم املنقولة التي كانت يف حوزة النظام

16 الرصيد اإلجاميل = الرصيد التقني + الرصيد املايل – مصاريف التدبر – مبلغ االقتطاع لفائدة الوكالة الوطنية للتأمن الصحي + عائدات أخرى – نفقات أخرى
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وســجلت مســاهامت هــذا النظــام ســنة 2020 ارتفاعــا بنســبة %21,2 مقارنــة مــع ســنة 2019 لتبلــغ 75,5 مليــون 
درهــم. مــن جانبهــا، بلغــت التعويضــات واملصاريــف املدفوعــة مــا قــدره 4,4 مليــون درهــم مقابــل 3,3 مليــون 

الســنة املاضيــة.
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تبيان 28: تطور املساهامت والتعويضات لنظام التأمن اإلجباري األسايس عن املرض الخاص بالطلبة مبالين الدراهم

وواصــل النظــام تســجيل فوائــض عــى مســتوى األرصــدة التقنيــة واإلجامليــة لتبلــغ هــذه الســنة عــى التــوايل 72,1 
مليــون و66,4 مليــون درهــم، مقابــل 57,9 مليــون و50,5 مليــون درهــم ســنة 2019. 

3.2. قطاع التعاضد
يتكــون القطــاع التعاضــدي الــذي يخضــع ألحــكام الظهــر الريــف املــؤرخ يف 12 نونــر 1963 بســن نظــام أســايس 
ــدة موظفــي  ــة( أنشــئت لفائ ــادل )تعاضدي ــة للتعــاون املتب ــن )28( جمعي ــة وعري ــادل مــن مثاني للتعــاون املتب
ــا  ــات ملنخرطيه ــر هــذه التعاضدي ومســتخدمي القطــاع العــام والقطــاع شــبه العمومــي والقطــاع الخــاص. وتوف
ولذويهــم تغطيــة أساســية أو تكميليــة أو االثنــن معــا وكــذا تغطيــة ضــد الوفــاة والشــيخوخة والزمانــة والحــوادث 
وذلــك يف إطــار صناديــق مســتقلة. وميكــن للتعاضديــات كذلــك أن تســر مشــاريع اجتامعيــة لفائــدة منخرطيهــا، 

املكونــة أساســا مــن وحــدات صحيــة.

17 حــوايل 3,2 مليــون مســتفيد مســجلة بذلــك ارتفاعــا بنســبة 3,8% 
وقــد ضمــت التعاضديــات يف متــم ســنة 2019 

ــق  ــغ منخرطــو الصنادي ــون منخــرط. وبل ــغ 1,4 ملي ــل املنخرطــون %42,9 بعــدد بل ــة مــع ســنة 2018. ميث مقارن
املســتقلة التــي تغطــي أخطــار الشــيخوخة والحــوادث والزمانــة والوفــاة برســم نفــس الســنة 1,2 مليــون منخــرط، 

أي %87,9 مــن إجــاميل منخرطــي التعاضديــات.

17  املعطيات املرصح بها من طرف التعاضديات الخاضعة لرقابة الهيئة تهم سنة 2019
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تبيان 29: تطور عدد املستفيدين من جمعيات التعـاون املتبادل خالل الفرة 2015 - 2019
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تبيان 30: تطور عدد منخرطي جمعيات التعـاون املتبادل والصناديق املستقلة

ــار درهــم، مســجلة بذلــك ارتفاعــا  ــادل 2,6 ملي ــة مــن قبــل جمعيــات التعــاون املتب وبلغــت االشــراكات املحصل
بنســبة %13,9 مقارنــة مــع ســنة 2018. وباملقابــل، انخفضــت التعويضــات واملصاريــف املدفوعــة بنســبة 6,4% 
لتصــل إىل 1,6 مليــار درهــم. مــن جهتهــا، بلغــت األرصــدة االحتياطيــة واالحتياطيــات التقنيــة املكونــة مــن طــرف 

التعاضديــات 6,3 مليــار درهــم، مســجلة ارتفاعــا بنســبة %0,6 مقارنــة مــع ســنة 2018. 
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تبيان 31: تطور مساهامت وتعويضات جمعيات التعـاون املتبادل خالل فرة 2015 - 2019
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21 يناير 2020
األساســية  األنظمــة  عــى  املصادقــة 
ووســطاء  لــوكالء  الوطنيــة  للجامعــة 
» FNACAM « ؛ باملغــرب  التأمــن 

4 فرباير 2020
بعــرض   » FINEA « التمويــل  لركــة  الرخيــص 
عمليــات التأمــن الخاصــة بالوفاة والعجــز املقرنــة 

التمويــي؛ بالتأجــر  و/أو  القــرض  بعمليــات 

21 ماي 2020
النــر يف الجريــدة الرســمية رقــم 6884 ملرســوم 
ــواد 5-10 و  ــكام امل ــق أح ــم2.20.323  بتطبي رق
ــم 17.99  ــون رق 1-36 و248 و1-248 مــن القان

ــات. ــة التأمين ــق مبدون املتعل

فاتح يونيو 2020
النــر يف الجريــدة الرســمية رقــم 6887 للظهــر 
الريــف رقــم1.20.62  بتنفيــذ القانــون رقم-27

ــق بســر أشــغال  20  بســن أحــكام خاصــة تتعل
أجهــزة إدارة رشكات املســاهمة وكيفيــات انعقــاد 
جمعياتهــا العامــة خــالل مــدة رسيــان حالــة 

ــة؛ الطــوارئ الصحي

24 شتنرب 2020
 النر يف الجريدة الرسمية رقم 6920 ل:

ــاط 	  ــات واالحتي ــة التأمين ــة مراقب ــس هيئ ــرر لرئي مق
االجتامعــي رقــم P/EA/1.20 باملوافقــة عــى التحويل 
الــكي ملحفظــة مقاولــة التأمــن وإعــادة التأمــن 
»ســند« بحقوقهــا والتزاماتهــا إىل مقاولــة التأمــن 

ــا«؛ ــن »أطلنط ــادة التأم وإع

ــاط 	  ــات واالحتي ــة التأمين ــة مراقب ــس هيئ ــرر لرئي مق
االجتامعــي رقــمP/EA/2.20  بســحب االعتــامد مــن 

ــند«. ــن »س ــادة التأم ــن وإع ــة التأم مقاول

22 أكتوبر 2020
النــر يف الجريــدة الرســمية رقــم 6928 ملنشــور 
واالحتيــاط  التأمينــات  مراقبــة  هيئــة  رئيــس 
ــد رشوط  ــمAS/02/2020  بتحدي ــي رق االجتامع
ــات  ــن بعــض االحتياطي ــق بتكوي اســتثنائية تتعل
جائحــة  تفــي  تداعيــات  ملواجهــة  التقنيــة 

ــا؛ ــروس كورون ف

ــطة  ــوق، باألنش ــم الس ــتوى تنظي ــى مس ــي وع ــتوى التنظيم ــى املس ــنة 2020، ع ــالل س ــن خ ــاط التأم ــز نش متي
ــة: ــداث التالي واألح

2. األحداث البارزة
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6 فرباير 2020
النــر يف الجريــدة الرســمية رقــم 6854 ملنشــور رئيــس 
ــم  ــي رق ــاط االجتامع ــة التأمينات واالحتي ــة مراقب هيئ
AS/03/19 الصــادر يف 30 أكتوبــر 2019 بتغيــر وتتميــم 
منشــور رئيــس هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط 
االجتامعــي رقــم AS/01/19   الصــادر يف 2 ينايــر 2019 
ــق  ــم 17.99 املتعل ــون رق ــكام القان ــض أح ــق بع بتطبي

ــة التأمينــات؛ مبدون

13 فرباير 2020
النــر يف الجريــدة الرســمية رقــم 6856 لقــرار 
ــاط  ــات واالحتي ــة التأمين ــة مراقب ــس هيئ مجل
االجتامعــي رقــم P/EA/2.19   يتعلــق بتمديــد 
اعتــامد مقاولــة التأمــن وإعــادة التأمــن »رشكــة 
تأمــن النقــل« إلعــادة تأمــن األخطــار موضــوع 

الضــامن ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة؛

16 أبريل 2020
ــم 6874  ــمية رق ــدة الرس ــر يف الجري الن
ــالح  ــة وإص ــاد واملالي ــر االقتص ــرار وزي لق
 27 يف  الصــادر   383.20 رقـــم  اإلدارة 
ينايــر 2020 بتغيــر قــرار وزيــر املاليــة 
ــادر يف 15  ــم213.05  الص ــة رق والخوصص
مــن ذي الحجــة 1425 )26 ينايــر 2005 ( 

املتعلــق بالتأمينــات اإلجباريــة؛

10 دجنرب 2020
النــر يف الجريــدة الرســمية رقــم 6942 ملرســوم 
ــم  ــكام القس ــض أح ــق بع ــم 2.20.372 بتطبي رق
ــم  ــون رق ــن القان ــاين م ــاب الث ــن الكت ــع م الراب

ــات. ــة التأمين ــق مبدون 17.99 املتعل

كام متيزت سنة 2020 ب: 
ــادة 	  ــن وإع ــركات التأم ــة ل ــة املغربي ــس الجامع ــن رئي ــة ب ــع اتفاقي توقي

التأمــن واملجموعــة املهنيــة لبنــوك املغــرب تــم مبوجبهــا وضــع تأمــن 
ــدة املســتفيدين مــن برنامــج  ــكي للمقــرض« لفائ ــاة/ العجــز ال عــى »الوف

»انطالقــة«؛

مساهمة الهيئة يف الصندوق الخاص بتدبر جائحة فروس كورونا؛	 

املصادقــة مــن طــرف اللجنــة التنفيذيــة للجمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمــن عــى 	 
تقريــر تقييــم املغــرب يف إطــار عمليــة تقييــم األعضــاء يف هــذه الهيئــة الدوليــة؛

توقيــع اتفاقيــة بــن املديريــة العامــة للرضائــب والجامعــة الوطنيــة لــوكالء 	 
ــن  ــوكالء التأم ــي ل ــع الرضيب ــوية الوض ــدف تس ــرب به ــن باملغ ــطاء التأم ووس

للتأمــن. الســمرسة  ورشكات 

27 أبريل 2020
رقــم  الرســمية  الجريــدة  يف  النــر 
واملاليــة  االقتصــاد  وزيــر  لقــرار   6877
ــد  ــم19-2213  بتحدي ــالح اإلدارة رق وإص
القواعــد املتعلقــة بتكويــن احتياطيــات 
صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة 
ــب  ــوذج طل ــذا من ــه وك ــف أموال وبتوظي
التعويــض ومنــوذج التوصيــل املتعلــق بــه؛
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1. أنشطة املجلس
عقد املجلس ثالث اجتامعات:

االجتامع األول - 24 مارس 2020: متحور جدول األعامل حول:	 

دراسة محرض اجتامع 18 دجنر 2019 واملصادقة عليه؛ـ 

دراسة تقرير نشاط الهيئة برسم سنة 2019 واملصادقة عليه؛ـ 

دراسة حسابات الهيئة برسم السنة املحاسبية 2019 واملصادقة عليها؛ـ 

دراسة املخطط متعدد السنوات للهيئة؛ـ 

تعين بعض أعضاء لجنة التقنن واللجنة التأديبية؛ـ 

قضايا مختلفة.ـ 

االجتامع الثاين - 27 أكتوبر 2020: متحور جدول األعامل حول:	 

دراسة محرض اجتامع 24 مارس 2020 واملصادقة عليه؛ـ 

مطابقة املقررات املتعلقة باعتامدات مقاوالت التأمن وإعادة التأمن أخذا بعن االعتبار اختصاصات الهيئة؛ـ 

دراسة طلب متديد اعتامد »أكسا التأمن املغرب«؛ـ 

تجديد عضوية ممثل مقاوالت التأمن وإعادة التأمن يف اللجنة التأديبية؛ـ 

املصادقة عى عملية املغادرة الطوعية؛ـ 

نقطة إخبارية حول تطورات قطاع التأمن؛ـ 

نقطة إخبارية حول األوراش الرئيسية يف مجاالت تحديد املعاير والرقابة؛ـ 

قضايا مختلفة.ـ 

االجتامع الثالث - 9 دجنرب 2020: متحور جدول األعامل حول:	 

دراسة محرض اجتامع 27 أكتوبر 2020 واملصادقة عليه؛ـ 

فحص ميزانية الهيئة برسم سنة 2021 واملصادقة عليها؛ـ 

دراسة تقرير لجنة املوارد البرية واملصادقة عى االسم الجديد والنظام الداخي لهذه اللجنة؛ـ 

عرض تقرير لجنة التدقيق واملخاطر؛ـ 

تعين ممثل جديد للهيئة داخل اللجنة التأديبية؛ـ 

قضايا مختلفة.ـ 
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2. أنشطة اهليئات االستشارية
1.2. أنشطة لجنة التقنين 

عقدت لجنة التقنن مثانية اجتامعات إلبداء آراء استشارية بشأن:

مروع قرار الوزير املكلف باملالية بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات فيام يخص 	 

التأمن التكافي؛

مروع قرار الوزير املكلف باملالية بتحديد الروط النموذجية العامة لعقد التأمن التكافي »الوفاة / العجز«؛	 

مروع قرار الوزير املكلف باملالية بتحديد الروط النموذجية العامة لعقد »االستثامر التكافي«؛	 

مروع قرار الوزير املكلف باملالية بتحديد الروط النموذجية العامة لعقد التأمن التكافي » متعدد املخاطر 	 

عى السكن »؛

مروع املنشور بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات فيام يخص التأمن التكافي؛	 

التأمينات فيام يخص جانب 	  املتعلق مبدونة  القانون رقم 17.99  املنشوربتطبيق بعض أحكام  مروع تعديل 

»إدالءات مقاوالت التأمن وإعادة التأمن«؛

يقومون 	  الذين  العام  للقانون  الخاضعن  األشخاص  عى  يجب  التي  بالوثائق  املتعلق  املنشور  تعديل  مروع 

مبامرسة أو تدبر عمليات التقاعد اإلدالء بها؛

مروع منشور متعلق بالتنظيم املايل للتأمن الصحي األسايس اإلجباري؛	 

طلب املصادقة عى تعديالت النظام األسايس للتعاضدية العامة للريد واملواصالت )MGPTT( ؛	 

طلب املصادقة عى تعديالت نظام الصندوق املستقل للوفاة بالتعاضدية العامة للريد واملواصالت )MGPTT( ؛	 

املوانئ 	  استغالل  مكتب  لتعاضدية  التابع  الوفاة  عند  للتعويض  املستقل  الصندوق  نظام  عى  املصادقة  طلب 

)MODEP( ؛

مروع منشور الهيئة الهادف إىل تخفيف القواعد االحرازية املتعلقة بتكوين بعض االحتياطيات التقنية ملواجهة 	 

آثار جائحة فروس كورونا؛

مروع تعديل املنشور العام املتعلق بالتأمينات فيام يخص الجوانب التالية:	 

تعزيز نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ـ 

مراجعة بعض القوائم املالية واإلحصائية؛ـ 

موافاة الهيئة بتقارير التدقيق الداخي وقرارات ومحارض أجهزة اإلدارة ملقاوالت التأمن وإعادة التأمن؛ـ 

وإعادة ـ  التأمن  مقاوالت  مع  التبادل   « منصة  الصحراوية يف  املناطق  بتعريفة  املتعلقة  باإلحصائيات  اإلدالء 

التأمن«.

«؛
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االدماج عر ضمهام من خالل 	  بعملية  املتعلق  أطلنطا وسند  التأمن  وإعادة  التأمن  ملقاواليت  املشرك  الطلب 

التحويل الكي ملحفظة العقود مع حقوقها والتزاماتها؛

طلب متديد اعتامد »أكسا التأمن املغرب« ملزاولة عمليات التأمن املرتبطة بصناديق االستثامر )العقود املحتسبة 	 

بوحدات حسابية(؛

مطابقة املقررات املتعلقة باعتامدات مقاوالت التأمن وإعادة التأمن أخذا بعن االعتبار اختصاصات الهيئة؛	 

مروع منشور الهيئة املتعلق بالركيزة الثانية من النظام االحرازي »املالءة املالية القامئة عى املخاطر«؛	 

طلب تغير التسمية املقدم من طرف أطلنطا، إثر ضمها لسند، لتصبح »أطلنطاسند«؛	 

مروع تعديل املنشور العام للتأمينات بخصوص قبول سندات القرض املصدرة من طرف املؤسسات واملنشآت 	 

العامة التي تستفيد من ضامن صندوق الضامن لهذه املؤسسات واملنشآت وذلك لتغطية االحتياطيات التقنية؛

طلب تغير التسمية املقدم من طرف » رشكة تأمن النقل« لتصبح » كاط للتأمن وإعادة التأمن«.	 

2.2. أنشطة اللجنة التأديبية
يف 18 دجنــر 2020، عقــدت اللجنــة التأديبيــة اجتامعــا لفحــص ملفــات وكيلــن للتأمن بســبب ارتكابهــام ملخالفات 

خــالل مزاولــة نشــاطهام. ويف نهايــة املــداوالت، أصــدرت اللجنــة رأيــا إيجابيا لســحب اعتــامد الوكيلــن املذكورين.

3. أنشطة اللجان املنبثقة عن املجلس 
1.3. أنشطة لجنة التدقيق والمخاطر

عقدت لجنة التدقيق واملخاطر اجتامعن وفًقا لنظامها الداخي:

االجتامع األول - 9 و13 مارس 2020: متحور جدول األعامل حول:	 

نقطة إخبارية عن تنفيذ التوصيات السابقة لللجنة؛ـ 

فحص حسابات الهيئة برسم السنة املالية 2019؛ـ 

دراسة تقرير املدقق الداخي لعام 2019؛ـ 

نقطة إخبارية عن نظام تدبر مخاطر الهيئة.ـ 

االجتامع الثاين - 30 نوفمرب 2020: هم جدول األعامل :	 

نقطة إخبارية عن تنفيذ التوصيات السابقة لللجنة؛ـ 

دراسة مروع ميزانية الهيئة لعام 2021؛ـ 
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دراسة برنامج التدقيق الداخي لعام 2021؛ـ 

نقطة إخبارية عن نظام تدبر مخاطر الهيئة. ـ 

2.3. أنشطة لجنة الموارد البشرية
عقدت لجنة املوارد البرية ثالث اجتامعات:

االجتامع األول - 30 أبريل 2020: متحور جدول األعامل حول:	 

دراسة النظام الداخي للجنة األجور واملصادقة عليه؛ـ 

عرض مدى تقدم مروع مراجعة خريطة الوظائف ومقارنة األجور؛ـ 

عملية املغادرة الطوعية.ـ 

االجتامع الثاين - 26 نوفمرب 2020: متحور جدول األعامل حول:	 

دراسة النظام الداخي للجنة األجور واملصادقة عليه؛ـ 

عرض مدى تقدم مروع مراجعة خريطة الوظائف ودراسة التجارب يف مجال األجور؛ـ 

اقراح تعديل سلم منح املكافأة املتغرة ملستخدمي الفئة F )رؤساء األقسام واملكلفن مبهمة(.ـ 

االجتامع الثالث - 07 دجنرب 2020: متحور جدول األعامل حول:	 

عرض مدى تقدم عملية املغادرة الطوعية؛ـ 

اقراح تعين مديرة الرقابة االحرازية للتأمينات؛ـ 

مختلفات.ـ 
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1. التقنني
1.1. قطاع التأمين
 تنظيم سوق التأمين

يف إطــار مهامهــا للتقنــن وتنظيــم ســوق التأمــن، اتخــذت الهيئــة قــرارات ومنحــت تراخيــص وفقــاً للســلطات التــي 
مينحهــا لهــا القانــون. همــت هــذه القــرارات:

بالنسبة ملقاوالت التأمني وإعادة التأمني:	 

تأمن ـ  إعادة  لعمليات  بالنسبة   )CAT( النقل«   تأمن  »رشكة  التأمن  وإعادة  التأمن  مقاولة  اعتامد  متديد 

األخطار موضوع التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية؛

مطابقة املقررات املتعلقة باعتامدات مقاوالت التأمن وإعادة التأمن أخذا بعن االعتبار اختصاصات الهيئة. ـ 

رافق هذه العملية:

تغير تسمية مقاولة التأمن وإعادة التأمن »أطلنطا« لتصبح »أطلنطاسند«؛ـ 

املقاولة ألي عقد يتعلق بهذه األصناف خالل ـ  اكتتاب  التأمن بعد معاينة عدم  سحب أصناف عمليات 

سنـتن متـتاليتن؛

متديد اعتامد مقاولة التأمن وإعادة التأمن » أكسا التأمن املغرب«.ـ 

التحويل الكي ملحفظة مقاولة التأمن وإعادة التأمن »سند« بحقوقها والتزاماتها إىل مقاولة التأمن وإعادة ـ 

التأمن »أطلنطا«؛

سحب اعتامد مقاولة التأمن وإعادة التأمن »سند«.ـ 

باإلضافــة إىل ذلــك، صادقــت الهيئــة عــى تغيــر تســمية »رشكــة تأمــن النقــل« لتصبــح » كاط للتأمــن وإعــادة 
التأمــن«. 

 	.»FINEA« بالنسبة لرشكات التمويل: ترخيص عرض عمليات تأمن الوفاة والعجز املمنوح لركة التمويل

بالنسبة للجمعيات املهنية: املصادقة عى النظام األسايس لـلجامعة الوطنية لوكالء ووسطاء التأمن باملغرب.	 

بالنسبة لشبكة التوزيع:	 

شــهدت قــرارات الهيئــة املتعلقــة بالتدبــر اإلداري مللفــات وســطاء التأمــن تراجعــا حيــث انخفضــت مــن 210 إىل 
113 قــرارا يف 2020. يعلــل هــذا الراجــع بانخفــاض إحــداث مكاتــب جديــدة للتأمــن. للتذكــر، متيــزت ســنة 2019 
بارتفــاع مطـّـرد لإلنشــاءات الجديــدة بعــد تنظيــم االمتحــان املهنــي لوســطاء التأمــن ســنة 2018. تصنــف القــرارات 

املتعلقــة بوســطاء التأمــن، حســب طبيعــة القــرار، عــى النحــو التــايل:
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2020 2019 طبيعة القرار
9 64 اعتامدات جديدة

40 70 تغيري العنوان

8 4 تغيري التسمية

2 2 تغيري الشكل القانوين

0 0 متديد االعتامد

29 40 تغيري املمثل القانوين

2 1
 تغيري الصفة )وكيل التأمني

)– سمسار التأمني
23 29 سحب االعتامد

113 210 املجموع

جدول 8: القرارات املتعلقة بوسطاء التأمن

بالنسبة ملكاتب العرض املبارش، أصدرت الهيئة 197 قرارا توزع عى الشكل التايل:

2020 2019 طبيعة القرار
25 40 منح رخص جديدة

30 17 تغيري العنوان

138 121 تغيري األجري املسؤول

4 15 إلغاء الرخصة

197 193 املجموع

جدول 9: القرارات املتعلقة مبكاتب العرض املبارش

 المساهمة في تعزيز اإلطار التنظيمي
عى الصعيد التنظيمي، أبدت الهيئة رأيها لـوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بشأن النصوص التالية:

مروع مرسوم رقم 2.20.323 صادر يف 17 من رمضان 1441 )11 ماي 2020( بتطبيق أحكام املواد 5-10 و36-1 	 

و248 1-248 من القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات )نُر يف 21 مايو 2020(؛

مروع قرار لـوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2213.19 صادر يف 30 من رجب 1441 )25 مارس 	 

2020( بتحديد القواعد املتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وبتوظيف أمواله 

وكذا منوذج طلب التعويض ومنوذج التوصيل املتعلق به )نُر يف 27 أبريل 2020(؛

مروع مرسوم رقم 2.20.372 صادر يف 10 من ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمر 2020( بتطبيق بعض أحكام القسم 	 

الرابع من الكتاب الثاين من القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات )نُر يف 10 دجنر 2020(. يخول هذا 

املرسوم لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة أن يحدد:

الالحقة ـ  األرضار  »ضامن  يخص  فيام  التأمن  عقد  عليها  ينص  أن  ميكن  التي  الضامن  من  االستثناءات  قامئة 

باملنشأة« أو »ضامن املسؤولية املدنية العرية« غر تلك املنصوص عليها يف القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
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أو ـ  باملنشأة«  الالحقة  األرضار  ل »ضامن  بالنسبة  التأمن  عقد  يتضمنه  أن  ميكن  الذي  للسقف  األدىن  الحد 

»ضامن املسؤولية املدنية العرية«؛

كيفيات تحديد املبلغ األدىن لضامن املسؤولية املدنية املتعلقة بالورش حسب كل ورش وكل واقعة؛ـ 

»ضامن ـ  أو   « باملنشأة  الالحقة  األرضار  »ضامن  عليها  ينص  أن  يجب  التي  التأمن  خلوص  تحديد  كيفيات 

املسؤولية املدنية العرية ».

فاتح جامدى اآلخرة 1441 )27 	  اإلدارة رقم 383.20 صادر يف  االقتصاد واملالية وإصالح  لوزير  قرار  مروع 

يناير 2020( بتغيري قرار وزير املالية والخوصصة رقم 213.05 الصادر يف 15 من ذي الحجة 1425 )26 يناير 

2005( املتعلق بالتأمينات اإلجبارية. مبوجب هذا التعديل، يُعتر سائقي السيارات األجانب املتجولن يف املغرب 

مستوفن إجبارية التأمن عند توفرهم لبطاقة تأمن دولية تسمى »البطاقة الخرضاء« مطبوعة باللونن األسود 

واألبيض.

باإلضافــة إىل ذلــك، اقرحــت الهيئــة عــى وزارة االقتصــاد واملاليــة وإصــالح اإلدارة مشــاريع النصــوص التطبيقيــة 
التاليــة:

القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة 	  مروع قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بتطبيق بعض أحكام 

التأمينات فيام يخص التأمن التكافي. ينص مروع هذا القرار عى بعض املقتضيات تطبيقا للامدة 5-10 من 

مدونة التأمينات، وكذا الروط التي مينع أو يجب إدراجها يف العقود. كام ينص عى معاير تحديد أجور تسير 

توزيع  كيفيات  أيضا  ويحدد  األجور.  وكذلك سقف هذه  أدائها،  وكيفيات  التكافي،  التأمن  حسابات صندوق 

الفوائض التقنية واملالية لحسابات صندوق التأمن التكافي عى املشركن؛

مروع قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة املتعلق بتأمينات البناء. يحدد هذا املروع معاير التأمن 	 

اإلجباري لـ »مخاطر الورش« و »املسؤولية املدنية العرية« )األسقف وخلوص التأمن وقامئة االستثناءات من 

التأمن(؛

مروع قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بتحديد الروط النموذجية العامة للعقود املتعلقة بالتأمينات 	 

اإلجبارية »مخاطر الورش« و »املسؤولية املدنية العرية«. يحدد هذا املروع، بالنسبة لكل من تأمن »مخاطر 

الورش« و »املسؤولية املدنية العرية«، ال سيام موضوع الضامن واالستثناءات وحدود الضامن وخلوص التأمن 

والتعويضات وكذا الروط املتعلقة بإعامل العقد وبالترصيح بالحوادث وتسويتها.

كام أحالت الهيئة املناشر التالية عى وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة من أجل املصادقة عليها:

منشور لرئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي رقم AS/03/2020 صادر يف 30 يونيو 2020  بتطبيق 	 

بعض أحكام القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات فيام يخص التأمن التكافي. ويحدد املنشور مقتضيات 

خاصة بالتأمن التكافي، خصوصا فيام يتعلق بروط املامرسة والقواعد االحرازية وكيفيات تحديد الفوائض التقنية 

واملالية وكيفيات منح واسرجاع التسبيقات التكافلية وقواعد إعادة التأمن وكذا القواعد املتعلقة بالحكامة وخاصة 

تلك املرتبطة بوظيفة التقيد باآلراء باملطابقة الصادرة عن املجلس العلمي األعى. كام ينص عى بعض قوائم اإلدالء 

الخاصة بهذا النشاط الجديد، باإلضافة إىل بعض املقتضيات ذات الصلة بعرض عمليات التأمن التكافي؛
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منشور لرئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي رقم AS/03/19  الصادر يف 30 أكتوبر 2019 بتغير 	 

يناير 2019  الصادر يف 2   01/AS/19 التأمينات واالحتياط االجتامعي رقم وتتميم منشور رئيس هيئة مراقبة 

بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات. يهدف هذا املروع إىل إدخال مقتضيات 

جديدة تتعلق بالتسير املحاسبي واملايل للضامن ضد عواقب الوقائع الكارثية )نُر يف 6 فراير 2020(؛

منشور لرئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي رقم AS/02/2020  صادر يف 22 يونيو 2020 بتحديد 	 

كورونا.  فروس  جائحة  تفي  تداعيات  ملواجهة  التقنية  االحتياطيات  بعض  بتكوين  تتعلق  استثنائية  رشوط 

ينص هذا املنشور عى تخفيفات احرازية فيام يتعلق بتكوين االحتياطي وتأجيل أو متديد آجال تفعيل بعض 

املقتضيات التنظيمية )نُر يف 22 أكتوبر 2020(؛

التأمينات واالحتياط االجتامعي رقم AS/19/01 الصادر يف 2 يناير 2019 	  تعديل منشور لرئيس هيئة مراقبة 

بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات. تخص التعديالت التي أدخلت:

سن بعض االلتزامات التي تهدف إىل تعزيز مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وتتمثل يف تحديد هوية ـ 

»املستفيد الفعي« واإلدالء الخاص به، وال سيام أثناء عمليات االعتامد أو عملية التحكم أو تفويت يفوق عرة 

باملائة )10٪( من أسهم مقاولة التأمن وإعادة التأمن وعمليات اعتامد وسيط التأمن؛

إحداث احتياطي مخصص لخطر التعريفة؛ـ 

تحين بعض القوائم املالية واإلحصائية؛ـ 

وضع إلزامية اإلدالء للهيئة بنسخة من تقرير التدقيق الداخي املعد من طرف مقاولة التأمن وإعادة التأمن؛ـ 

تعزيز إدالءات مقاوالت التأمن وإعادة التأمن ووسطاء التأمن بعد وضع منصة تواصل إلكرونية؛ـ 

تم ـ  والتي  أشهر  ثالثة  تجديدها خالل  تم  التي  أو  املكتتبة  التأمن  بعقود  اإلدالء  التأمن من  إعفاء وسطاء 

برسمها تطبيق التعريفة املتعلقة باملناطق املشار إليها يف 1( من الفقرة الرابعة من املادة 117 من املنشور رقم 

AS/19/01  السالف الذكر؛

تحديد وعاء لحساب املخصص لتغطية الديون عى وسطاء التأمن وجدولة احتسابها؛ـ 

قبول ـ  التأمن من خالل  التأمن وإعادة  املرصدة ملقاوالت  بالتوظيفات  الخاصة  االحرازية  املنظومة  مراجعة 

الصندوق املسر من  التي تستفيد من ضامن  العامة  املؤسسات واملنشآت  القرض املصدرة من طرف  سندات 

طرف صندوق الضامن املركزي لتمثيل االحتياطيات التقنية املتعلقة بعمليات التأمن وإعادة التأمن دون تحديد 

سقف، عى غرار القيم التي تصدرها الدولة أو املضمونة من طرفها.

عــالوة عــى النصــوص القانونيــة الســالفة الذكــر وفيــام يتعلــق بالجانــب املحاســبي للتأمــن التكافــي، فقــد متيــز 
ــي  ــس الوطن ــل املجل ــات )PCA( مــن قب ــل املخطــط املحاســبي للتأمين ــا بدراســة مــروع تعدي عــام 2020 أيًض
ــداد هــذا  ــن بإع ــادة التأم ــن وإع ــركات التأم ــة ل ــة املغربي ــة والجامع ــادرت الهيئ ــد ب ــبة )CNC(. ولق للمحاس
املــروع حيــث عــن مكتــب ملواكبتهــام يف تكييــف هــذا املرجــع املحاســبي لألخــذ بعــن االعتبــار خصائــص التأمــن 

التكافــي.
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من جهة أخرى، اعتمدت الهيئة تعليامت جديدة تنظم نشاط التأمن وإعادة التأمن. يتعلق األمر ب:

التعليمة رقم P.IN.01/2020 بتاريخ 14 يوليوز 2020، تتعلق بروط اإلعداد والنر واإلدالء من قبل مقاوالت 	 

التأمن وإعادة التأمن لقوامئها املالية وفًقا للمعاير الدولية إلعداد التقارير املالية )IFRS(؛

التعليمة رقم P.IN.02/2020 بتاريخ 01 أكتوبر 2020 تتعلق باإلدالء بقوائم إنتاجية األبناك ورشكات التمويل 	 

وجمعيات السلفات الصغرى عن كل ثالثة أشهر؛ 

التعليمة رقم P.IN.04/2020 بتاريخ 07 أكتوبر 2020، تتعلق بباب سياسة إعادة التأمن الذي يتضمنه تقرير 	 

املالءة املشار إليه يف املادة 1-239 من القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات. 

باإلضافــة إىل ذلــك، متيــزت ســنة 2020 بتكييــف املرجــع املحاســبي لألخــذ بعــن االعتبار خصائــص التأمــن التكافي، 
وذلــك مــن خــالل تعديــل املخطــط املحاســبي للتأمينــات )PCA(.  وقــد أحيــل مــروع التعديــل عــى املجلــس 

الوطنــي للمحاســبة )CNC( مــن أجــل املصادقــة عليــه.

  اآلراء القانونية
توصلت الهيئة خالل سنة 2020 مبشاريع النصوص القانونية اآلتية من أجل إبداء الرأي بشأنها: 

مقرح قانون بتتميم القانون رقم 18.12 املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. يهدف هذا املقرح إىل إدراج 	 

العدوى والتي ثبت تفشيها يف أماكن  انتقال  الناجمة عن اإلصابة بأمراض بشكل مبارش أو من خالل  األرضار 

العمل ضمن حوادث الشغل؛

مروع القانون رقم 29.18 املتعلق بتنظيم عمليات البناء. يهدف هذا املروع إىل التنصيص عى مقتضيات 	 

تتعلق بتنظيم عمليات البناء وتحديد مهام ومسؤوليات كافة املتدخلن من أجل ضامن جودة املنشآت وسالمتها 

ومتانتها؛

مقرح قانون بتغير وتتميم القانون رقم 23.20 القايض باملصادقة عى املرسوم بقانون رقم 2.20.292 املتعلق 	 

بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها. يهدف هذا املقرح ال سيام إىل توقيف رسيان 

مفعول آجال األداء بن التجار واملهنين، وتأِجيل سداد أقساط التأمن املستحقة لركات التأمن وإعادة التأمن، 

وتوقيف فوائد ورسوم وغرامات التأخر املرتبطة بهذه العمليات وتلك املرتبطة بأداء جميع الرضائب والرسوم؛

لغر 	  املالية  بالحسابات  املتعلقة  باملعلومات  اإلدالء  ورشوط  كيفيات  بتحديد   2.20.294 رقم  مرسوم  مروع 

املقيمن؛

مروع مرسوم رقم 2.17.318 بتحديد رشوط وكيفيات تقديم ضامنة انهاء األشغال وضامنة اسرجاع األقساط 	 

املؤداة عند عدم تنفيذ عقد بيع العقار يف طور اإلنجاز؛

مروع مرسوم بتطبيق املرسوم بقانون رقم 2.20.665 املتعلق بإعادة تنظيم القطب املايل للدار البيضاء.	 
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2.1. قطاع االحتياط االجتماعي 
 المصادقات

أبدت الهيئة رأيها باملوافقة بخصوص طلبات املصادقة التالية:

املصادقة عى تعديالت النظام األسايس للتعاضدية العامة للريد واملواصالت )MGPTT( ؛ 	 

واملواصالت 	  للريد  العامة  للتعاضدية  للوفاة  املستقل  الصندوق  نظام  عى  املدخلة  التعديالت  عى  املصادقة 

)MGPTT( ؛ 

 	 .)MODEP( املصادقة عى نظام الصندوق املستقل للتعويض عند الوفاة لتعاضدية مكتب استغالل املوانئ

 المساهمة في تعزيز اإلطار القانوني 
أحالت الهيئة عى وزارة االقتصاد واملالية وإصالح االدارة املنشورين التالين قصد املصادقة عليمها: 

التأمينات واالحتياط االجتامعي رقم PS/5/20 الصادر يف 16 مارس 2020 بتغير 	  منشور لرئيس هيئة مراقبة 

الصادر يف 19 يوليو 2018   2/PS/18 التأمينات واالحتياط االجتامعي رقم وتتميم منشور رئيس هيئة مراقبة 

املتعلق بالوثائق التي يجب اإلدالء بها من طرف األشخاص الخاضعن للقانون العام الذين يقومون مبامرسة أو 

تدبر عمليات التقاعد. وقد تم نر هذا املنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 أكتوبر 2020؛ 

املتعلق 	   2020 مارس   30 بتاريخ   PS/6/20 رقم  االجتامعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  لرئيس  منشور 

بالتنظيم املايل للتأمن االجباري األسايس عن املرض والوثائق الواجب عى الهيئات املكلفة بتدبر هذا التأمن 

تقدميها. ويوجد هذا املنشور قيد الدراسة من قبل األمانة العامة للحكومة.

عــالوة عــى ذلــك، اقرحــت الهيئــة عــى الوزيــر املكلــف باملاليــة التوقيــع املشــرك مــع الوزيــر املكلــف بالشــغل 
ــام  ــالت، ونظ ــد واملواص ــة للري ــة العام ــية للتعاضدي ــم األساس ــر النظ ــة بتغي ــركة املتعلق ــرارات املش ــى الق ع
الصنــدوق املســتقل للوفــاة املحــدث مــن قبــل هــذه التعاضديــة، وكــذا الصنــدوق املتعلــق باملصادقــة عــى نظــام 

ــة مكتــب اســتغالل املوانــئ. الصنــدوق املســتقل للتعويــض عنــد الوفــاة لتعاضدي

كام شاركت الهيئة يف استكامل مشاريع النصوص التنظيمية التالية: 

أكتوبر 1959( 	   27( اآلخر 1379  ربيع  الصادر يف 24  رقم 1.59.301  الريف  الظهر  بتطبيق  مروع مرسوم 

 IIIو II بتأسيس الصندوق الوطني للتقاعد والتأمن. ويهدف هذا املروع تحديد اإلدارة املشار إليها يف البندين

من الفصل 2 من هذا الظهر الريف، ويتعلق األمر بالسلطة الحكومية املكلفة باملالية، وكذا تحديد الروط 

التي ميكن مبوجبها للصندوق الوطني للتقاعد والتأمن تخويل التأمينات؛ 

مروع قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بتحديد رشوط التأمينات املخولة من قبل الصندوق الوطني 	 

للتقاعد والتأمن. يهدف هذا القرار إىل تفصيل الروط املنصوص عليها يف املرسوم السالف ذكره؛ 

مروع مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.00 مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية. ينسخ هذا 	 

املرسوم ويعوض املرسوم رقم 2.05.740 الصادر يف 18 يوليو 2005 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 السالفة 
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الهيئة ملنشور له نفس  للتأمن اإلجباري األسايس عن املرض، وذلك بعد اعتامد  بالتنظيم املايل  املتعلقة  الذكر 

الغرض طبقا ألحكام املواد 52 و54 و55 من القانون رقم 65.00 كام تم تغيره وتتميمه بالقانون رقم 64.12 

القايض بإحداث الهيئة.  

  دراسة مجموعة من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية 
قامت الهيئة بدراسة وإبداء رأيها حول عر مقرحات قوانن وستة مشاريع مراسيم ومروعي قرارين. 

مقرح قانون رقم 5.09.20 بنسخ أحكام املادة 27 من الظهر الريف مبثابة قانون رقم 1.72.184 صادر يف 15 	 

جامدى اآلخرة 1392 )27 يوليوز 1972( املتعلق بنظام الضامن االجتامعي. ويهدف هذا املقرح حذف الغرامات 

والزيادات عن التأخر بعد معاينة عدم الترصيح أو التأخر يف الترصيح باألجراء من قبل املشغل؛

 مقرح قانون رقم 5.25.20 بتتميم أحكام الفصل 13 من الظهر الريف مبثابة قانون رقم 1.72.184 صادر يف 	 

15 جامدى اآلخرة 1392 )27 يوليوز 1972( املتعلق بنظام الضامن االجتامعي. ويهدف هذا املقرح إىل تخويل 

املدير العام للصندوق الوطني للضامن االجتامعي أو كل شخص معن من قبله، صالحية إعفاء املقاوالت التي 

تعرف صعوبات مالية يف األداء أو تخفيض مبالغ الزيادات عن التأخر؛ 

مقرح قانون رقم 5.87.20 بتتميم أحكام الظهر الريف مبثابة قانون رقم 1.72.184 صادر يف 15 جامدى اآلخرة 	 

1392 )27 يوليوز 1972( املتعلق بنظام الضامن االجتامعي. يهدف هذا املقرح إىل إدراج مادة جديدة )16 

مكرر( لتعزيز املنظومة التنظيمية املتعلقة بعمليات املراقبة التي يقوم بها مراقبو الصندوق الوطني للضامن 

االجتامعي أو األعوان املكلفن بتفتيش الشغل؛

مقرح قانون رقم 5.33.20 بتغير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391)30 ديسمر 	 

املطبقة عى  الروط  بعض  مراجعة  إىل  املقرح  يهدف هذا  املدنية.  املعاشات  نظام  املحدث مبوجبه   )1971

معاشات ذوي الحقوق الذين يعانون من إعاقة جسدية؛

مقرح قانون بتغير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391)30 ديسمر 1971( املحدث 	 

مبوجبه نظام املعاشات املدنية. يهدف هذا املقرح إىل مراجعة رشوط تخويل الحق فيام يتعلق مبعاشات ذوي 

الحقوق؛

خمس مقرحات قوانن بتتميم وتغير النصوص املنظمة ألنظمة التقاعد التي تهدف إىل ضامن تخويل استفادة 	 

األوالد املتكفل بهم بأمر قضايئ من معاش األيتام كام هو الحال بالنسبة لألوالد الرعين وكذلك رفع حد السن 

القانوين لالستفادة من هذا املعاش، ويتعلق األمر مبا يي:

مقرح قانون رقم 5.69.20 بتغير وتتميم الظهر الريف مبثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397 ـ 

)4 أكتوبر 1977( يتعلق بإحداث نظام جامعي ملنح رواتب التقاعد؛

مقرح قانون رقم 5.70.20 بتعديل القانون رقم 011.71 الصادر يف 12 من ذي القعدة 1391)30 ديسمر ـ 

1971( املحدث مبوجبه نظام املعاشات املدنية؛

1391)30 ـ  القعدة  ذي  من   12 يف  الصادر   013.71 رقم  القانون  وتتميم  بتغير   5.71.20 رقم  قانون  مقرح 

ديسمر 1971( املحدث لنظام املعاشات العسكرية؛
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مقرح قانون رقم 5.72.20 يتغر وتتميم الظهر الريف مبثابة قانون رقم 1.72.184 صادر يف 15 جامدى ـ 

االخرة 1392 )27 يوليوز 1972( املتعلق بنظام الضامن االجتامعي؛

الصحية ـ  التغطية  القانون رقم 65.00 مبثابة مدونة  املادة 9 من  بتغير وتتميم  قانون رقم 5.73.20  مقرح 

األساسية الصادر بتنفيذه الظهر الريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 )3 أكتوبر 2002(.

التأمن اإلجباري األسايس عن املرض والقانون رقم 	  مروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام 

99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصن بفئات املهنين والعامل املستقلن واألشخاص غر األجراء الذين يزاولون 

نشاطا خاصا، فيام يتعلق باملرشدين السياحين؛ 

التأمن اإلجباري األسايس عن املرض والقانون رقم 	  مروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام 

99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصن بفئات املهنين والعامل املستقلن واألشخاص غر األجراء الذين يزاولون 

نشاطا خاصا، فيام يتعلق باملفوضن القضائين؛ 

مروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605 بسن تدابر استثنائية لفائدة بعض املشغلن املنخرطن بالصندوق الوطني 	 

للضامن االجتامعي والعاملن لديهم املرصح بهم وبعض فئات العامل املستقلن واألشخاص غر األجراء املؤمنن 

لدى الصندوق، املترضرين من تداعيات تفي جائحة فروس كورونا؛ 

مروع مرسوم بتطبيق القانون 98.15 املتعلق بنظام التأمن اإلجباري األسايس عن املرض والقانون رقم 99.15 	 

بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنين والعامل املستقلن واألشخاص غر األجراء الذين يزاولون نشاطا 

خاصا، فيام يتعلق باملهندسن املعامرين؛

مروع مرسوم بتطبيق القانون 98.15 املتعلق بنظام التأمن اإلجباري األسايس عن املرض والقانون رقم 99.15 	 

بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنين والعامل املستقلن واألشخاص غر األجراء الذين يزاولون نشاطا 

خاصا، فيام يتعلق باألطباء؛  

مروع قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 3527.19 صادر يف 5 جامدى اآلخرة 1441 )31 يناير 	 

2020( بتطبيق املرسوم رقم 2.18.625 بتاريخ 10 جامدى األوىل 1440 )17 يناير 2019( بتطبيق القانون رقم 

99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنين والعامل املستقلن واألشخاص غر األجراء الذين يزاولون 

نشاطا خاصا، الذي يهدف إىل تحديد طرق تدبر نظام املعاشات من طرف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي. 

تم نر هذا القرار بالجريدة الرسمية؛

مروع قرار لوزير الشغل واإلدماج املهني رقم 01.20 صادر يف 4 جامدى األوىل 1441 )31 ديسمر 2019( 	 

بتطبيق املادة األوىل املكررة من املرسوم رقم 2.19.719 ومن املرسوم رقم 2.19.769 الصادرين يف 4 صفر 1441 

)3 أكتوبر2019( بتطبيق القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمن اإلجباري األسايس عن املرض والقانون رقم 

99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنين املستقلن واألشخاص غر األجراء الذين يزاولون نشاطا 

خاصا. تم نر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 
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2. املراقبة

1.2. مراقبة مقاوالت التأمين وإعادة التأمين
 عصرنة المقاربة المعتمدة في الرقابة

فيــام يتعلــق باملراقبــة االحرازيــة ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن، واصلــت الهيئــة أنشــطتها الهادفــة إىل تحديث 
آلياتهــا ومســاطرها الداخليــة. وهكــذا رشعت يف:

وضع نظام معلومات لدعم القرار ميكن من مواكبة متطلبات وتوجهات الهيئة فيام يتعلق بصنع القرار )مؤرشات 	 

وتقارير وتحليالت متعددة األبعاد…….( ؛

خلق آلية لتقييم مقاوالت التأمن وإعادة التأمن »Risk Based Supervision« بهدف إرساء مسطرة املراقبة 	 

املبنية عى املخاطر.

»BUSINESS INTELLIGENCE « تطبيق

ــاطرها  ــزز مس ــا يع ــة كم ــدور اإلرشايف للهيئ ــق »BUSINESS INTELLIGENCE« ال ــم تطبي يدع
ــق ب: ــرار. ويســمح هــذا التطبي التخــاذ الق

التوفر عى تكنولوجية سهلة االستعامل وتسمح بالولوج إىل املعلومة بطريقة ديناميكية وتفاعلية 	 

دون اللجوء إىل الحسابات اليدوية؛

حوسبة عملية اإلدالء والتقليل من إعادة املعالجة اليدوية؛	 

تحقيق أرباح يف اإلنتاجية مرتبطة بتقليل وقت البحث عن البيانات؛	 

التوفر عى أداة تحليل ومحاكاة حدسية ومتعددة األبعاد؛	 

مركزة عمليات اإلدالء واملؤرشات؛	 

التوفر عى تكنولوجية تسمح بالولوج إىل املعلومة عن بعد وعى مختلف الدعامات الرقمية؛	 

وضع حل شامل لتوحيد املامرسات الجيدة يف مجال تلقي املعطيات؛	 

التوفر عى تطبيق ميكن أن يجعل من »BUSINESS INTELLIGENCE« خدمة ذاتية.	 

ــج  ــطرة لدم ــر مس ــه يوف ــة ألن ــات الهيئ ــام معلوم ــق يف نظ ــذا التطبي ــج ه ــك، يدم ــة إىل ذل باإلضاف
ــة. ــا الهيئ ــر عليه ــي تتوف ــات الت ــات البيان ــن خزان ــا م ــم جمعه ــي ت ــات الت املعطي
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 المراقبة الدائمة
يف مجال نشاط املراقبة الدامئة ملقاوالت التأمن وإعادة التأمن، شملت حصيلة الهيئة اإلجراءات التالية:

إجراء تقييم األثر لالنخفاض املهم يف سوق األسهم عى قطاع التأمن يف أعقاب األزمة الصحية، وتقديم توصيات 	 

لوضع إجراءات تخفيف القواعد االحرازية ملواجهة تداعيات تفي جائحة فروس كورونا يف قطاع التأمن؛ 

إلزام مثانية مقاوالت التأمن وإعادة تأمن بتخفيض توزيع أرباحها برسم السنة املحاسبية 2020 للتقيد باملنظومة 	 

االحرازية االستثنائية؛

طلب إعادة رسملة مقاولة للتأمن وإعادة التأمن متخصصة يف اإلسعاف للتقيد بأحكام مدونة التأمينات؛	 

التحقق وطلب إعداد خطة عمل لتعزيز مقاومة نظم املعلومات يف مواجهة املخاطر السيرانية ملقاولتن للتأمن 	 

وإعادة التأمن؛

التأمن، بعد معاينة عدم 	  التأمن وإعادة  التأمن لعدد من مقاوالت  اعتامدات مامرسة بعض عمليات  سحب 

مامرسة هذه العمليات خالل سنـتن ماليتن متـتاليتن، كام هو منصوص عليه يف املادة 167 من القانون رقم 

17.99 املتعلق مبدونة التأمينات؛

اإلرشاف املبني عىل املخاطر

ــل  ــن الخل ــل مكام ــرا عوام ــد يف مصــادر املخاطــر، مغ ــوع متزاي ــذي يتســم بتن ــن، ال يف ظــل تطــور قطــاع التأم
ــذ،  ــز التنفي ــة القامئــة عــى املخاطــر حي ــار املــالءة املالي ــا لدخــول معي ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن وتوقًع
تقــوم الهيئــة بتكييــف منظومتهــا وأدوات اإلرشاف الخاصــة بهــا مــن خــالل االنتقــال نحــو مقاربــة املراقبــة القامئــة 
عــى املخاطــر. وبذلــك، تســتجيب الهيئــة عــى وجــه الخصــوص ألفضــل املامرســات الدوليــة املــوىص بهــا يف هــذا 

املجــال.

للقيــام بذلــك، أحدثــت الهيئــة آليــة لتقييــم مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن مبنــي عــى املخاطــر. ومتكــن هــذه 
اآلليــة مــن إدخــال تحســينات مهمــة عــى مســطرة املراقبــة الجــاري بهــا العمــل حاليًــا، وهــي:  

- مراقبة احرام املساطر؛	 

- التقييم املستمر؛	 

- وضع مساطر املراقبة التي تركز عى نوع املخاطر؛	 

- التقييم املبني عى مؤرشات محددة مسبقا؛	 

- الركيز عى تخفيف املخاطر.	 

وبالتــايل، تســعى الهيئــة إىل عرصنــة مامرســاتها اإلرشافيــة باالنتقــال مــن مراقبــة مبنيــة أساســا عــى التحقــق مــن 
املطابقــة إىل مراقبــة تنبنــي عــى تقييــم املخاطــر وتحليــل قــدرة تدبــر املخاطــر مــن قبــل مقاولــة التأمــن وإعــادة 

لتأمن. ا

ــة مبنــي عــى نوعيــة مخاطــر  ــة لوضــع مخطــط مراقب ــة التقييــم ســيدعم مــروع الهيئ أخــرًا، فــإن تفعيــل آلي
ــة التأمــن وإعــادة التأمــن. مقاول
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طلب من لجنة التدقيق لركة تعاضدية للتأمن القيام بتدقيق نظام املعلومات الخاص بها من أجل إبداء رأيها 	 

حول نظام ترقيم الحوادث؛ 

لألحكام 	  وفقا  املحي  التأمن  إعادة  بسوق  أمثل ألنشطتها  بإحالة  التأمن  وإعادة  للتأمن  مقاوالت  ثالث  إلزام 

التنظيمية.

 التفتيش 
يف إطــار املراقبــة بعــن املــكان، اضطــرت الهيئــة إىل الحــد بشــكل كبــر مــن مهــام التفتيــش بســبب األزمــة الصحية. 

وهكــذا متيــزت حصيلــة ســنة 2020 بتحقيق:

مهمة تفتيش همت مقاولة للتأمن وإعادة التأمن نتيجة معاينة مخاطر ونواقص خالل دراسة وضعيتها التقنية 	 

واملالية؛ 

استكامل مهمتي تفتيش همتا احتياطي التدبر واحتياطي الحوادث الواجب أداؤها املتعلق بتأمن الوفاة.	 

 تتبع المقاوالت في طور التصفية
يف إطار تتبع املقاوالت يف طور التصفية، اتخذت الهيئة اإلجراءات التالية:

اإلفراج عن األموال املتبقية القابلة للترصف ملندوبية مقاولة تأمن وإعادة تأمن أجنبية وذلك إلنهاء تصفيتها؛	 

منح شطب االمتياز الخاص للمؤمن لهم املسجلن يف العقارات بقصد نقلهم إىل الدولة )املجال الخاص( وفقا 	 

واملالية  االقتصاد  )وزارة  الدولة  أمالك  ومديرية  املصفاة  الخمس  التأمن  بن مصفي رشكات  املوقعة  لالتفاقية 

وإصالح اإلدارة(.

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
فيــام يتعلــق بشــق مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، واصلــت الهيئــة مختلــف أنشــطتها املتعلقــة باملراقبة 

ومواكبــة الفاعلــن والتنســيق الوطني.

• اإلشراف
فيــام يتعلــق بــاإلرشاف عــى القطــاع، أجــرت الهيئــة مقابــالت عــن بعــد مــع جميــع املقــاوالت التــي تــزاول عمليات 
التأمــن عــى الحيــاة. كانــت هــذه املقابــالت موضــوع تقريــر مجمــع وخالصــات فرديــة ومذكــرة موجــزة. باإلضافــة 
إىل ذلــك، عــززت الهيئــة مراقبتهــا عــى الوثائــق مــن خالل وضــع منــوذج جديــد الســتامرة دوريــة ملكافحــة غســل 

األمــوال ومتويــل اإلرهــاب تــم إرســالها إىل جميــع مقــاوالت التأمــن وبعــض الوســطاء.

• المواكبة
عقــدت اللجنــة الدامئــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ســنة 2020 ثــالث اجتامعــات حــول مواضيــع 
تهــم قطــاع التأمــن. ســجل أحــد هــذه االجتامعــات مشــاركة وحــدة معالجــة املعلومــات املاليــة )UTRF( وكان 
يهــدف خصوصــا إىل تحســيس األشــخاص الخاضعــن لالســتمرار يف عمليــة اليقظــة يف مجــال مكافحــة غســل األمــوال 

ومتويــل اإلرهــاب خــالل فــرة جائحــة فــروس كورونــا.
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ــة قامئــة عــى  ــق بوضــع مقارب ــل اإلرهــاب يتعل ــوال ومتوي ــا ملكافحــة غســل األم ــالً ثانيً ــة دلي ــام أعــدت الهيئ ك
ــاة. ــى الحي ــن ع ــال التأم املخاطــر يف مج

• التنسيق الوطني والدولي
يف مــارس 2020، شــاركت الهيئــة يف امللتقــى اإلقليمــي الفرنكفــوين ملراقبــي التأمينــات الــذي عرضــت خاللــه تجربتها 

يف مجــال مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهاب.

يف نونــر 2020، شــاركت الهيئــة يف أشــغال الجلســة العامــة الحاديــة والثالثــن ملجموعــة العمــل املاليــة مبنطقــة 
الــرق األوســط وشــامل إفريقيــا )GAFIMOAN(، والتــي تــم خاللــه املصادقــة عــى أول تقريــر للتتبــع املكثــف 

لالمتثــال التقنــي ملعايــر مجموعــة العمــل املــايل )GAFI( وذلــك يف إطــار التقييــم املتبــادل للمملكــة املغربيــة.

ــة  ــة املنظوم ــق فعالي ــق بش ــف املتعل ــع املكث ــر األول للتتب ــداد التقري ــة يف إع ــاركت الهيئ ــك، ش ــة إىل ذل باإلضاف
ــايل  ــل امل ــة العم ــي مجموع ــه إىل مقيم ــم توجيه ــذي ت ــاب وال ــل اإلره ــوال ومتوي ــل األم ــة غس ــة ملكافح الوطني

ــر 2020. ــا يف نون ــامل إفريقي ــط وش ــرق األوس لل

ــايل يف إطــار خارطــة  ــة القطــاع امل ــات رقاب ــع هيئ ــي مــع جمي ــة إجــراءات التنســيق الوطن ــت الهيئ أخــرًا، واصل
الطريــق القطاعيــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب املعــدة مــن طــرف لجنــة التنســيق والرقابــة عــى 

املخاطــر الشــمولية.

2.2. مراقبة أنظمة االحتياط االجتماعي
 أنظمة التقاعد 

متيزت سنة 2020 مبا يي: 

من 	  واملستفيدين  لهم  واملؤمن  للمنخرطن  املقدمة  الخدمات  جودة  بتقييم  املتعلقة  املراقبة  مهام  إطالق 

التعويضات لدى الصندوق املغريب للتقاعد والصندوق الوطني للضامن االجتامعي والنظام الجامعي ملنح رواتب 

التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمن؛

للتقاعد 	  املغريب  )الصندوق  التقاعد  لصناديق   2019 املحاسبية  للسنة  واملالية  اإلحصائية  القوائم  من  التحقق 

والصندوق الوطني للضامن االجتامعي والنظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد واملكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للرب وبنك املغرب( املعدة طبقا للمنشور رقم PS/18/2  بتاريخ 19 يوليو 2018 املتعلق بالوثائق التي 

يجب اإلدالء بها من طرف األشخاص الخاضعن للقانون العام الذين يقومون مبامرسة أو تدبر عمليات التقاعد؛ 

دراسة القوائم اإلحصائية واملالية املتعلقة بالصندوق املهني املغريب للتقاعد برسم السنة املحاسبية 2019، وذلك 	 

بعد دخول املنشور رقم PS/19/3 بتاريخ 4 مارس 2019 املتعلق مبراقبة مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون 

الخاص حيز التنفيذ؛
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إعداد الحصائل األكتوارية املتعلقة بنظام املعاشات املدنية والنظام العام للضامن االجتامعي والنظامن العام 	 

والتكميي للنظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد ونظام الصندوق املهني املغريب للتقاعد واألنظمة املسرة من 

طرف الصناديق الداخلية لبنك املغرب واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرب؛ 

إعداد التقارير األولية حول الوضعية التقنية واملالية ألنظمة التقاعد؛	 

تتبع أشغال هيئات الحكامة )مجالس اإلدارة، لجان اإلدارة، اللجان املتخصصة ...( ألنظمة التقاعد؛	 

إعداد التقرير الرابع املوجه إىل رئيس الحكومة حول نتائج مراقبة عمليات التقاعد وااليرادات املامرسة أو املدبرة 	 

من طرف األشخاص الخاضعن للقانون العام؛ 

تتبع نتائج تطبيق التوصيات الواردة يف التقارير السابقة حول نتائج مراقبة عمليات التقاعد؛	 

تصميم منصة تبادل البيانات اإللكرونية للمعطيات مع صناديق التقاعد؛	 

تحين جذاذة األنشطة املتعلقة مبراقبة أنظمة التقاعد؛	 

املشاركة يف أشغال دراسة تطوير نظام القطبن يف إطار إصالح أنظمة التقاعد.	 

 جمعيات التعاون المتبادل )التعاضديات( 
قامــت الهيئــة خــالل ســنة 2020، بدراســة الوثائــق املحاســبية واملاليــة واإلحصائيــة املحالــة مــن رشكات التعاضــد 

والهيئــات املدبــرة للتأمــن االجبــاري األســايس عــن املــرض.

وفيــام يتعلــق مبهمــة املراقبــة بعــن املــكان، مل تتــم أي مهمــة ابتــداء مــن 18 مــارس 2020، وذلــك بســبب حالــة 
الطــوارئ الصحيــة. غــر أن الهيئــة أنهــت مهمتــن للمراقبــة متزامنتــن داخــل الصندوقــن املكلفــن بتدبــر التأمــن 
االجبــاري األســايس عــن املــرض بارشتهــام ســنة 2019. وأحيلــت التقاريــر النهائيــة لهاتــن املهمتــن إىل الصندوقــن 

املعنيــن.

وعــى إثــر االختــالالت التــي متــت معاينتهــا خــالل هاتــن املهمتــن فيــام يتعلــق باالقتطــاع الخاطــئ لالشــراكات 
مــن بعــض املتقاعديــن املعنيــن باملــادة 114 مــن القانــون 65.00 مبثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية ومــن 
بعــض املســتفيدين مــن معاشــات ذوي الحقــوق باألنظمــة املدبــرة مــن قبــل الصنــدوق املغــريب للتقاعــد، عقــدت 
الهيئــة عــدة اجتامعــات مــع التعاضديــات املعنيــة مــن أجــل تصحيــح االختــالالت، حيــث أفضــت إىل حلــول يف 

طــور التفعيــل.  

بنــاًء عــى شــكايات تلقتهــا الهيئــة وبطلــب مــن وزارة الشــغل واإلدمــاج املهنــي، خضعــت تعاضديــة تابعــة للقطــاع 
الحــر ملهمــة مراقبــة مــن طــرف الهيئــة للبحــث يف اختــالالت محتملــة. وأســفرت هــذه املهمــة عــن إعــداد تقريــر 

أحيــل عــى الــوزارة املذكــورة وتــم اعتــامد نتائجــه القــراح تعيــن مترصفــن مؤقتــن.

ــات  ــص التوظيف ــات تخ ــالث تعاضدي ــن ث ــات م ــالث )03( طلب ــة ث ــة مبعالج ــت الهيئ ــا، قام ــار صالحياته ويف إط
املنصــوص عليهــا يف الفصــل 20 مــن الظهــر الريــف رقــم 1.57.187 الســالف الذكــر، حيــث متــت املوافقــة عــى 

هــذه الطلبــات.
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ــاون  ــات التع ــة لجمعي ــا، رخصــت الهيئ ــروس كورون ــة ملكافحــة جائحــة ف ــة املبذول ــود الوطني ــع الجه ــياً م متاش
املتبــادل بالتــرع للصنــدوق الخــاص بتدبــر جائحــة فــروس كورونــا كوفيــد - 19. كام رخصــت لتعاضديــة بإعفــاء 

أعضائهــا مــن متأخــرات االشــراكات.

واصلــت الهيئــة تنســيق عمــل لجنــة التتبــع والدعــم لتنفيــذ االتفاقيــة املوقعــة بــن األطــراف املعنيــة باالنخــراط 
املتكــرر. ويف هــذا الســياق، متــت معالجــة وتســوية 487 ملــف مــن أصــل 531 ملــف متعلــق باملتقاعديــن. كــام 

توجــد عمليــة تســوية وضعيــة املنخرطــن النشــيطن املقــدر عددهــم ب 3342 يف مرحلــة جــد متقدمــة.

3. املراقبة االحترازية الشمولية
تســاهم الهيئــة، بصفتهــا عضــوا يف لجنــة التنســيق والرقابــة عــى املخاطــر الشــمولية18، بشــكل فعــال يف اســتقرار 

النظــام املــايل املغــريب، كــام أنهــا ترصــد املخاطــر الشــمولية املحتملــة ومواطــن الهشاشــة التــي قــد تؤثــر عليــه. 

تتجــى هــذه املســاهمة يف إنجــاز دراســات تحليليــة وتتبــع دائــم للمخاطــر املؤثــرة عى قطاعــي التأمــن واالحتياط 
االجتامعــي، بغيــة الرصــد املبكــر للتطــورات واملخاطــر املحتملــة وكــذا نقــاط الضعــف التــي ميكــن أن تؤثــر عــى 

االســتقرار املــايل. 

كــام تتخــذ الهيئــة كافــة التدابــر لتســهيل وتنســيق إجــراءات املراقبــة الراميــة إىل اســتقرار القطــاع املــايل، خاصــة 
مــن خــالل مســاهمتها الفعالــة يف أشــغال لجنــة التنســيق والرقابــة عــىل املخاطــر الشــمولية. 

ــىل  ــة ع ــيق والرقاب ــة التنس ــر للجن ــاين ع ــر والث ــادي ع ــن الح ــة يف االجتامع ــاركت الهيئ ــياق، ش ــذا الس يف ه
املخاطــر الشــمولية اللذيــن عقــدا يومــي 6 يوليــوز و29 دجنــر 2020. خــالل هــذه االجتامعــات، قامــت اللجنــة ب:

استعراض التقدم املحرز املتعلق بخريطة الطريق املشركة بن هيئات املراقبة حول االستقرار املايل )2019 - 2021(؛	 

فحص خريطة املخاطر التي يتعرض لها النظام املايل يف سياق األزمة الصحية؛	 

مناقشة حصيلة االجتامعات األسبوعية ملمثي اللجنة بخصوص تتبع املؤرشات املتعلقة باملخاطر املرتبطة بالقطاع 	 

املايل الوطني، املنعقدة منذ بداية األزمة. 

ــايف  ــدد اإلض ــذا الع ــايل وك ــتقرار امل ــنوي لالس ــر الس ــن التقري ــابع م ــدد الس ــداد الع ــة يف إع ــاهمت الهيئ ــام س ك
ــا. ــروس كورون ــة ف ــق بجائح املتعل

تعزيز التنسيق ومراقبة املخاطر الناجمة عن األزمة الصحية املرتبطة بجائحة فريوس كورونا

ــد  ــة وتزاي ــات االقتصادي ــب القطاع ــاط أغل ــاض نش ــة إىل انخف ــا الصحي ــروس كورون ــة ف ــة جائح ــور أزم أدى ظه
ــايل.  ــرة عــى االســتقرار امل ــم مواطــن الهشاشــة املؤث ــه تفاق ــة، مــام نجــم عن ــات الســوق املالي تقلب

ملواجهــة هــذا الوضــع، عــززت هيئــات مراقبــة القطــاع املــايل تنســيقهم وتتبعهــم لعوامــل الخطــر الناجمــة عــن 
هــذه األزمــة، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ عــى االســتقرار املــايل ودعــم االقتصــاد الوطنــي. وأنشــئت لهــذا الغــرض 

لجنــة فرعيــة منبثقــة عــن لجنــة التنســيق والرقابــة عــى املخاطــر الشــمولية، متثــل فيهــا الهيئــة.  
18  مكونة من ممثي كل من بنك املغرب وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي وهيئة تنظيم سوق الرساميل ومديرية الخزينة واملالية الخارجية
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ســاهمت الهيئــة بشــكل فعــال يف أشــغال اللجنــة الفرعيــة التــي عقــدت اجتامعــات أســبوعية منــذ ظهــور بــوادر 
الجائحــة لدراســة تطــورات الوضعيــة لــكل قطــاع )التأمــن والقطــاع البنــي وســوق الرســاميل( وتبــادل املعلومــات 
ونتائــج الدراســات التحليليــة وكــذا تحديــد الرابطــات ومناقشــة التدابــر الراميــة إىل التخفيــف من املخاطــر املؤثرة 

عــى االســتقرار املــايل. ويف هــذا اإلطــار، عــززت الهيئــة مراقبتهــا لتطــور املــؤرشات التاليــة:

األقساط الصادرة؛	 

االسردادات والتحصيل الصايف؛	 

التوظيفات وزيادة القيمة الكامنة لألصول؛	 

معدل تحصيل األقساط.	 

 صمود قطاع التأمني بالرغم من تداعيات أزمة جائحة فريوس كورونا

ــه  ــات يف املجمــوع عــن متانت ــان قطــاع التأمين ــة، أب ــة الصحي ــط باألزم عــى الرغــم مــن الســياق الصعــب املرتب
ــار درهــم،  ــوا بنســبة %1 لتصــل إىل 45,1 ملي ــث ســجلت األقســاط املصــدرة من ــة. حي ــه التقني ــة مرتكزات وصالب
ــرز  ــذي أف ــذ، وال ــز التنفي ــة حي ــع الكارثي ــب الوقائ ــاري للضــامن ضــد عواق ــام اإلجب الســيام بفضــل دخــول النظ

ــم. ــون دره ــغ 476,7 ملي ــاطا مببل أقس

ــم. وتبقــى أصــول  ــك، تــرضر النشــاط املــايل للقطــاع بشــدة جــراء انكــامش بورصــة القي وعــى العكــس مــن ذل
مقــاوالت التأمــن معرضــة بشــدة ملحفظــة »األســهم« مــام يــؤدي إىل تراجــع الرصيــد املــايل. وبالتــايل، وعــى الرغــم 
مــن األداء الجيــد لهامــش االســتغالل، تراجعــت النتيجــة الصافيــة بنســبة 21 % لتســتقر يف 2,9 مليــار درهــم. ويف 

نفــس االتجــاه، انخفــض عائــد الرســاميل الذاتيــة يف 2020 ليصــل إىل 7,3 %. 

وعــى املســتوى االحــرازي، تعــرض هامــش املــالءة هــو أيضــا لالنخفــاض، لكنــه يظــل يف مســتويات أعــى بكثــر 
ــاب،  ــا إال مخاطــر االكتت ــذي ال يغطــي حالي ــض الهامــش، ال ــع أن يســجل فائ ــن املتوق مــن الحــد التنظيمــي. وم
ــذي سيشــمل مجموعــة  ــي عــى املخاطــر وال تراجعــا هامــا بعــد االنتقــال نحــو النظــام االحــرازي للمــالءة املبن

ــات. أوســع مــن املخاطــر التــي يتعــرض لهــا قطــاع التأمين

ــات  ــة الصدم ــن يف مواجه ــاوالت التأم ــة مق ــزة متان ــط املنج ــارات الضغ ــن اختب ــن متاري ــرى، تب ــة أخ ــن جه وم
ــة. ــر املواتي ــة غ ــة والتقني ــروف املاكرواقتصادي ــذا الظ ــار وك ــهم والعق ــي األس ــى محفظت ــة ع املطبق

قطاع االحتياط االجتامعي  

فيــام يخــص قطــاع التقاعــد، تعــرف األنظمــة الرئيســية وضعيــة ماليــة صعبــة حيــث تتســم عــى العمــوم بأهميــة 
ديونهــا الضمنيــة واســتنفاد احتياطاتهــا يف آفــاق مختلفــة. كــام أن اإلصــالح الشــمويل لنظــام التقاعــد، الــذي توجــد 
الدراســة املندرجــة يف إطــاره والخاصــة بالتصميــم التقنــي للســيناريوهات املقرحــة يف نظــام ثنــايئ القطــب )العــام 
والخــاص( يف مرحلــة متقدمــة، ســيمكن مــن إرســاء تعريفــة متوازنــة كــام سيســمح باســتيعاب حصــص كبــرة مــن 

االلتزامــات الســابقة التــي مل تتــم تغطيتهــا، وبالتــايل إعــادة التوازنــات املاليــة يف املســتقبل.
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ــة  ــا املتعلقــة باملراقب ــم منظومته ــدويل لتقيي ــدوق النقــد ال ــة مــن مســاعدة صن اســتفادة الهيئ
ــة الشــمولية لقطــاع التأمــني االحرتازي

ــى  ــه، ع ــايل يف مجمل ــام امل ــتقرار النظ ــامن اس ــا إىل ض ــدف أساس ــذي يه ــمويل، ال ــرازي الش ــن االح ــرض التقن يف
هيئــات املراقبــة تدقيــق تحليــل محــددات الخطــر الشــمويل والتــزود بــأدوات وآليــات مبتكــرة ومناســبة لتغطيتــه.

ــم  ــدويل مــن أجــل تقيي ــدوق النقــد ال ــة مــن طــرف صن ــة مــن مســاعدة تقني يف هــذا الســياق، اســتفادت الهيئ
منظومتهــا الحاليــة املرتبطــة باملراقبــة االحرازيــة الشــمولية لقطــاع التأمــن. وأتاحــت هــذه املهمــة للهيئــة فرصــة 

للتعــرف عــى أفضــل املامرســات واملعايــر الدوليــة يف مجــال املراقبــة االحرازيــة الشــمولية. 

ــة، بعــد انتهــاء هــذه املســاعدة التقنيــة، إصــالح اإلطــار املتعلــق باملراقبــة االحرازيــة  وقــد بــارشت الهيئ
الشــمولية لقطــاع التأمــن، وذلــك بهــدف توافقــه مــع املعايــر الدوليــة يف هــذا املجــال.

النظام االحترازي الجديد: المالءة المالية القائمة على المخاطر

مبدأ التناسبية
ىل ىلو الركيزة ا

املتطلبات الكمية
الركيزة الثانية

املتطلبات النوعية

الركيزة الثالثة

ىلء باملعلومات ىلد ا
ىلحرتازية حسب 	  الحصيلة ا

القيمة السوقية

ىلحتياطيات التقنية حسب 	  ا

أفضل تقدير

القواعد املتعلقة بتخصيص 	 

ىلصوىل الذاتية وقبوىل ا

متطلبات رأس املاىل	 

الرهانات

ىن مطلوب لألصوىل  وضع حد أد

الذاتية

ىن  مبدأ التسيري السليم والتحكم 

املخاطر:

ىنوط الكفاءة 	  تعزيز الحكامة: 

والنزاهة، الوظائف الرئيسية 

)وظيفة التدقيق الداخيل، وظيفة 

تدبري املخاطر، وظيفة املطابقة 

ىلكتوارية(  والوظيفة ا

منظومة تدبري املخاطر	 

نجاعة املراقبة الداخلية	 

التقييم الداخيل للمخاطر	 

جودة البيانات وأمن نظم 	 

املعلومات

الرهانات

ىن تدبريها للمخاطر مسؤولية املقاولة 

مالمئة نشاط املقاولة واملخاطر املتعلقة 

به مع وضعيتها املالية

ىلء باملعلومات املالية موجهة  ىلد ا

للهيئة والعموم

تقارير وصفية	 

تقارير كمية	 

جودة املعلومات	 

مبدأ الشفافية	 

الرهانات

ىن السوق انضباط الفاعلني 

الشفافية
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ــب  ــر يف قل ــر املخاط ــع تدب ــا يض ــا وطني ــارا احرازي ــر )SBR( إط ــى املخاط ــة ع ــة القامئ ــالءة املالي ــد امل  تع
ــادئ األساســية للتأمــن )ICP( الصــادرة عــن  اهتاممــات مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن ويتــامىش مــع املب

.)IAIS( ــات ــي التأمين ــة ملراقب ــة الدولي الجمعي

ويأخــذ تصميــم هــذا اإلطــار الجديــد بعــن االعتبــار خصوصيــات الســوق املغربيــة، ويســتند يف تنفيــذه عــى 
منهجيــة تدريجيــة وتشــاورية مــع مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن. 

يعتمــد النظــام االحــرازي للمــالءة املاليــة القامئــة عــى املخاطــر SBR عــى ثــالث ركائــز تتمثــل يف املتطلبــات الكميــة 
للمــالءة املاليــة )الركيــزة 1( ومتطلبــات الحكامــة )الركيــزة 2( واملتطلبــات املتعلقــة باملعلومــات )الركيــزة 3(.

ــة  ــواال ذاتي ــك أم ــادة التأمــن متل ــة التأمــن وإع ــت مقاول ــا إذا كان ــد م ــزة األوىل يف تحدي ــل رهــان الركي ويتمث
ــا.  ــايل ضــامن التزاماته ــا، وبالت ــة به ــق املخاطــر املحدق ــة تحقي ــة يف حال ــة الخســائر املحتمل ــة لتغطي كافي

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يتــم تحديــد حــد أدىن مطلــوب مــن األمــوال الذاتيــة، اســتنادا عــى املخاطــر املرتبطــة 
بنشــاط التأمــن وإعــادة التأمــن. وتركــز عوامــل الخطــر أساســا يف ثــالث مجــاالت: الخطــر املتعلــق باألصــول 
ــار يف  ــن االعتب ــر بع ــالفة الذك ــر الس ــرض للمخاط ــذ كل تع ــايل، يؤخ ــرى. وبالت ــر أخ ــاب ومخاط ــر االكتت وخط

ــة التأمــن وإعــادة التأمــن. حســاب متطلبــات رأس مــال املــالءة املاليــة املطلــوب مــن مقاول

تحــدد الركيــزة 2 املتطلبــات النوعيــة للحكامــة وتدبــر املخاطــر. ويتمثــل هدفهــا يف ضــامن تدبــر ســليم وحــذر 
لنشــاط مقاولــة التأمــن وإعــادة التأمــن، مــن خــالل وضــع نظــام حكامــة صلــب وصــارم يضمــن نوعيــة جيــدة 

للتدبــر وفعاليــة منظومــة املراقبــة.

ــا  ــدى مخططه ــى م ــال كاف ع ــى رأس م ــة ع ــر املقاول ــن توف ــق م ــك إىل التحق ــزة 2 كذل ــدف الركي ــام ته ك
االســراتيجي، بالنظــر للمخاطــر املحدقــة بهــا ال ســيام مــن خــالل وضــع مســطرة التقييــم الداخليــة للمخاطــر 
وللمــالءة ORSA )تقييــم املخاطــر واملــالءة الداخليــة( التــي تعــد أداة للقيــادة االســراتيجية لنشــاط املقاولــة. 

ــايل تكمــل  ــة، وبالت ــن مامرســة دورهــا يف املراقب ــة م ــن الهيئ ــي متك ــر الت ــزة املعاي وأخــرا، تحــدد هــذه الركي
ــزة األوىل(. ــة )الركي ــوال الذاتي ــات األم متطلب

تنــص الركيــزة الثالثــة عــى متطلبــات متعلقــة باملعلومــات االحرازيــة وباإلصــدارات. وتحــدد كل مــن اإلصــدارات 
املاليــة املوجهــة للعمــوم والقوائــم التنظيميــة ومختلــف اإلدالءات املوجهــة للهيئــة مــن أجــل مامرســة دورهــا يف 

املراقبــة. وتهــدف هــذه الركيــزة إىل إرســاء شــفافية الســوق.

SBR التقدم المحرز في ورش المالءة المالية القائمة على المخاطر
ــد  ــرازي الجدي ــار االح ــع اإلط ــغال وض ــن، أش ــادة التأم ــن وإع ــاع التأم ــن يف قط ــع الفاعل ــة م ــت الهيئ واصل

ــه. ــق علي ــي املتف ــدول الزمن ــا للج ــر« وفق ــى املخاط ــة ع ــة القامئ ــالءة املالي »امل

عــى مســتوى الشــق الكمــي، وبعــد الدراســة األوليــة لتقييــم األثــر، التــي همــت تقييــم الحصيــالت االحرازيــة 
للمقــاوالت ومكنــت مــن الــروع يف أشــغال النمذجــة ومعايــرة املقاييــس الحتســاب رأســامل املــالءة املطلــوب، 
ــنوات  ــي الس ــي تغط ــة، الت ــذه الدراس ــدف ه ــر )EIQ2(. وته ــم األث ــة لتقيي ــة الثاني ــة الدراس ــت الهيئ أطلق
املحاســبية مــن 2017 إىل 2019، إىل تحليــل نتائــج تطبيــق طــرق معايــرة مختلــف املخاطــر املنصــوص عليهــا يف 
مــروع املنشــور SBR وتقييــم تأثــر ذلــك عــى األمــوال الذاتيــة وعــى مــالءة مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن 

الخاضعــة لهــذه املنظومــة االحرازيــة الجديــدة.
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مــن جهــة أخــرى، نظمــت الهيئــة سلســلة مــن االجتامعــات املواضيعيــة مــن أجــل مواكبــة مقــاوالت التأمــن 
وإعــادة التأمــن املشــاركة يف هــذه الدراســة الثانيــة لتقييــم األثــر. والهــدف مــن هــذه املنتديــات هــو مناقشــة 
الخصوصيــات التقنيــة املتعلقــة مبــروع املــالءة املاليــة القامئــة عــى املخاطــر SBR. كــام أنهــا وضعــت رهــن 

إشــارة هــذه املقــاوالت نظامــا الكرونيــا لإلجابــة عــى تســاؤالتهم.   

وفيــام يتعلــق بالركيــزة الثانيــة، تــم عــرض مــروع تعديــل املنشــور العــام الــذي يتضمــن مقتضيــات تتعلــق 
بالحكامــة عــى لجنــة التقنــن )املنعقــدة يف شــتنر 2020(. مــوازاة مــع ذلــك، أعــدت الهيئــة توجيهــات حــول 
الحكامــة وتدبــر املخاطــر موجهــة ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن مــن أجــل البــدء يف تنفيذهــا. كــام أعــدت 
اســتامرة لتشــخيص الحالــة الراهنــة للحكامــة وتدبــر املخاطــر يف قطــاع التأمــن وإعــادة التأمــن. وتــم اعتــامد 

نتائــج هــذه االســتامرة لوضــع جــدول زمنــي لتفعيــل املتطلبــات النوعيــة.

وقــد رشعــت الهيئــة يف تصميــم الركيــزة الثالثــة التــي تعتمــد كثــرا عــى الركيزتــن األوىل والثانيــة، وذلــك بعــد 
التثبيــت األويل لهاتــن الركيزتــن. 

التأمني الشمويل

ــة للشــمول  ــق حــول »التأمــن الشــمويل« لالســراتيجية الوطني ــة االســراتيجية لخارطــة الطري ــامد اللجن ــذ اعت من
املــايل )SNIF( يف نونــر 2019، رشعــت الهيئــة يف تفعيلــه مــع مختلــف الجهــات املعنيــة. وهمــت أشــغال التفعيــل، 
التــي عرضــت عــى اللجنــة االســراتيجية يف شــتنر 2020، مختلــف األوراش التــي تغطيهــا خارطــة الطريــق الســالفة 

الذكــر. 

وعــى املســتوى التنظيمــي، أعــدت الهيئــة مروعــا تعديليــا ملنشــورها يتضمــن تعريفــا ملجــال التأمينــات الصغــرى 
وترخــص مــن خاللــه ملؤسســات االداء بعــرض هاتــه التأمينــات. 

وعى املستوى العمي، قامت الهيئة، بالتشاور مع القطاع، بإعداد مناذج عقود للتأمينات الصغرى. 

ــم  ــي ت ــة، والت ــة للثقافــة املالي ــم وضــع خطــة عمــل بالتشــاور مــع املؤسســة املغربي ــة، ت ــة املالي يف مجــال الربي
االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل منهــا، تجلــت يف تحديــد مجموعــات الفئــات التــي ســتحظى بأولويــة االســتفادة مــن 
برامــج الربيــة املاليــة. وتتجــى املراحــل األخــرى لهــذه الخطــة يف »إعــداد محتويــات عامــة« و»إعــداد مخطــط 

التفعيــل مــع مجموعــة مــن الــركاء«.

مــن جهــة أخــرى، حصلــت الهيئــة عــى موافقــة صنــدوق Deauville لتمويــل الســنة األوىل مــن مقيــاس التأمــن 
الشــمويل، والــذي يتمحــور برنامجــه حــول إجــراء دراســة اســتقصائية ســنوية بشــأن اخــراق التأمــن. والهــدف مــن 
هــذه الدراســة االســتقصائية هــو رصــد مســتوى ولــوج الفئــات املســتهدفة إىل التأمــن مــن ناحيــة الطلــب وتقديــر 
تأثــر مختلــف التدابــر واملبــادرات املتخــذة. ويتوقــع أن تظهــر نتائــج العــام األول مــن هــذه الدراســة يف الربــع 

األخــر مــن عــام 2021. 

وأخــرا، تــم اختيــار املغــرب مــن طــرف مبــادرة الولــوج إىل التأمــن )A2ii( إىل جانــب روانــدا واألرجنتــن والهنــد 
للمشــاركة يف الــدورة الثانيــة ل »مختــر االبتــكار يف التأمــن الشــمويل« )Lab(. يف هــذا اإلطــار، شــارك فريــق وطنــي 
ميثــل األطــراف الفاعلــة يف التأمــن الشــمويل يف عــدة ورشــات مــن أجــل تعــرف أفضــل عــى الفئــات املســتهدفة 
مــن التأمــن الشــمويل والبحــث عــن مفاهيــم ومنتجــات قــادرة عــى تلبيــة احتياجاتهــم بطريقــة مبتكــرة. وقــد 
ــا إىل  ــة وتقدميه ــاذج أولي ــكل من ــى ش ــا ع ــيتم تطويره ــي س ــرة الت ــم املبتك ــن املفاهي ــد م ــق العدي ــار الفري اخت

مقــاوالت التأمــن املمثلــة.  
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حماية املؤمن لهم
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فيــام يتعلــق بحاميــة املؤمــن لهــم واملســتفيدين مــن عقــود التأمــن، قامــت الهيئــة خــالل ســنة 2020 بالتدابــر 
التاليــة:

1. مراقبة مطابقة عقود التأمني
قامــت الهيئــة مبراقبــة 76 منتوجــا للتأمــن متــت املصادقــة عليهــم داخليــا مــن طــرف مقــاوالت التأمــن، وإحالتهــم 
ــة التأمينــات الســارية  عــى الهيئــة بعــد عرضهــم يف الســوق، تطبيقــا لألحــكام الجديــدة للــامدة 247 مــن مدون

منــذ فاتــح شــتنر 2019.

وتتوزع هذه املنتوجات حسب أنواع عقود التأمن اآلتية:

العددعقود التأمني

51اإلسعاف

13التأمني عىل الحياة

2الرسملة

3املرض

2تعدد مخاطر املناخ

2تعدد املخاطر املهنية

1تعدد املخاطر السكنية

1التأمني عىل العربات

1املسؤولية املدنية الرياضية

76املجموع

جدول 10: عدد عقود التأمن املحالة عى الهيئة

2. حتسني شروط التغطية املتعلقة ببعض الضمانات
يف إطار تحسن نطاق التغطية ومنظومة التعويض برسم بعض عقود التأمن، اتخذت الهيئة التدابر التالية:

بهدف 	  الرسملة  التأمن عى  بعقد  املرتبطة  التغطية  أجل فحص سبل تحسن رشوط  القطاع من  التشاور مع 

تحسن جودة الخدمة املقدمة من طرف املؤمنن وتبسيط املسطرة املتعلقة مبعالجة طلبات االسرداد؛

الرسملة. 	  عى  تأمينهم  عقود  إطار  يف  مدخراتهم  بوضعية  لهم  املؤمن  بإخبار  تتعلق  تعليمة  مروع  إعداد 

فباإلضافة إىل الكشف السنوي عن وضعيتهم املنصوص عليه يف مدونة التأمينات، ستوفر مقاوالت التأمن للمؤمن 

لهم كشفا عن وضعيتهم املتعلق بعقود الرسملة الخاصة بهم نهاية كل ثالثة أشهر عى األقل؛
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اعتامد القطاع تعديال عى اتفاقية التعويض الجسامين املتعلق بحوادث العربات )CICA(، يهدف إىل توسيع 	 

نطاق تطبيقها لتشمل جميع الضحايا املصابن بغض النظر عن معدل إعاقتهم البدنية الدامئة. وسيمكن هذا 

اإلجراء املتخذ مببادرة من الهيئة من التطبيق التام ألحكام املادة 18 من ظهر 2 أكتوبر 1984 املؤطرة لحاالت 

الحوادث التي تهم عدة مؤمنن عى العربات.

3. تطوير التغطية التأمينية
يف إطار مهمتها الرامية إىل تطوير التغطية، اتخذت الهيئة اإلجراءات التالية:

إطالق دراسة حول إلزامية التأمن ضد األمراض املهنية بالتعاون مع وزارة الشغل واإلدماج املهني؛	 

وضع اإلطار املستهدف لتطوير التأمن الشمويل وتعريف مجال التأمينات الصغرى وتصميم مناذج عقودها؛	 

الروع يف العمل عى تعديل الكتاب األول من القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات.	 

4. التراخيص واآلراء التقنية
منحت الهيئة خالل سنة 2020 الراخيص واآلراء اآلتية:

53 ترخيصا الكتتاب تأمينات يف الخارج، وذلك تطبيقا للامدة 162 من مدونة التأمينات؛	 

17 رأيا تقنيا يتعلق بتحويل رأس املال املستحق مبوجب عقود التأمن عى الحياة والرسملة إىل الخارج؛	 

7 تراخيص إلدراج رشط »Cut through« يف عقود تأمن األرضار. 	 

5. مراقبة املمارسات التجارية
1.5. مراقبة شبكة التوزيع

لضــامن االمتثــال لــروط املامرســة املنصــوص عليهــا يف الكتــاب الرابــع مــن القانــون رقــم 17.99 املتعلــق مبدونــة 
التأمينــات والنصــوص املتخــذة لتطبيقــه، تقــوم الهيئــة كل عــام مبهــام تفتيشــية يف عــن املــكان لــدى وســطاء تأمــن 
تغطــي كامــل أرايض اململكــة، وذلــك يف إطــار برنامــج ســنوي للمراقبــة. كــام ميكــن للهيئــة مبــارشة مهــام للمراقبــة 

عــى إثــر الشــكايات التــي تتلقاهــا ضــد وســطاء التأمــن. 

وتتــم مهــام املراقبــة لــدى وســطاء التأمــن يف إطــار الرنامــج الســنوي عــى أســاس مقاربــة قامئــة عــى املخاطــر. 
وترتكــز هــذه املهــام أساســا عــى مــدى امتثــال وســطاء التأمــن لألحــكام القانونيــة والتنظيميــة املنصــوص عليهــا 

يف النصــوص التريعيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل ومبراقبــة بعــض املامرســات التجاريــة.
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وقــد أثــرت جائحــة فــروس كورونــا ســلبا عــى مهــام املراقبــة يف عــن املــكان حيــث أجــرت الهيئــة عــى توقيــف 
هــذه املهــام خــالل فــرة الحجــر الصحــي، مــام أدى إىل تقلــص عددهــا مــن 212 يف ســنة 2019 إىل 39 يف ســنة 

 .2020

 مهام المراقبة بعين المكان
قامت الهيئة ب 39 مهمة مراقبة بعن املكان لدى شبكة التوزيع همت:

العددالصفة

25وكيل تأمني

10سمسار تأمني

4مكتب مبارش

جدول 11: عدد املهام

  القرارات التأديبية وسحب االعتماد 
ــة ضــد 167 وســيطا  ــة إجــراءات تأديبي ــي أجريــت يف 2019 و2020، اتخــذت الهيئ ــة الت ــات املراقب نتيجــة لعملي

للتأمــن:

املجموعسمسار تأمنيوكيل تأمنيطبيعة العقوبة

491867أوامر

531972إنذارات

18826توبيخات

202سحب االعتامد

12245167املجموع

جدول 12: خارطة العقوبات ضد وسطاء التأمن

وباإلضافة إىل ذلك، تم تغريم 13 وسيطا للتأمن بغرامات إدارية.

 مراقبة الوثائق
 أطلقــت الهيئــة ســنة 2020 عمليــة للتثبــت مــن بيانــات وســطاء التأمــن واملكاتــب املبــارشة املحالــة عــر منصتــي 

»تبــادل EAR échange« » و » inter’Web « ، لســنتي 2018 و2019.

2.5. مراقبة مقاوالت التأمين
مهمة املراقبة لدى مقاوالت التأمني: يف إطار مهمة املراقبة للمامرسات التجارية، وبهدف تحسن تعويض املؤمن 	 

لهم واملستفيدين من عقود التأمن عى السيارات، واصلت الهيئة، خالل سنة 2020، مهمتها يف املراقبة بعن 

املكان لدى مقاولة للتأمن. 
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وقــد مكنــت هــذه املهمــة مــن رصــد بعــض االختــالالت التــي كانــت موضــوع تقريــر للهيئــة وخطــة تعديــل معــدة 
مــن طــرف املقاولــة املعنية.

اللجنة الدامئة للمامرسات التجارية: أنشأت الهيئة لجنة للمامرسات التجارية من أجل توفر إطار دائم للتبادل، 	 

وممثي  الهيئة  ممثي  من  اللجنة  هذه  وتتألف  لهم،  املؤمن  بن  الجيدة  التجارية  املامرسات  وتشجيع  ونر 

مقاوالت التأمن ووسطاء التأمن.

التحقق من املواقع اإللكرتونية: قامت الهيئة مبراقبة مواقع وسطاء التأمن عى شبكة اإلنرنت لضامن االمتثال 	 

هذه  مكنت  وقد  واإلشهار.  بعد  عن  والبيع  لهم  للمؤمن  املقدمة  باملعلومات  املتعلقة  التنظيمية  للمتطلبات 

العملية من الوقوف عى اختالالت متت معالجتها من لدن وسطاء التأمن. 

تدبري الشكايات: 	 

قطــاع التأمــني: خــالل ســنة 2020، تلقــت الهيئــة 2379 شــكاية مقابــل 1915 ســنة 2019، مســجلة بذلــك 
ارتفاعــا بنســبة 24 %. وقــد بلغــت الشــكايات املحالــة عــن طريــق املنصــة اإللكرونيــة لتدبــر الشــكايات 
451 1، وهــو مــا ميثــل 61 %. وقــد عرفــت الشــكايات التــي تقــدم بهــا املحامــون مــن أجــل تنفيــذ األحــكام 
تراجعــا ملحوظــا لتصــل إىل 39 % )مقابــل 46 % ســنة 2019(، يف حــن عرفــت الشــكايات املحالــة مــن طــرف 
ــايب  ــر اإليج ــة والتأث ــد للمنص ــتعامل املتزاي ــة االس ــك نتيج ــن 32 % إىل 38 %، وذل ــا م ــم ارتفاع ــن له املؤم
ــات )1479 شــكاية( واألخطــار  ــد همــت الشــكايات بالخصــوص التأمــن عــى العرب ــة. وق لحمــالت التوعي

املختلفــة )344 شــكاية(  والتأمــن ضــد حــوادث الشــغل واألمــراض املهنيــة )289 شــكاية(.

املجموعأخرىاملحامي 

147142289حوادث الشغل واألمراض املهنية

34245اإلسعاف

37297344األخطار املختلفة

1128129املرض

املسؤولية املدنية الجسامنية 
للعربات

722163885

املسؤولية املدنية املادية 
للعربات

16578594

895103الحياة والرسملة

93414452379املجموع

جدول 13: نوعية الشكايات املتعلقة بالتأمن
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888934املحامي

612913املؤمن له

113108األغيار املستفيدين

8695املنخرط

82130املكتتب

134199أخرين

379 9152 1املجموع

جدول 14: التطور حسب صفة املشتي

ويف سنة 2020، بلغ معدل أجل إغالق الشكايات الواردة عى الهيئة 42 يوما:

معدل أجل اإلغالق

44حوادث الشغل واألمراض املهنية  

36اإلسعاف

29أخرى

64مسؤوليات مدنية أخرى

28املرض

املسؤولية املدنية الجسامنية 
للعربات

42

54املسؤولية املدنية املادية للعربات

35أخطار متعددة

28الحياة والرسملة

42املجموع

جدول 15: أجل اإلغالق حسب نوعية التأمن

معدل أجل اإلغالق

35املنخرط

43املؤمن له

29اخرين

45املحامي

39املكتتب

42األغيار املستفيدين

35الويل

42املجموع

جدول 16: أجل اإلغالق حسب صفة املشتي



عدد 7070 - 29 رجب 1443 )3 مار3 2022(الجريدة الرسمية   986

73 2020التقرير السنوي

ــة خــالل ســنة 2020 باتخــاذ تدابــر مــن أجــل معالجــة بعــض االختــالالت يف املامرســة بــرزت  كــام قامــت الهيئ
مــن خــالل الشــكايات املحالــة. يف هــذا الصــدد، تــم توجيــه أوامــر ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن تحثهــا عــى: 

تنفيذ األحكام القضائية؛ 	 

إرجاع أقساط عقود التأمن عى الوفاة املرتبطة بالقروض العقارية يف حالة السداد املبكر لهذه القروض؛	 

إدراج بنود »Stop loss« يف عقود املرض عى وجه الخصوص.	 

قطــاع االحتيــاط االجتامعــي: يف ســنة 2020، أنشــأت الهيئــة منصــة رقميــة لتدبــر شــكايات املنخرطــن/ املؤمن لهم 
واملســتفيدين مــن خدمــات صناديــق التقاعــد والهيئــات املدبــرة للتأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض وجمعيــات 
التعــاون املتبــادل. والهــدف مــن ذلــك هــو تبســيط إجــراءات معالجــة الشــكايات وجعــل تبــادل املعلومــات بــن 
ــب  ــع أغل ــر 2020 م ــات يف فراي ــع اتفاقي ــم توقي ــث ت ــة. حي ــر سالس ــي أك ــاط االجتامع ــات االحتي ــة وهيئ الهيئ

جمعيــات التعــاون املتبــادل مــن أجــل تأطــر اســتخدام املنصــة التــي دخلــت يف الخدمــة يف مــارس 2020. 

وقــد عالجــت الهيئــة 217 شــكاية تتعلــق بالتأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض والتعاضــد و83 شــكاية تتعلــق 
بقطــاع التقاعــد والصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأمــن. 

6. التواصل والتربية املالية
ــة  ــات الخاضع ــاه القطاع ــراءات اتج ــن اإلج ــة م ــة جمل ــذت الهيئ ــل، اتخ ــال التواص ــتها يف مج ــع سياس ــيا م متاش
ملراقبتهــا، مــع األخــذ بعــن االعتبــار اإلكراهــات التــي فرضتهــا الحالــة الصحيــة املتعلقــة بجائحــة فــروس كورونــا.

1.6. التواصل مع القطاعات الخاضعة للمراقبة

عــى الرغــم مــن اإلكراهــات التــي فرضتهــا جائحــة فــروس كورونــا، واصلــت الهيئــة حمالتهــا التواصليــة بصفــة 
ــة جهــود  ــا مــن أجــل نــر املعلومــة بانتظــام ومواصل مســتمرة واســتباقية اتجــاه القطاعــات الخاضعــة ملراقبته

ــة: ــزت الســنة باإلجــراءات التالي ــه القطاعــات. وهكــذا متي ــة املوجهــة لهات التوعي

إطالق الرسالة اإلخبارية املتعلقة ب »الوسطاء«: خالل سنة 2020، أطلقت الهيئة رسالة إخبارية 	 

فصلية موجهة لوسطاء التأمن؛ 

إصدار رسالة إخبارية حول »املالءة املالية القامئة عىل املخاطر«: يف إطار منهجية الهيئة الرامية 	 

ملواكبة مقاوالت التأمن وإعادة التأمن يف تنزيل مروع »املالءة املالية القامئة عى املخاطر«، 

للفاعلن  إضافيا  تقنيا  دعام  وتوفر  تكميلية  معلومات  تتضمن  إخبارية  رسالة  الهيئة  أصدرت 

بخصوص مروع »املالءة املالية القامئة عى املخاطر«؛
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الرامية لدعم 	  اإلجراءات  يف إطار  مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب- نرش الدليل رقم 2: 

الهيئة  اإلرهاب، أصدرت  األموال ومتويل  تنزيل منظومة فعالة ملكافحة غسل  التأمن يف  قطاع 

ومتويل  األموال  ملكافحة غسل  عامة  منهجية  أساليب وضع  ويفصل  أهداف  يعرض  ثانيا  دليال 

اإلرهاب قامئة عى املخاطر يف التأمينات عى الحياة؛

نرش دليل التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية: من خالل نر هذا الدليل الذي يعرف بنظام 	 

التأمن للتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية بطريقة بيداغوجية، تساهم الهيئة يف املجهودات 

املبذولة من أجل التوعية بهذا النظام الذي دخل حيز التطبيق يف فاتح يناير 2020؛

النزاهة 	  بتشجيع  التزامها  إطار  التأمني: يف  قطاع  الرشوة يف  الجيدة ومحاربة  الحكامة  تشجيع 

للنزاهة  الوطنية  الهيئة  بن   2019 سنة  املوقعة  الراكة  اتفاقية  يف  املتضمن  الرشوة  ومحاربة 

والوقاية من الرشوة ومحاربتها )INPPLC( وهيئات الرقابة املالية )بنك املغرب، الهيئة املغربية 

لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي(، نظمت الهيئة خالل شهر نونر 

التأمن«. ومكنت  الرشوة يف قطاع  الجيدة ومحاربة  سنة 2020 ندوة حول موضوع »الحكامة 

هذه الندوة من التقاء مجموعة من الخراء الوطنين والدولين كام عرفت حضور أكر من 150 

مشاركا.

2.6. التواصل وإخبار وتوعية عموم الجمهور 
يف إطــار مهمــة الربيــة املاليــة، قامــت الهيئــة بعــدة عمليــات ذات طابــع تواصــي وتوعوي وإخبــاري تســتهدف 

عمــوم الجمهــور:

برنامج للتوعية اإلذاعية: قامت الهيئة بإعادة بث برنامجها التوعوي اإلذاعي املرمج عى مدار السنة عر ثالث 	 

محطات إذاعية وطنية. ويغطي هذا الرنامج املواضيع املتعلقة بالتأمن واالحتياط االجتامعي كام يهدف إىل 

إطالع عموم الجمهور عى املعارف األساسية املتعلقة بهذه القطاعات والتعريف بحقوق والتزامات املؤمن لهم؛

تنظيم ندوة افرتاضية »نوضح لك التأمني«: نظمت الهيئة ندوة افراضية موجهة لعموم الجمهور حول موضوع 	 

»نوضح لك التأمن«. وقد مكنت هذه الندوة من تزويد عموم الجمهور باملعارف واملفاهيم األساسية للتأمن 

وتقديم معلومات ونصائح حول عقود ومنتجات التأمن؛

إنتاج دعائم للتوعية: للوصول إىل جمهور واسع وعرض محتوى مالئم للفئات املستهدفة، قامت الهيئة بإعداد 	 

دعائم متنوعة للتوعية قصد تعزيز مهمتها يف مجال الربية املالية. ويف هذا الصدد، قامت الهيئة بإعداد اإلنتاجات 

اآلتية:
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إنتاج مقاطع فيديو تعليمية: عملت الهيئة عى إنتاج مقاطع فيديو تعليمية وترفيهية نرت عى شبكاتها  ـ

الرسوم  تقنية  املعتمدة عى  املقاطع،  تناولت هذه  الوصول إىل جمهور واسع. وقد  بغية  االجتامعي  للتواصل 

املتحركة، مواضيع مختلفة تتعلق بالتأمن واالحتياط االجتامعي؛

إنتاج قصص مصورة: تهدف هذه القصص املصورة، التي أنتجتها الهيئة واملوجهة للجمهور الناشئ، إىل تقديم  ـ

مفاهيم متعددة تتعلق بالتأمن واالحتياط االجتامعي؛

by  ـ  Step « إرشادية وجذاذة  دعائم عى شكل جذاذات  عدة  بإعداد  الهيئة  قامت  توجيهية:  دعائم  إنتاج 

Step «، تهدف إىل تقديم محتوى ذو قيمة إعالمية هامة حول التأمن واالحتياط االجتامعي.

الحصول عى 	  قانون حق  دعم  إطار  يف  الهيئة  قامت   ،2020 سنة  مدار  عى  وإحصاءاتها:  الهيئة  تقارير  نرش 

املعلومة، بنر تقارير وإحصائيات عى موقعها اإللكروين وعى شبكات التواصل االجتامعي تهم قطاعي التأمن 

واالحتياط االجتامعي.
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1. احلصيلة االجتماعية
 

1.1. الرأسمال البشري 

1 تقاعد
تعيني مستخدما

سنة 2020

18
عدد مستخدمي 

الهيئة بنهاية دجنرب 
2020

15610
استقاالت إمتام عقود عمل 

خاصة باملستخدمني

8

 %50
من النساء

 %50
من الرجال

2.1. مخطط التكوين 
عــى الرغــم مــن الظرفيــة االقتصاديــة الصعبــة املرتبطــة بجائحــة فــروس كورونــا، تــم االحتفــاظ مبخطــط الهيئــة 
ــة  ــدة فئ ــة لفائ ــع مختلف ــول مواضي ــة ح ــدة دورات تكويني ــم ع ــم تنظي ــث ت ــة حي ــدورات التكويني ــاص بال الخ

ــة. عريضــة مــن مســتخدمي الهيئ

كــام متيــزت ســنة 2020 بإدمــاج التكويــن عــن بعــد مــع إعــادة برمجــة جــزء كبــر مــن الــدورات التكوينيــة عــن 
بعــد.

عــى مــدار الســنة، تــم تنظيــم 37 دورة تكوينيــة داخــل الهيئــة كــام متــت االســتجابة لخمــس طلبــات للتكويــن 
خــارج الهيئــة.

وقــد بلــغ عــدد املســتخدمن الذيــن اســتفادوا مرتــن عــى األقــل مــن التكويــن 139 مســتخدما، مبعــدل ولــوج بلــغ 
90.25٪ ومبتوســط   4.6 يــوم تكويــن لــكل مســتخدم اســتفاد مــن التكويــن.

مبتوسط عمر 39 سنة.
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نسب املستفيدين حسب الفروع حصص امليزانية حسب الفروع

تكوين داخل الهيئة

4%1%

تكوين خارج الهيئة

96%99%

تبيان 32: االستثامر وعدد املستخدمن املستفيدين من التكوين حسب الفروع

نسب املستفيدين حسب املجال حصص امليزانية حسب املجال

اإلدارة وتكوين الفرق

التنمية الشخصية

املهن األساسية

القيادة

4% 5%

22% 16%

52% 54%

22% 25%

تبيان 33: االستثامر وعدد املستخدمن املستفيدين من الدورات حسب نوعية التكوين

2. نظم املعلومات
يف إطار سياستها لتحسن أدوات العمل، قامت الهيئة خالل سنة 2020:

بتعزيز أمن نظم املعلومات الخاص بها من خالل وضع نظام لإلنقاذ اإللكروين )خطة استعادة البيانات بعد 	 

موفقا.  كان  والذي  للتحويل  اختبار  أول  بإجراء   2020 سنة  اتسمت  وقد  الحساسة.  الهيئة  ملنصات  الكوارث( 

باإلضافة إىل ذلك، تم إطالق مروع لتعزيز أمن التطبيقات من خالل إنشاء نظام قوي للمصادقة؛

إسناد تدبري علبة الرسائل اإللكرتونية ملقدم خدمات خارجي لضامن استمرار الخدمة وتحسن االستغالل. ويشمل 	 

هذا التعاقد الخارجي تدبرا للنظام واستضافة البنية التحتية التقنية الخاصة بها؛ 

اإلعالن عن طلب عروض لتدقيق نظم املعلومات الخاص بالهيئة ولالمتثال ألحكام القانون رقم 05.20 املتعلق 	 

باألمن السيرباين؛

تثبيت نظام للمراقبة بالفيديو ملقر الهيئة.	 
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3. الوسائل العامة
خــالل ســنة 2020، أنهــت الهيئــة أشــغال تجهيــز وتهيئــة ملحــق مقرهــا املوجــود بالقطــب املــايل للــدار البيضــاء. 
للتذكــر، يهــدف هــذا املــروع إىل وضــع رهــن إشــارة مســتخدمي الهيئــة أماكــن عمــل حديثــة وعمليــة، وكــذا 
مقــرا يتــم مــن خاللــه اســتضافة اجتامعــات الهيئــة مــع الــركاء يف مدينــة الــدار البيضــاء. ويشــكل أيضــا هــذا 

.)PCA( امللحــق مقــرا احتياطيــا للهيئــة يف إطــار مخطــط اســتمرارية األعــامل

منصات األعامل
منصة التبادل مع صناديق التقاعد:

متيــزت ســنة 2020 بتصميــم منصــة للتبــادل خاصــة بصناديــق التقاعــد، ســتمكن مــن رقمنــة التقاريــر املوجهــة 
للهيئــة والتحقــق مــن بياناتهــا والتفاعــل مــع مراقبــي الهيئــة.

: EchangeEAR تحسني منصة التبادل مع مقاوالت التأمني

عرفــت منصــة التبــادل مــع مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن »EchangeEAR«  إدخــال بعــض التحســينات، ال 
ســيام إدمــاج نظــام جغــرايف للمعلومــات )SIG( وتجميــع كل بيانــات القطــاع يف املنصــة )مرجــع بيانــات موحــد(.

:Web’Inter تطبيق وسطاء التأمني

عرفــت منصــة Web’Inter، املخصصــة للتفاعــل مــع وســطاء التأمــن وتدبــر ملفاتهــم، تحســينات ودمــج وظائــف 
جديــدة، الســيام التحقــق مــن البيانــات وإصــدار تنبيهــات، وتنفيــذ عمليــات اســتخراج املعطيــات واســتغاللها.

السلوك واألخالقيات
بعــد التوقيــع يف نونــر 2019 عــى اتفاقيــة التعــاون يف مجــال الوقايــة ومحاربــة الرشــوة يف القطــاع املــايل19، تــم 
إحــداث لجنــة مشــركة لتتبــع وتنفيــذ خطــط العمــل يف مجــاالت التعــاون املختلفــة. فيــام يخــص املنجــزات، 

متيــزت ســنة 2020: 

بإصدار دعامة تواصلية داخلية للتحسيس حول الرشوة. وقد تم نر العدد األول مبناسبة اليوم العاملي ملحاربة 	 

الرشوة الذي يتم االحتفال به يوم التاسع دجنر؛ 

بتنظيم دورة تكوينية حول معيارISO 37001 املتعلق بنظام إدارة مكافحة الرشوة، لفائدة مستخدمي الهيئة؛	 

بوضع إطار تنظيمي لتدبر الهدايا التي يتلقاها مستخدمو الهيئة، مبا يتوافق مع مدونة أخالق الهيئة.	 

19 تم توقيع هذه االتفاقية بن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بنك املغرب والهيئة املغربية لسوق الرساميل 
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أنشطة التدقيق الداخلي:
خــالل ســنة 2020، قامــت مصلحــة التدقيــق الداخــي بتنفيــذ برنامــج عملهــا الســنوي وإنجــاز مهــامت آنيــة 
بطلــب مــن رئيــس الهيئــة. وقــد تطرقــت هــذه املهــامت لوظائــف »املهنــة« و»الدعــم« و«األنشــطة األفقيــة«:

معالجة الشكايات ومراقبة املامرسات التجارية؛	 

العمليات املرتبطة باالعتامدات املمنوحة ملقاوالت التأمن؛	 

طلب العروض؛	 

منصة تبادل القوائم الركيبية فيام يتعلق باستثناءات قواعد التحميل؛	 

وضعية تقدم أشغال تنزيل نظام الرقابة الداخلية وتدبر املخاطر.	 

أنشطة تدبير المخاطر:
متيــزت ســنة 2020 بإطــالق مخطــط اســتمرارية األنشــطة الخاصــة بالهيئــة يف ســياق جائحــة فــروس كورونــا، 
حيــث تــم إحــداث لجنــة لتدبــر األزمــات مــن أجــل تتبــع حســن ســر مخطــط اســتمرارية أنشــطة الهيئــة وفقــا 

للمســاطر املعمــول بهــا.

باملــوازاة مــع ذلــك، متــت مراجعــة خريطــة املخاطــر الخاصــة بالهيئــة لســنة 2020، وهــو مــا مكــن مــن األخــذ 
بعــن االعتبــار مســتوى تقبــل الخطــر )Appétence aux risques( الخــاص بالهيئــة ووضــع خطــة للتحكــم يف 

املخاطــر.
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يف ســياق االنفتــاح عــى األســواق العامليــة والتقــارب التنظيمــي، حــددت الهيئــة مطابقة أفضــل املامرســات واملعاير 
الدوليــة كهــدف لهــا، وشــكل إشــعاع الهيئــة عــى املســتوى الــدويل كذلــك صلــب أولويتهــا. يف هــذا اإلطــار، ومــن 
أجــل ترســيخ مكانتهــا املؤسســاتية، التزمــت الهيئــة بالعمــل املتواصــل داخــل الهيئــات وجمعيــات الرقابــة الدوليــة. 
ويف نفــس الوقــت، اتبعــت الهيئــة سياســة تعــاون دويل مســتدام يهــدف إىل إقامــة روابــط وثيقــة مــع نظراتهــا 

ومــع هيئــات الرقابــة الدوليــة.

1. احلضور يف اهليئات واملنظمات الدولية
يف إطــار املهــام املوكلــة إليهــا، متثــل الهيئــة اململكــة املغربيــة يف الهيئــات واملنظــامت الدوليــة الرئيســية املعنيــة 
بــاإلرشاف والرقابــة عــى قطــاع التأمــن واالحتيــاط االجتامعــي. تتيــح هــذه املشــاركة النشــيطة للهيئــة يف مختلــف 

االجتامعــات والهيئــات لعــب دور مهــم عــى هــذا املســتوى.

1.1. الهيئات الدولية
بوضع 	  التأمينات  الدولية ملراقبي  الجمعية  تقوم   :)IAIS( التأمني الدولية ملراقبي  الجمعية  لجان  املشاركة يف 

املعاير الدولية لقطاع التأمينات. وتضم هذه الجمعية ما يقارب 200 هيئة رقابية، ممثلة بذلك أزيد من 97% 

من أقساط التأمن عى املستوى الدويل. تحدد الجمعية املعاير املطبقة عى الرقابة وعى الفاعلن وعى سر 

أسواق التأمن. كام أنها تساعد يف العمل عى تطبيقها لدى مختلف الدول األعضاء. كام تتميز هذه الجمعية 

بعضويتها يف مجلس االستقرار املايل. تشارك الهيئة، بصفتها عضوا نشيطا يف الجمعية، يف اجتامعات وعمل لجان 

التدقيق  لجنة  داخل  وعضوا  للجمعية  التنفيذية  اللجنة  يف  عضوا  الهيئة  وتعد  منتظم.  بشكل  الجمعية  هذه 

واملخاطر إضافة إىل عضويتها يف لجنة التطبيق والتقييم. 

 	 )IOPS( التقاعد الدولية ملراقبي  املنظمة  تعد   :)IOPS( التقاعد الدولية ملراقبي  املنظمة  املشاركة يف أعامل 

التنمية  مستويات  جميع  من  دولة   50 من  أكر  تقاعد  وأنظمة  الرقابة  هيئات  بن  تجمع  مستقلة  منظمة 

االقتصادية. وتهدف إىل: 

وضع معاير دولية؛ـ 

تعزيز املامرسات الجيدة يف ميدان مراقبة املعاشات الخاصة )األنظمة التي ال تخضع للضامن االجتامعي(؛ ـ 

تعزيز التعاون الدويل؛ ـ 

توفر منصة لتبادل الخرات واملعلومات. ـ 

الهيئــة عضــو داخــل املنظمــة الدوليــة ملراقبــي التقاعــد )IOPS( منــذ شــهر يونيــو 2017 حيــث تشــارك ســنويا يف 
أعــامل لجانهــا ومؤمتراتهــا. وقــد شــاركت الهيئــة يف مؤمتــر املنظمــة الدوليــة ملراقبــي التقاعــد IOPS الــذي نظــم 
يف شــهر فرايــر 2020 يف جــزر املوريــس حــول موضــوع: »التحديــات املاليــة وحكامــة أنظمــة التقاعــد الخاصــة«.

املشاركة يف اجتامعات منتدى التأمني املستدام: )SIF( هي شبكة من هيئات اإلرشاف والرقابة عى التأمن الذين 	 

يعملون عى تعزيز فهممهم وتقديم اإلجابات لقضايا التنمية املستدامة يف قطاع التأمن. تشكل هذه الشبكة 

، ممثلة
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منصة عاملية لتبادل املعارف والبحث والعمل الجامعي. تعد الهيئة عضوا مؤسسا لهذا املنتدى املؤسس يف شهر 

دجنر 2016 يف سان فرانسيسكو.

الجمعية الدولية للضامن االجتامعي: )ISSA( تعتر الجمعية الدولية للضامن االجتامعي منظمة دولية تجمع بن 	 

مؤسسات ومنظامت االحتياط االجتامعي. يتمحور دورها الرئييس يف تطوير أنظمة وسياسات األمن االجتامعي يف 

جميع أنحاء العامل. تضم الجمعية 150 دولة و320 منظمة، وتعمل عى تعزيز املامرسات الجيدة يف إدارة الضامن 

الجمعية  مراقبا يف  الهيئة عضوا  تعد  الدعم ألعضائها.  املساعدة وخدمات  وتقديم  املعرفة  وتبادل  االجتامعي 

.)ISSA( الدولية للضامن االجتامعي

2.1. المشاركة في المحافل الدولية
من أجل تعزيز إشعاع الهيئة عى الساحة الدولية، شاركت الهيئة يف العديد من املحافل الدولية، السيام: 

املشاركة يف مجموعة من الندوات واالجتامعات االفرتاضية املنظمة من قبل الجمعية الدولية ملراقبي التأمينات 	 
IAIS   ومبادرة الولوج إىل التأمني A2ii حول جائحة فريوس كورونا: بداية من مارس 2020، شاركت الهيئة يف 
مجموعة من الندوات واالجتامعات املنظمة من قبل الجمعية الدولية ملراقبي التأمينات IAIS  ومبادرة الولوج 
إىل التأمن A2ii وذلك ملناقشة الظرفية الناتجة عن جائحة فروس كورونا وانعكاساته عى هيئات رقابة التأمن 
التي  التدابر  التجارب حول  وتبادل  مناقشة  أهمية  عن  كورونا  فروس  جائحة  أبانت  وقد  األعضاء.  الدول  يف 
اتخذتها هيئات الرقابة و حكوماتها، وحول اآلثار التي تم تشخيصها و/ أو املحتملة عى نشاط التأمن وإعادة 
التأمن وكذا التدابر التي اتخذتها من قبل الفاعلن. والغرض من هذه االجتامعات هو مساعدة هيئات الرقابة 

عى التكيف مع السياق الجديد.

املشاركة يف اجتامع افرتايض حول موضوع »اإلمضاء اإللكرتوين والرقمنة يف قطاع التأمني«: شاركت الهيئة يف 	 
اجتامع افرايض نظمته مبادرة الولوج إىل التأمن A2ii والجمعية الدولية ملراقبي التأمينات IAIS يف شتنر 2020 
حول موضوع: »اإلمضاء اإللكروين والرقمنة يف قطاع التأمن«. يهدف هذا االجتامع إىل مناقشة اإلطار القانوين 

والتنظيمي املحيط باستخدام اإلمضاء اإللكروين وتأثر التحوالت الرقمية األخرة عى قطاع التأمن.

املشاركة يف ورش عمل مخترب »ابتكار التأمني الشمويل«: شاركت الهيئة يف ورشة عمل دولية يف إطار مروع 	 
مختر االبتكار يف التأمن الشمويل )Le LAB( الذي أطلقته » مبادرة الولوج إىل التأمن » )A2ii(. وهو مروع 
لالبتكار والقيادة يهدف إىل تشجيع جميع الفاعلين عى تطوير االبتكارات بغرض تعزيز منو وتطور سوق التأمن 
خاصة التأمن الشمويل. وتعرف نسخة 2021-2020 مشاركة أربع دول: األرجنتن، الهند، رواندا واملغرب، ممثلة 

من قبل فريق متعدد التخصصات يشمل مختلف الجهات الفاعلة يف قطاع التأمن.

 	  OCDE املشاركة يف أوراش عمل نظمتها املنظمة الدولية ملراقبي التقاعد ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
ومجموعة  العمل للمعاشات الخاصة :WPPP  شاركت الهيئة خالل أشهر يونيو وشتنر ودجنر سنة 2020 يف 
 )OCDE( ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )IOPS( أوراش عمل نظمتها املنظمة الدولية ملراقبي التقاعد
ومجموعة العمل للمعاشات الخاصة )WPPP( وتناولت هذه األوراش، التي جمعت هيئات الرقابة عى قطاع 
التقاعد، موضوع »مدخرات التقاعد وجائحة فروس كورونا« وكذا تكهنات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

OCDE  حول تطور معاشات التقاعد لسنة 2020.

املشاركة يف االجتامعات االفرتاضية ملنتدى التأمني املستدام )SIF( : شاركت الهيئة يف سلسلة من االجتامعات 	 
رقابية.  هيئة  ثالثن  حوايل  عن  ممثلن  مشاركة  عرفت  والتي  املستدام  التأمن  منتدى  نظمها  التي  االفراضية 

، ممثلة
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وتهدف هذه االجتامعات إىل تسليط الضوء عى اإلطار املناسب الذي يجب وضعه من أجل تغطية أمثل ملخاطر 
املناخ من قبل رشكات التأمن.

املشاركة يف امللتقى الدويل االفرتايض حول موضوع »مستقبل قطاع التأمني بعد أزمة جائحة فريوس كورونا »: 	 
نظمت هيئة تنظيم قطاع التأمن بدولة اإلمارات العربية املتحدة )Insurance Authority( منتدى افراضيًا 
يف شتنر 2020 حول موضوع: » مستقبل قطاع التأمن بعد أزمة جائحة فروس كورونا«. وتناول هذا املنتدى، 
الذي جمع مختلف الفاعلن يف قطاع التأمن عى املستوى العاملي، أبرز التحديات والفرص التي يجب اغتنامها 

يف مرحلة ما بعد جائحة فروس كورونا ؛ فضال عن االمكانيات التي يتعن تعبئتها لتشجيع منو قطاع التأمن.

املشاركة يف الندوة التي شاركت يف تنظيمها مديرية التأمني الوطنية )DNA( يف السنغال، املؤمتر املشرتك بني 	 
الدويل   واملايل  املرصيف  املعهد   ،)ACPR( فرنسا  يف  الرقابة  هيئة   ،)CIMA( التأمني األفريقية ألسواق  البلدان 
)IBFI( والجمعية الدولية ملراقبي التأمينات  IAIS: نظمت كل من مديرية التأمن الوطنية )DNA( يف السنغال 
واملؤمتر املشرك بن البلدان األفريقية ألسواق التأمن )CIMA( وهيئة الرقابة يف فرنسا )ACPR( واملعهد املرصيف 
واملايل الدويل  )IBFI( وكذا الجمعية الدولية ملراقبي التأمينات IAIS ندوة لفائدة هيئات الرقابة للدول الناطقة 
باللغة الفرنسية وذلك من 3 إىل 5 مارس سنة 2020 يف Portudal-Saly بالسنغال. ركزت أشغال هذه الندوة عى 
تحديات وآفاق اإلرشاف والرقابة القائم عى أساس املخاطر يف األسواق الناشئة. كام متت مناقشة مواضيع عى 

هامش هذه الندوة همت مكافحة غسل األموال والتأمينات الصغرى وكذا التأمن التكافي.

2. الشراكات مع النظراء اإلقليميني
ــز اشــعاعها اإلقليمــي مــن  ــة سياســتها الهادفــة إىل تعزي ــر التعــاون جنوب-جنــوب، واصلــت الهيئ يف إطــار تطوي
ــراء  ــوب الصح ــة جن ــدان اإلفريقي ــة يف البل ــات الرقاب ــن هيئ ــا م ــع نظرائه ــراكات م ــط وال ــر الرواب ــالل تطوي خ

ــرق األوســط. وال

تم 	   )3ACA(: التأمينات ملراقبي  اإلفريقية  للجمعية  التنفيذية  اللجنة  أشغال  يف  املشاركة 
الرقابة واإلرشاف  قبل سلطات  التأمينات )3ACA( من  ملراقبي  اإلفريقية  الجمعية  تأسيس 
عى قطاع التأمن اإلفريقي وذلك من أجل تنسيق أعاملها. حددت الجمعية اإلفريقية ملراقبي 

التأمينات لنفسها هدفن رئيسين:

تعزيز اإلرشاف والرقابة الفعالة والشاملة عى صناعة التأمن اإلفريقية من أجل تطوير أسواق تأمن منصفة، ـ 
آمنة ومستقرة وكذا الحفاظ عى مصالح املؤمن لهم وحاميتهم؛

املساهمة يف االستقرار املايل اإلقليمي.ـ 

تســاهم الهيئــة باعتبارهــا عضــوا يف اللجنــة التنفيذيــة للجمعيــة اإلفريقيــة ملراقبــي التأمــن)3ACA(، بشــكل 
مكثــف يف أعــامل هــذه الجمعيــة التــي تشــكل منتــدى لتبــادل األفــكار مــع هيئــات الرقابــة االفريقيــة.

بالنســبة لســنة 2020، شــاركت الهيئــة يف اجتــامع اللجنــة التنفيذيــة الــذي تــم تنظيمــه عــر نــدوة افراضيــة 
يف شــهر شــتنر. وشــهد هــذا االجتــامع مشــاركة حــوايل ثالثــن ممثــالً عــن مختلــف هيئــات الرقابــة واإلرشاف 

عــى قطــاع التأمــن يف القــارة.
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االتحــاد العــريب ملراقبــي التأمــني )AUIS( : عــى املســتوى اإلقليمــي، تعــد الهيئــة عضــوا   
يف االتحــاد العــريب ملراقبــي التأمــن )AUIS( الــذي يضــم مختلــف البلــدان العربيــة واملعــروف 

.،)AFIRC( ســابقا باســم منتــدى هيئــات الرقابــة عــى التأمــن

تعتــر الهيئــة عضــوا نشــيطا يف هــذا اإلتحــاد، حيــث تولــت رئاســته ملــدة أربــع ســنوات قبــل 
تســليم الرئاســة إىل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف شــتنر 2018.

خــالل ســنة 2020، شــاركت الهيئــة يف أشــغال مختلــف اللجــان وأعــامل هــذ االتحــاد، وركــزت أشــغال هــذه 
اللجــان بشــكل أســايس عــى دور هيئــات الرقابــة واإلرشاف العربيــة عــى ضــوء تداعيــات فــروس كورونــا عــى 

قطــاع التأمــن.

 : IAIS مجموعــة الرقابــة الفرنكوفونيــة للجمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمينــات
وأنشــئت هــذه املجموعــة بإيعــاز مــن هيئــات الرقابــة يف البلــدان الناطقــة باللغــة 
ــل  ــات وأفض ــرات واملعلوم ــادل الخ ــز تب ــاون  وتعزي ــر التع ــرض تطوي ــية بغ الفرنس

ــدان. ــذه البل ــن ه ــة ب ــات الرقابي املامرس

اجتمعــت مجموعــة مراقبــي التأمــن الفرنكوفونيــة GCAF خالل شــهر دجنــر 2020. وكان االجتــامع االفرايض 
 .)Covid-19 فرصــة ملناقشــة تجــارب املراقبــن عــى مــدار العــام املــايض )مــع إيــالء اهتــامم خــاص لـــجائحة
ــة املحاســبيةIFRS ، واملــالءة  ــر الدولي ــل املســتدام، واملعاي ــامع مناقشــة موضــوع التموي ــاول هــذا االجت وتن

القامئــة عــى املخاطــر يف األســواق الناشــئة. 

3. تطوير شراكات مع اهليئات النظرية
املشــاركة يف مــرشوع التقييــم الــدويل إلطــار اإلرشاف عــىل التأمــني يف املغــرب بقيــادة الجمعيـــة الدوليـــة ملراقبــي 
التأمـــني IAIS: كجــزء مــن اســراتيجيتها للتوافــق مــع املعايــر الدوليــة، بــدأت الهيئــة يف عــام 2019 مــروع تقييم 
مطابقــة اإلطــار املغــريب لــإلرشاف عــى التأمــن ملعايــر الجمعيـــة الدوليـــة ملراقبــي التأمـــن IAIS. يتضمــن هــذا 
املــروع الشــامل تقييــاًم ذاتيًــا للهيئــة وإجــراء مهمــة للتقييــم يف عــن املــكان مــن قبــل خــراء دوليــن. وقــد متــت 
املصادقــة عــى تقريــر هــذه املهمــة مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة للجمعيـــة الدوليـــة ملراقبــي التأمـــن ونــره عــى 

موقعهــا يف يونيــو 2020.

كجزء من برنامجه 	  التكافيل«:  التأمني  املشاركة يف دورة تكوينية عن بعد حول »الرقابة واإلرشاف عىل قطاع 
التدريبي لعام 2020، نظم معهد صندوق النقد العريب للتدريب وبناء القدرات )FMA( ندوة عن بعد حول 
»الرقابة واإلرشاف عى قطاع التأمن التكافي«. تهدف هذه الدورة التكوينية، التي تم تنظيمها يف نونر 2020، 

إىل تعريف املشاركن مببادئ التأمن التجاري والتأمن التكافي وتقديم مناذج مختلفة للتأمن التكافي.

اإلمارتية 	  التأمن  هيئة  أكادميية  نظمتها  املالية«  الجرائم  »مكافحة  حول  بعد  عن  تكوينية  دورة  يف  املشاركة 
)أكادميية هيئة التأمن(. تعتر هذه الدورة جزءا من برنامج بعنوان »شهادة من جمعية االمتثال الدولية فيام 

يخص مكافحة الجرمية املالية يف قطاع التأمن - املستوى 4«.
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1. حساب الموارد والمصاريف 
ــة 203,9 مليــون درهــم، مســجال ارتفاعــا بنســبة14,4 %. وتعــزى  ــغ مجمــوع مــوارد الهيئ خــالل ســنة 2020، بل
هــذه الزيــادة إىل ارتفــاع مســاهامت مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن )5,4 %+( التــي تشــكل املــورد األســايس 
لهاتــه املــوارد، نتيجــة النمــو اإليجــايب لحجــم معامــالت قطــاع التأمــن وإعــادة التأمــن )3 % +( مقارنــة مــع ســنة 

 .2019

مجموع موارد الهيئة
خالل سنة 2020

مصاريف غري جارية 
خالل عام 2020

مجموع املصاريف

خالل سنة 2020

مساهامت مقاوالت التأمن 
وإعادة التأمن

مصاريف املستخدمني

خالل سنة 2020

التغيري يف مصاريف 
املستخدمني خالل سنة 
2020 مقارنة بسنة 2019

انخفاض املصاريف 
الخارجية األخرى خالل 
سنة 2020 مقارنة بسنة 

2019

مصاريف خارجية أخرى  
خالل عام 2020

ارتفاع املصاريف الغري 
الجارية خالل سنة 2020 

مقارنة بسنة 2019

مقارنة مع سنة 2019مقارنة مع سنة 2019

النمو اإليجايب لحجم 
معامالت قطاع التأمن 

وإعادة التأمن

مشرتيات مستهلكة من 
مواد ولوازم خالل سنة 

2020
مليون درهم

انخفاض مشرتيات مستهلكة 
من مواد ولوازم خالل سنة 

2020 مقارنة سنة 2019

203,9

16,5

173,7 +5,4%

93,7+13,2%26,1

783,9%

-8,3%

-13,7%

+3%

1,2

بلغــت النتيجــة الصافيــة مبلــغ 30,1 مليــون درهــم وســرتصد بأكملهــا لتكويــن رأســامل احتياطي، وفقــا ملقتضيات 
املــادة 33 مــن القانون رقــم 64.12.
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2. الحصيلة
ــون خــالل ســنة  ــل 237,7 ملي ــون درهــم مقاب ــة إىل 279,3 ملي ــة الهيئ ــع مجمــوع حصيل ــم ســنة 2020، ارتف مبت

.2019

مجموع حصيلة الهيئة 
خالل سنة 2020

الخصوم املتداولة  خالل 
سنة 2020

مليون درهم

ارتفاع نسبة األصول الثابتة
خالل سنة 2020

مجموع حصيلة الهيئة 
خالل سنة 2019

مساهمة الهيئة يف الصندوق 
الخاص بتدبري جائحة 

فريوس كورونا

التطبيقات واملعدات 
املعلوماتية
مليون درهم

بلغ رصيد الخزينة خالل 
سنة 2020

مليون درهم

بلغت األصول املتداولة  
خالل سنة 2020

مليون درهم

ارتفاع الخصوم املتداولة 
خالل سنة 2020

مليون درهم

أصول ثابتة خالل سنة 
2020

بلغ التمويل الدائم

مليون درهم

 يتكون هذا التمويل باألساس من 
النتائج الصافية للسنوات املاضية

ارتفاع التمويل الدائم 
خالل سنة 2020 مقارنة 

بسنة 2019

279,3

75,8

34,0% 237,7

155235,2

+18,9%

7,4

+16,9%

36,6

203,4
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31/12/2020

بالدرهم
السنة المالية السابقة

 0
الصا12  0

الصا12 االستهالكات الخام
قيم معدومة ملحقة باألصول الثابتة (أ)         18.192.454,82        4.330.441,92        13.862.012,90          1.625.103,86

مصاريف تمهيدية
تكاليف للتوزيع عD عدة سنوات مالية          18.192.454,82         4.330.441,92         13.862.012,90          1.625.103,86

اضية JKت تسديد سندات اقMمكاف
حقوق معنوية ملحقة باألصول الثابتة (ب)           8.252.239,42        4.574.976,69          3.677.262,73          4.172.920,42

البحث والتنمية
براءات ، عالمات ، حقوق وقيم شبيهة بها            8.252.239,42         4.574.976,69           3.677.262,73          4.172.920,42

محل تجاري
حقوق معنوية أخرى ملحقة باألصول الثابتة

أصول ثابتة مادية (ت)        35.651.641,30      16.534.562,95        19.117.078,35        21.559.677,23
أراض
مبان

إنشاءات تقنية ، عتاد وأدوات
عتاد النقل            1.370.046,42            855.849,34              514.197,08             510.063,62

أثاث ، عتاد المكتب وتهييئات مختلفة          34.275.594,88       15.678.713,61         18.596.881,27        20.856.213,61
أصول ثابتة مادية أخرى

أصول ثابتة مادية قيد اإلنجاز                   6.000,00                  6.000,00             193.400,00
حقوق مالية ملحقة باألصول الثابتة (ث)

سلفات ملحقة باألصول الثابتة
دائنيات مالية أخرى

سندات المساهمة
سندات أخرى ملحقة باألصول الثابتة

فوارق التحويل باألصول (ج)                     513,21                    513,21
نقصان الدائنيات الملحقة باألصول الثابتة

زيادة ديون التمويل                       513,21                     513,21
مجموع I: (ا+ب+ت+ث+ج)        62.096.848,75      25.439.981,56        36.656.867,19        27.357.701,51

المخزون (ح)              544.358,49             544.358,49             501.682,91
بضائع

يات مستهلكة من مواد و لوازم               544.358,49              544.358,49             501.682,91 JKمش
منتجات جارية

منتجات وسيطة و منتجات متبقية
منتجات منتهية

دائنيات األصول المتداولة (خ)        90.293.845,51        2.457.862,50        87.835.983,01        93.004.688,38
ممونون مدينون، تسبيقات و دفعات               125.160,00               125.160,00               16.420,00

زبائن وحسابات مرتبطة          62.451.391,60          62.451.391,60        65.229.938,92
مستخدمون مدينون               147.575,28               147.575,28               24.000,00

الدولة ( مدينة)          20.365.691,43          20.365.691,43        23.069.903,12
-                            1 wxكاء مدين yz حسابات

مدينون آخرون            5.519.250,00         2.457.862,50           3.061.387,50          3.558.613,20
حسابات تسوية األصول            1.684.777,20            1.684.777,20          1.105.813,14

سندات و قيم توظيف (د)       146.852.756,81       146.852.756,81      110.449.539,46
فوارق التحويل باألصول ( عناX متداولة) (ذ)                12.759,96                12.759,96                 1.356,86

المجموع II : ( ح+ خ +د +ذ)      237.703.720,77        2.457.862,50      235.245.858,27      203.957.267,61
6.460.402,69          7.418.926,71          - الخزينة- األصول          7.418.926,71                       

شيكات و قيم للتحصيل
بنوك ، الخزينة العامة ، شيكات بريدية            7.404.326,58            7.404.326,58          6.450.704,99

صناديق ، خواالت تسبيقات واعتمادات                 14.600,13                 14.600,13                 9.697,70
6.460.402,69          7.418.926,71          -                        7.418.926,71          III المجموع

237.775.371,81      279.321.652,17      27.897.844,06      307.219.496,23      I+ II+ III المجموع العام

أصول متداولة (دون 
الخزينة)

الخزينة

السنة المالية الجارية

(األصول)

االصول

األصول التابثة
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31/12/2020
(الخصوم)

بالدر*م
السنة المالية السابقة السنة المالية الجارية

رؤوس أموال ذاتية               203.349.563,75            173.199.020,32
كة أو شخ&% (1) رأس مال ال.-

ناقص :  مساهمون، رأس مال مكتتب به و غ;: مطالب به
ناقص راس مال مطالب به

ناقص ما دفع منه
عالوات إصدار واندماج وتقدمة

فوارق إعادة التقويم
 %

Z[االحتيا\% القانو
احتياطات أخرى                173.199.020,32             135.841.383,37

-                                  - مرحل من جديد (2)                                    
نتيجة صافية للدورة المحاسبية (2)                  30.150.543,43               37.357.636,95

نتائج صافية قيد اإلرصاد (2)
مجموع رؤوس أموال ذاتية (أ)               203.349.563,75            173.199.020,32

رؤوس أموال ذاتية مماثلة (ب)                      111.256,83                   787.337,98
إعانات االستثمار                       111.256,83                    787.337,98

-                                  - مخصصات مقننة                                    
ديون التمويل (ت)                        32.497,09                     32.343,70

-                                  - اضات سندية                                     s;اق
ديون أخرى للتمويل                         32.497,09                      32.343,70

مخصصات مستديمة لمواجهة المخاطر والتكاليف (ث)
مخصصات لمواجھة المخاطر
مخصصات لمواجھة التكالیف
فوارق التحويل بالخصوم (ج)

زيادة الدائنيات الملحقة باألصول الثابتة
نقصان ديون التمويل

مجموع I : (أ + ب + ت + ث+ ج)              203.493.317,67            174.018.702,00
ديون الخصوم المتداولة (ح)                 68.402.631,13              63.750.603,26
ممونون و حسابات مرتبطة                  13.059.860,13               12.485.604,74

زبائن دائنون، تسبيقات و دفعات                         15.898,85                      15.898,85
مستخدمون دائنون                  21.261.342,86               16.057.378,14

هيئات اجتماعية دائنة                    2.295.035,15                    597.175,58
الدولة (دائنة)                  31.131.211,13               34.294.064,82

-                                   Z :xكاء دائن -z حسابات
دائنون آخرون                       639.283,01                    300.481,13

-                                  - حسابات تسوية بالخصوم                                    
مخصصات أخرى لمواجهة المخاطر والتكاليف (خ)                   7.424.762,57                       1.356,86
فوارق التحويل بالخصوم (عنا] متداولة) (د)                             940,80                       4.709,69

المجموع II : ( ح+ خ +د )                 75.828.334,50              63.756.669,81
خزينة بالخصوم

قروض الخصم
قروض الخزينة

بنوك
-                                III المجموع

237.775.371,81            279.321.652,17              I+ II+ III المجموع العام

(1)رأس مال شخ&% مدين  
(2)  ربح (+) ، خسارة (-)

الخصوم

التمويل الدائم

الخصوم المتداولة

الخزينة
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31/12/2020
بالدرهم

مجموع السنة الماضية مجموع السنة المالية الحالية خاصة بالسنوات الماضية خاصة بالسنة المالية الحالية
4 2+1=3 2 1

عائدات االستغالل 1
بيع بضائع

بيع ممتلكات و خدمات منتجات     182.070.571,48         12.721,86     182.083.293,34  172.683.430,53
رقم المعامالت     182.070.571,48         12.721,86     182.083.293,34  172.683.430,53

-                       - تغEF مخزون المنتجات                         
-                       - مستعقرات منتجة من قبل المقاولة لنفسها                         
-                       - إعانات االستغالل                         

عائدات استغالل أخرى         2.547.500,00         60.000,00         2.607.500,00      1.050.000,00
146.111,18         297.206,66            - دادات االستغالل ، تنقيالت تكاليف            297.206,66                     [Fاس

المجموع 1    184.915.278,14         72.721,86    184.988.000,00  173.879.541,71
تكاليف االستغالل  2

- يات لبضائع أعيد بيعها                       [Fمش
يات مستهلكة من مواد ولوازم         1.273.440,24         1.273.440,24      1.475.306,18 [Fمش

تكاليف خارجية أخرى       26.181.864,98       26.181.864,98    28.555.321,19
ائب و رسوم            974.186,28            974.186,28         904.733,19 bc

82.800.883,07    93.766.277,74       93.766.277,74        b Edتكاليف المستخدم
-                       - تكاليف استغالل اخرى                         

مخصصات االستغالل       20.321.164,51             - 279,72       20.320.884,79      7.199.496,19
المجموع 2    142.516.933,75             - 279,72    142.516.654,03  120.935.739,82
نتيجة االستغالل (1-2)      42.398.344,39         73.001,58      42.471.345,97    52.943.801,89 3

العائدات المالية 4
عائدات سندات المساهمات و سندات المستعقرات األخرى

مكاسب الhف                   930,24                   930,24             2.067,03
فوائد و عائدات مالية أخرى         2.632.857,61         2.632.857,61      2.300.355,42

إعادة عمليات مالية، تنقيالت التكاليف                1.356,86                1.356,86             3.811,88
2.306.234,33      2.635.144,71        - المجموع 4        2.635.144,71                   

التكاليف المالية 5
تكاليف الفوائد

خسائر الhف              12.661,22              12.661,22             5.380,51
- تكاليف مالية اخرى                      

مخصصات مالية              13.273,17              13.273,17             1.356,86
6.737,37             25.934,39             - المجموع 5             25.934,39                   

2.299.496,96      2.609.210,32        - نتيجة مالية (4-5)        2.609.210,32                    6
نتيجة جارية (6+3)      45.007.554,71         73.001,58      45.080.556,29    55.243.298,85 7
نتيجة جارية       45.007.554,71         73.001,58      45.080.556,29    55.243.298,85 7

عائدات غHI جارية 8
عائدات التنازالت عن األصول الثابتة            167.995,00            167.995,00         328.140,00

- إعانات التوازن                      
إعادة العمليات عl إعانات االستثمار            676.081,15            676.081,15      1.307.723,00

عائدات غEF جارية أخرى            470.976,30            470.976,30         425.079,29
- دادات غEF جارية ، تنقيالت تكاليف       15.000.000,00       15.000.000,00                       [Fاس

2.060.942,29      16.315.052,45      - المجموع 8      16.315.052,45                   
تكاليف غHI جارية 9

قيم صافية من استهالك األصول الثابتة المحالة              44.640,22              44.640,22         237.974,96
- إعانات ممنوحة                      

تكاليف أخرى غEF جارية       16.471.333,99       16.471.333,99      1.630.611,95
- مخصصات غEF جارية لالستخمادات و االحتياطات                      

1.868.586,91      16.515.974,21      - المجموع 9      16.515.974,21                   
192.355,38         200.921,76 -          - نتيجة غHI جارية (8-9)          - 200.921,76                    10

ائب (7+10)      44.806.632,95         73.001,58      44.879.634,53    55.435.654,23 PQنتيجة قبل ال 11
ائب عW النتائج      14.729.091,10      14.729.091,10    18.078.017,28 PQال 12
النتيجة الصافية (11-12)      30.077.541,85         73.001,58      30.150.543,43    37.357.636,95 13

مجموع العائدات (1+4+8)    203.865.475,30         72.721,86    203.938.197,16  178.246.718,33 14
مجموع التكاليف (2+5+9+12)    173.787.933,45             - 279,72    173.787.653,73  140.889.081,38 15
النتيجة الصافية (مجموع العائدات- مجموع التكاليف)      30.077.541,85         73.001,58      30.150.543,43    37.357.636,95 16

العمليات
حساب العائدات و التكاليف

االستغالل

 Z[الما

غHI جارية
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1. مهام مجلس الهيئة
يتــوىل املجلــس إدارة الهيئــة طبقــا ملقتضيــات القانــون 64.12 القــايض بإحــداث هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتياط 

االجتامعــي. ويقوم املجلــس بـــ: 

 وضع السياسة العامة للهيئة؛	 

املصادقة عى األنظمة الداخلية؛	 

 تحديد مساهمة الهيئات الخاضعة ملراقبة الهيئة؛	 

دراسة واملصادقة عى التقرير السنوي لحصيلة مهام وأشغال الهيئة وعى قوامئها املالية وعى ميزانيتها وعى 	 

التعديالت املدخلة عى هذه امليزانية خالل السنة املالية؛

تعين مراقب الحسابات املكلف بالتدقيق السنوي لحسابات الهيئة وتحديد أجرته؛	 

البت يف تقرير مراقب الحسابات ويف كل تقرير لالفتحاص؛	 

البت يف اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضتها؛	 

 وضع النظام الذي تحدد مبوجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات مع احرام املبادئ األساسية املحددة يف النصوص 	 

التريعية والتنظيمية املتعلقة بالصفقات العمومية؛

الهيئة، 	  مبستخدمي  الخاصة  واالمتيازات  والتعويضات  للمرتبات  العام  والنظام  األسايس  النظام  عى  املصادقة 

باقراح من الرئيس؛ 

املصادقة عى الهيكل التنظيمي للهيئة املقرح من طرف الرئيس؛ 	 

تعين مديري الهيئة باقراح من الرئيس؛	 

اتخاذ قرارات منح االعتامد ملقاوالت التأمن وإعادة التأمن واملصادقة عى األنظمة األساسية ملؤسسات التقاعد، 	 

بعد استطالع رأي لجنة التقنن؛ 

اتخاذ القرارات املتعلقة بسحب االعتامد كليا أو جزئيا ملقاولة للتأمن وإعادة التأمن وبالتحويل الكي أو الجزيئ 	 

ملحفظة عقودها وكذا تعين مترصف مؤقت ملقاولة للتأمن وإعادة التأمن. كام يتخذ املجلس عقوبات سحب 

املصادقة عى النظام األسايس ملؤسسة للتقاعد إذا كانت ال تسر وفقا لنظامها األسايس أو ال تتقيد بالنصوص 

التريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل أو كانت ال تستويف الضامنات املالية املنصوص عليها يف املادتن 116 

و117 من القانون رقم 64-12. وتتخذ هذه العقوبات بعد استطالع رأي اللجنة التأديبية.
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2. صالحيات رئيس الهيئة 
تطبيقا للامدة 19 من القانون 64.12 والتي أحدثت مبوجبه الهيئة، يقوم الرئيس بـ:

يرأس املجلس ويستدعيه ويحدد جدول أعامل جلساته؛	 

يصدر املناشر الرضورية ملامرسة مهام الهيئة، بعد استطالع رأي لجنة التقنن املنصوص عليها يف املادة 27 من 	 

القانون رقم 64.12؛

يتخذ جميع القرارات املتعلقة بالعقوبات، باستثناء تلك املخولة للمجلس؛	 

يعد مشاريع امليزانية السنوية والتعديالت التي تطرأ عليها خالل السنة املالية ويحرص حسابات الهيئة؛	 

يقوم بتنظيم مصالح الهيئة وفق الهيكل التنظيمي الذي صادق عليه املجلس ويحدد مهامها؛	 

الهيكل 	  حسب  واملناصب  الدرجات  باقي  يف  والتعين  التوظيف  ويتوىل  املجلس  عى  املديرين  تعين  يقرح 

التنظيمي للهيئة، ووفق الروط املحددة يف النظام األسايس الخاص مبستخدمي الهيئة؛

يقوم بعمليات االقتناء والتفويت واملعاوضة املتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها املجلس؛	 

يصادق عى كل اتفاقية ترمها الهيئة ويعمل عى تنفيذها وتفعيلها؛	 

وسائر 	  التنفيذ  تدابر  جميع  ويتخذ  عنها  ويدافع  ويتابعها  القضائية  الدعاوى  ويرفع  الغر.  إزاء  الهيئة  ميثل 

اإلجراءات التحفظية التي يراها مفيدة؛

يعد مروع التقرير السنوي لنشاط الهيئة، ويعرضه عى املجلس قصد دراسته واملصادقة عليه؛	 

يطلع املجلس عى سر نشاط الهيئة وأدائها ملهامها؛	 

يقوم بتنفيذ قرارات املجلس ويتخذ كل التدابر الرضورية لهذا الغرض ويتوىل مراقبة تنفيذها؛	 

يتخذ كل قرار رضوري للقيام باملهام واالختصاصات املخولة للهيئة مبوجب القانون.	 

يساعد الرئيس كاتب عام يسهر، تحت سلطته، عى تنسيق أعامل مختلف مصالح الهيئة.

ميــارس الكاتــب العــام الســلط واملهــام التــي يفوضهــا الرئيــس إليــه. ويعــوض الرئيــس يف حالــة تغيبــه أو إذا عاقــه 
عائــق وميــارس جميــع مهــام الرئيــس باســتثناء رئاســة املجلــس.

3. اختصاصات وتأليف اللجنة التأديبية
 االختصاصات:

يعهد للجنة التأديبية بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يي:

العقوبات التي تتخذها الهيئة تطبيقا لألحكام التريعية والتنظيمية، باستثناء تلك املنصوص عليها يف املواد 167 	 

و241 و255 و278 ويف البندين 1( و2( من املادة 279 ويف 279-1 و308 و320 و323 ويف البنود من 1( إىل 3( 

من املادة 324 ويف 325 من القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهر الريف رقم 

الملحقات
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1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 )3 أكتوبر 2002( وكذا تلك املنصوص عليها يف البندين 1( و2( من املادة 

121 ويف املادة 122 ويف البند ج( من املادة 123 من القانون64.12 ؛

رقم 	  القانون  من   254 املادة  تطبيقا ألحكام  التأمن  وإعادة  التأمن  مقاوالت  تقدمها  التي  التقويم  مخططات 

17.99 سالف الذكر وحول إمكانية استفادتها لهذا الغرض من صندوق تضامن مؤسسات التأمن املحدث مبوجب 

الفصل 39 من الظهر الريف رقم 1.84.7 الصادر يف 6 ربيع اآلخر 1404 )10 يناير 1984( مبثابة قانون يتعلق 

باتخاذ تدابر مالية يف انتظار إصدار قانون املالية لسنة 1984؛

مخططات التصحيح ومخططات التقويم التي تقدمها مؤسسات التقاعد تطبيقا، عى التوايل، ألحكام املادتن 117 	 

و119 من القانون .64.12. 

 التأليف:
يــرأس اللجنــة التأديبيــة قــايض محكمــة النقــض عضــو املجلــس. وهــي تتألــف مــن األعضــاء التاليــن املعينــن مــن 

قبــل مجلــس الهيئــة: 

عضو واحد من بن األعضاء املستقلن يف املجلس، كنائب للرئيس؛	 

عضو واحد ميثل الهيئة يعن من بن مستخدميها؛	 

أربعة أعضاء رسمين ميثل كل واحد منهم القطاعات التي تخضع ملراقبة الهيئة؛	 

األعضاء 	  محل  يحلون  وهم  الهيئة،  ملراقبة  تخضع  التي  القطاعات  منهم  واحد  كل  ميثل  نائبن  أعضاء  أربعة 

الرسمين إذا تعذر حضورهم؛

عضو واحد مستقل.	 

تتألف اللجنة التأديبية خالل سنة 2020 من:

أعضاء اللجنة التأديبية

مستشارة لدى محكمة النقض، رئيسة السيدة إميان املاليك

عضو مجلس الهيئة، نائب الرئيس السيد أحمد زينون

ممثلة الهيئة السيد عبد املجيد امليموين

مدير الصندوق املغريب للتقاعد، ممثل أنظمة التقاعد، عضو رسمي السيد لطفي بوجندار

مدير النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد، ممثل أنظمة التقاعد، عضو نائب السيد محمد عيل بنسودة

ممثل مقاوالت التأمني وإعادة التأمني، عضو رسمي السيد محمد عفيفي

ممثل مقاوالت التأمني وإعادة التأمني، عضو نائب السيد عبد الرحيم الدبيش

ممثل وسطاء التأمني، عضو رسمي السيدة حفصة أسكندار

ممثل وسطاء التأمني، عضو نائب السيدة نورة بلخياط 

رئيس التعاضدية العامة للرتبية الوطنية، ممثل الرشكات التعاضدية، عضو رسمي السيد ميلود معصيد

رئيس الصندوق التعاضدي املهني املغريب، ممثل الرشكات التعاضدية، عضو نائب السيد عبد العزيز علوي

عضو مستقل السيد حميد البرصي



عدد 7070 - 29 رجب 1443 )3 مار3 2022(الجريدة الرسمية   2323

103 2020التقرير السنوي

3. اختصاصات وتأليف لجنة التقنين
  االختصاصات:

يعهد للجنة التقنن بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول: 

مشاريع املناشر والنصوص التريعية أو التنظيمية املتعلقة مبجال تدخلها؛	 

طلبات االعتامد املقدمة من طرف مقاوالت التأمن وإعادة التأمن؛	 

تكوين اتحادات الركات التعاضدية للتأمن وانخراط وانسحاب رشكة تعاضدية للتأمن من االتحاد؛	 

عمليات االدماج أو االنفصال أو الضم ملقاوالت التأمن وإعادة التأمن؛	 

املوافقة عى طلبات التحويل الجزيئ أو الكي ملحفظة مقاولة التأمن وإعادة التامن؛	 

طلبات املصادقة عى األنظمة األساسية املقدمة من لدن مؤسسات التقاعد وتحويل مجموع الحقوق وااللتزامات 	 

من مؤسسة للتقاعد إىل أخرى؛

طلبات املصادقة عى األنظمة األساسية املقدمة من قبل جمعيات التعاون املتبادل والتغيرات املدخلة عليها؛	 

طلبات املصادقة عى عمليات إدماج اثنان أو عدة جمعيات التعاون املتبادل؛	 

تخصيص الفاضل من أموال جمعیة التعاون املتبادل املشار إليه يف الفقرة الرابعة من املادة 31 من الظهرالريف 	 

رقم 1.57.187 الصادر يف 24 جامدى الثانية 1383 )12 نوفمر 1963( بسن نظام أسايس للتعاون املتبادل.

طلبات املوافقة عى نظام صناديق االستثامر املستقلة للشيخوخة والعجز والحوادث والوفاة، وطلبات املوافقة 	 

عى نظام األعامل االجتامعية لجمعيات التعاون املتبادل والتغيرات املدخلة عليها.

 تأليف اللجنة:
تتألف هذه اللجنة طبقا للامدة 28 من القانون 64.12 القايض بإحداث الهيئة من: 

أعضاء لجنة التقنني

الكاتب العام للهيئة، رئيسا السيد عثامن خليل العلمي

ممثلن للهيئة معينن من طرف املجلس
السيد ميمون زبيار 

السيد عبد الكريم صاحب الدين

ممثلن لإلدارة معينن من طرف الوزير املكلف باالقتصاد واملالية 
وإصالح اإلدارة

السيد عبد الجليل الحافر

السيدة صفاء الطالبي

رئيس الجامعة املغربية ملقاوالت التأمن وإعادة التأمن السيد محمد حسن بن صالح

ممثلن للجامعة املغربية ملقاوالت التأمن وإعادة التأمن معينن باقراح 
من هذه الجامعة

السيد رمسيس عروب

السيد البشر بادو

ممثلن لوسطاء التأمن معينن من طرف املجلس.
السيد خالد أوزال قدم استقالته يف فراير 2021.

السيد فريد بنسعيد

السيد خالد أوزال
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املدير العام للصندوق الوطني للضامن االجتامعي، ممثل أنظمة التقاعد، 
معن مبرسوم

السيد عبد الله مرتقي )املدير العام للصندوق 
الوطني للضامن االجتامعي، بالنيابة منذ مارس 

2019 ، محل السيد سعيد احميدوش(

مدير الصندوق املغريب للتقاعد، ممثل أنظمة التقاعد، معن مبرسوم السيد لطفي بوجندار

مدير النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد، ممثل أنظمة التقاعد، معن 
مبرسوم

السيد محمد عي بنسودة

الرئيس املدير العام للصندوق املهني املغريب للتقاعد، ممثل أنظمة 
التقاعد، معن مبرسوم

السيد خالد الشدادي

رئيس التعاضدية العامة للربية الوطنية، ممثل الركات التعاضدية، 
معن مبرسوم

السيد ميلود معصيد

رئيس تعاضدية االحتياط االجتامعي للسككين، ممثل الركات 
التعاضدية، معن مبرسوم

السيد لحسن أشيبان

رئيس الصندوق التعاضدي املهني املغريب، ممثل الركات التعاضدية، 
معن مبرسوم

السيد عبد العزيز علوي

السيد خالد لحلو املدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية للتأمن الصحي

4. مقاوالت التأمينات وإعادة التأمين - حسابات موحدة
2020

2019 األصول

صاف االستهالكات إجاميل

205 985,0 11 186,3 217 171,3 194 873,9 األصول الثابتة

727,0 710,9 1 437,9 167,5 قيم معدومة ملحقة باألصول الثابتة

4 208,9 1 556,9 5 765,9 2 914,0 حقوق معنوية ملحقة باألصول الثابتة

1 409,9 1 839,8 3 249,8 1 665,0 أصول ثابتة مادية

16 195,7 2 447,3 18 643,0 15 449,6 حقوق مالية ملحقة باألصول الثابتة 

183 431,2 4 631,3 188 062,5 174 677,6 توظيفات مرصدة لعمليات التأمن

12,2 12,2 0,3 فوارق التحويل باألصول

46 207,6 6 691,2 52 898,7 41 518,1 األصول املتداولة )دون الخزينة(

13 209,0 13 209,0 12 702,1 حصة املحال إليهم يف االحتياطيات التقنية

27 566,4 6 648,7 34 215,1 24 883,6 دائنيات األصول املتداولة

5 350,2 42,4 5 392,6 3 870,1
سندات وقيم توظيف )غر مرصدة 

لعمليات التأمن(

82,0 0,0 82,0 62,3 فوارق التحويل باألصول )عنارص متداولة(

3 244,9 33,9 3 278,8 2 776,0 الخزينة

255 437,5 17 911,4 273 348,8 239 168,0 املجموع العام
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2020 2019 الخصوم

231 120,3 217 196,9 التمويل الدائم

43 316,8 41 290,1 رؤوس أموال ذاتية

28,7 28,7 رؤوس أموال ذاتية مامثلة

2 640,4 2 594,5 ديون التمويل

2 643,4 1 981,4 مخصصات مستدامة ملواجهة مخاطر وتكاليف

182 490,6 171 296,3 احتياطيات تقنية إجاملية

0,3 6,0 فوارق التحويل بالخصوم

21 989,8 20 440,5 الخصوم املتداولة )دون الخزينة(

3 702,5 3 540,4 ديون األموال املدفوعة من لدن املحال إليهم

18 109,4 16 760,6 ديون الخصوم املتداولة

145,7 110,0 مخصصات أخرى ملواجهة مخاطر وتكاليف

32,2 29,4 فوارق التحويل بالخصوم )عنارص متداولة(

2 327,3 1 530,6 الخزينة

255 437,5 239 168,0 املجموع العام

2020
2019 الحساب التقني لتأمينات الحياة

صاف اإلحاالت إجاميل

20 259,0 177,5 20 436,5 20 274,2 األقساط

84,4 - 84,4 85,1 العائدات التقنية لالستغالل

21 494,2 116,5 21 610,7 21 666,9 التعويضات واملصاريف

1 843,6 - 1 843,6 1 784,0 التكاليف التقنية لالستغالل

4 314,3 - 4 314,3 4 473,2 عائدات التوظيفات املرصدة لعمليات التأمن

479,7 - 479,7 330,5 تكاليف التوظيفات املرصدة لعمليات التأمن

840,2 61,0 901,1 1 051,1 نتيجة تقنية لتأمينات الحياة

2020
2019 الحساب التقني للتأمني غري التأمني عىل الحياة

صاف اإلحاالت إجاميل

22 450,1 4 669,3 27 119,4 22 299,1 األقساط

546,6 - 546,6 606,0 العائدات التقنية لالستغالل

14 131,8 2 968,4 17 100,2 15 272,7 التعويضات واملصاريف

7 680,7 - 7 680,7 7 533,4 التكاليف التقنية لالستغالل

4 015,1 - 4 015,1 4 987,5 عائدات التوظيفات املرصدة لعمليات التأمن

1 323,7 - 1 323,7 793,7 تكاليف التوظيفات املرصدة لعمليات التأمن

3 875,5 1 700,9 5 576,5 4 292,8 نتيجة تقنية للتأمني غري التأمني عىل الحياة 
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2020

2019 الحساب غري التقني 
املجموع

العمليات الخاصة 

بالسنوات املاضية

العمليات الخاصة 

بالسنة الحالية

1 033,4 1,4 1 032,0 1 077,6 عائدات غر تقنية جارية

889,0 5,6 883,3 759,5 تكاليف غر تقنية جارية

144,4 318,2 نتيجة غري تقنية جارية

3 122,4 20,6 3 101,8 1 438,7 عائدات غر تقنية غر جارية

3 655,1 105,5 3 549,5 1 827,3 تكاليف غر تقنية غر جارية

-532,6 -388,6 نتيجة غري تقنية غري جارية

-388,2 -70,5 نتيجة غري تقنية 

2020 2019

840,2 1 051,1 نتيجة تقنية لتأمينات الحياة

3 875,5 4 292,8 نتيجة تقنية للتأمني غري التأمني عىل الحياة

- 388,2 -  70,5 نتيجة غري تقنية  

4 327,5 5 273,5 نتيجة قبل الرضيبة

1 099,4 1 304,3 رضائب عىل النتائج

3 228,1 3 969,2 نتيجة صافية

24 657,7 24 832,5 مجموع عائدات تأمينات الحياة

27 011,8 27 892,6 مجموع عائدات التأمني غري التأمني عىل الحياة

4 155,8 2 516,3 مجموع العائدات غري التقنية

55 825,3 55 241,5 مجموع العائدات

23 817,6 23 781,4 مجموع تكاليف تأمينات الحياة

23 136,2 23 599,8 مجموع تكاليف التأمني غري التأمني عىل الحياة

4 544,0 2 586,8 مجموع التكاليف غري التقنية

1 099,4 1 304,3 رضائب عىل النتائج

52 597,2 51 272,3 مجموع التكاليف 

3 228,1 3 969,2 نتيجة صافية
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5.مقاوالت التأمين وإعادة التأمين - المؤشرات الرئيسية
التوظيفات 

املرصدة 
لعمليات التأمني

االحتياطيات 
التقنية

رؤوس األموال 
الذاتية

النتيجة 
الصافية

األقساط الصادرة 
للتأمني غري التأمني 

عىل الحياة

أقساط 
تأمني الحياة

مجموع
األقساط 
الصادرة

) مبالين الدراهم(

4 284,4 4 510,2 775,3 -38,32 1 206,2 366,0 1 572,3 أليانز املغرب

12 978,2 13 855,9 3 526,1 436,95 3 847,8 1 089,9 4 937,6 أطلنطاسند

21 136,9 22 886,5 4 330,2 274,53 3 144 1 727,8 4 871,7 أكسا التأمن املغرب

74,2 48,7 24,4 -25,22 42,9 0,0 42,9 أكسا االنجاد املغرب

98,2 110,4 46,6 -6,35 81,4 0,0 81,4 كوفاس املغرب

5 503,6 5 272,9 819,6 217,03 1 055,4 0,0 1 055,4 رشكة تأمن النقل

245,7 250,6 72,6 22,06 120,0 0,0 120,0 أولر هرميس أكامر

11 738,2 11 753,5 754,9 63,21 97,3 2 060,9 2 158,2 املغربية للحياة

795,6 557,8 404,5 26,03 561,5 0,0 561,5 املغرب إنجاد الدولية

4 972,8 2 367,3 5 917,7 192,18 1 092,5 0,0 1 092,5
التعاضدية الفالحية 

املغربية للتأمن

10 693,7 10 387,5 163,7 15,40 0,0 5 787,3 5 787,3
 تعاضدية التأمن 

الشعبي  

11 304,1 9 514,5 5 962,2 328,29 1 043,0 755,1 1 798,0
التعاضدية املركزية 

املغربية للتأمن

2 358,8 2 223,0 156,5 85,09 525,7 0,0 525,7
تعاضدية التأمن أرباب 

النقل املتحدين

36 310,0 35 703,8 6 038,2 660,34 3 457,1 3 418,9 6 876,0 امللكية املغربية للتأمن

263,8 204,7 264,1 32,82 325,8 0,0 325,8 سهام لإلسعاف

14 792,9 15 155,5 4 478,4 200,63 4 307,3 818,7 5 126,0 سهام للتأمن

35 437,5 35 815,2 5 982,0 404,46 4 002,8 4 371,5 8 374,2 تأمن الوفاء

271,8 256,4 168,3 29,46 258,3 0,0 258,3 وفاء إما أسستانس

154,3 50,0 118,7 -15,19 27,8 0,0 27,8
الركة املغربية لتأمن 

الصادرات

52,8 - 53,1 0,72 0,0 0,0 0,0 إنجاد الشعبي

70,3 67,9 50,9 6,02 109,2 0,0 109,2 RMA لالنجاد

173 537,9 170 992,4 40 107,9 2 910,2 25 305,8 20 395,9 45 701,7 مجموع املؤمنني 

9 593,2 11 230,1 2 590,7 317,8 2 136,8 104,9 2 241,6
الركة املركزية إلعادة 

التأمن

300,1 268,3 618,2 0,2 158,8 12,8 171,6 مامداري

9 893,3 11 498,4 3 208,9 318,0 2 295,6 117,7 2 413,3
 مجموع معيدي التأمني 

الحرصيني 
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 أي)املجلس)االقتصمدي)واال تممعي)والبيئي

نحو)تحّول) قمّي)اسؤول)وُادِاج

طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 املتعلق باملجلس 

االقتصادي واالجتماعي والبيئي، قـرر املجلس، فـي إطار إحالة ذاتية، 

إعداد رأي حول موضوع التحّول الرقمّي.

املكلفة  الدائمة  اللجنة  إلى  املجلس  مكتب  عهـد  اإلطار،  هذا  وفي 

بقضايا مجتمع املعرفة واإلعالم بإعداد رأي في املوضوع. 

املنعقدة  املائة،  بعد  والعشرين  الحادية  العادية  دورتها  وخالل 

بتاريخ 29 أبريل 2021، صادقت الجْمعية العامة للمجلس االقتصـادي 

الذي يحمل عنوان: » نحو  الرأي  واالجتماعـي والبيئـي باإلجماع على 

تحّول رقمّي مسؤول وُمدِمج«.

ُتتيح  مندمجة،  بطريقة  اإللكترونية  اإلدارة  تْعميم  يتعّين   )...(  «

َرك للمْعلومات بْين مختلف القطاعات واملرافق.
َ
الولوَج املُْشت

حصول  تسهيل  في  يساهم  الحديثة  التكنولوجيات  فتوظيف 

املواطن على الخدمات، في أقرب اآلجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل 

ظاهرة  النتشار  الرئي�سي  السبب  يعّد  الذي  باإلدارة،  واالحتكاك 

الرشوة، واستغالل النفوذ«.

مقتطف من نّص الخطاب امللكي السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة 

 2016 أكتوبر   14 الجمعة  يوم  هللا،  حفظه  الساد3،  محمد  امللك 

الوالية  من  األولى  التشريعية  السنة  من  األولى  الدورة  افتتاح  في 

التشريعية العاشرة.

اإلفريقية  القارة  تنمية  يروم  مشروع  ألّي  كذلك  والبد   «

ومبادالتها التجارية أن يأخذ في الحسبان ضرورة مواكبة املستجدات 

داخل  املبادالت  في  املسجل  النقص  ويحول  العاملية،  التكنولوجية 

قارتنا إلى فرصة حقيقية للنهوض بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة.

للتكنولوجيا   
ً
اليوم في طريقها لتصبح مختبرا إن إفريقيا ماضية 

خالل  من  قارتنا،  وجه  تغير  فتئت  ما  الرقمية  فالتقانة  الرقمية. 

ويعود  واإلقدام.  اإلبداع  بروح  املسلح  لشبابها  الفعلي  االنخراط 

في  النشيطة  الناشئة  املقاوالت  إلى  الرقمية  القفزة  هذه  في  الفضل 

املال،  قطاع  الحصر:  ال  املثال  سبيل  على  منها  نذكر  مجاالت،  عدة 

ذوي  من  فالشباب  الغذائية.  والصناعات  والصناعة،  واالتصاالت، 

هذه.  االبتكار  عملية  يقودون  من  الغالب  في  هم  الضعيف  الدخل 

وبالتالي، فحرّي بنا أن نضع العناية بهم في صلب سياساتنا العمومية«.

الجاللة  الذي وجهه صاحب  السامي  امللكي  الخطاب  مقتطف من 
لالتحاد  االستثنائية  القمة  إلى  هللا،  حفظه  الساد3،  محمد  امللك 
الحر  التبادل  منطقة  حول  كيغالي  الرواندية  بالعاصمة  اإلفريقي 

القارية اإلفريقية، 21 مار3 2018.

الخص

يتناول الرأي الذي أنجزه املجلس في إطار إحالة ذاتية تحت عنوان 
 
ً
رهانا يشكل  أصبح   

ً
موضوعا وُمدِمج«،  مسؤوٍل  رقمّي  تحّوٍل  ْحو 

َ
»ن

 
ً
 حقيقية

ً
عدُّ رافعة

ُ
 ت

ُ
َمَنة

ْ
 بالنسبة ملستقبل بالدنا. ذلك أن الّرق

ً
رئيسيا

بجودة  االرتقاء  في  وتساهم  التطور،  وتيرة  وتسريع  التحول  لتحقيق 
وتعزيز  اإلنتاجية  من  والرفع  واإلدارات،  بين املرتفقين  التفاعل 

تنافسية االقتصاد املغربي وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية.

 من االستراتيجيات 
ً
 ألهمية هذا الرهان، وضعت بالدنا عددا

ً
وإدراكا

»املغرب  غرار  على  الرقمي،  التحول  وتيرة  تسريع  أجل  من  والبرامج 
الرقمّي 2013«، و»املغرب الرقمي 2020«، كما تمَّ إحداث هيئاٍت ذاِت 
صلٍة بتنفيذ هذه االستراتيجيات والبرامج، منها وكالة التنمية الرقمية 

خ�سي.
ّ

واللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الش

ومع ذلك، فإن مختلف املبادرات التي تم اتخاذها تظل غير كافية 
فجوة  وتقليص  الرقمي  التحول  مسلسل  إنجاح  متطلبات  لتوفير 

رقمية ملموسة، ساهمت أزمة كوفيد - 19 في توسيعها.

هذه  ر  َفّسِ
ُ
ت أن  يمكن  التي  الضعف  مكامن  من  العديد  وهناك 

الوضعية، ومنها على وجه الخصوص :

ر في تنفيذ االستراتيجيات السابقة املعتَمدة من أجل 
ّ

- تسجيل تأخ
والصحة  اإلدارة  مثل  قطاعات  عّدة  في  الرقمي  التحول  تحقيق 

والتعليم والصناعة؛

الخاصة  التحتية  البنيات  تغطية جغرافية ضعيفة على مستوى   -
؛

ً
باإلنترنت ذي الّصبيب العالي والعالي جدا

والتنظيمي،  التشريعي  لإلطاٍر   
ً
أحيانا املالئم  وغير  أ  املجزَّ الطابع   -

ال سيما في ما يتعلق بالعمل عن ُبعد؛ 

يين؛ 
ّ
- غياب فاعلين تكنولوجّيين محل

مّي وطني ثقافّي وتعليمّي؛ 
ْ
- ضْعف إنتاج محتوى رق

كاء االصطناعي.
ّ

- غياب خارطة طريق وطنية للذ

انطالقا من هذا التشخيص، يدعو املجلس االقتصادي واالجتماعي 
إلى اعتماِد رؤية واضحة من أجل إحداِث تحّوٍل رقمّيٍ مدِمٍج  والبيئي 

 سنوات :
ُ

ومسؤوٍل يتيح في غضون فترة أقصاها ثالث

وج إلى اإلنترنت ذي الّصبيب 
ُ
ان املغارَبة، من الُول

ّ
- تمكين مجموع الّسك

، مع ضمان خْدَمة جّيدة في هذا املجال ؛
ً
العالي والعالي جدا
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املساطر  مختلف  منِة 
ْ
رق طريِق  عْن  اإلدارية  الخدمات  تْحديث   -

اإلدارية.

الرئيسية،  اإلجراءات  املجلس جملة من  يقترح  الصدد،  وفي هذا 

تتمثل في ما يلي :

 لتطبيق 
ً
 هيكليا

ً
 ونمطا

ً
1 - إعطاء األولوية للرقمنة باعتبارها وسيلة

التنظيمّية وتوفير الخدمات العمومّية، وتعزيز  القوانين والنصوص 

القوّي على مسار  التأثير  الرقمية الجديدة ذات  النظم  أو  التطبيقات 

املرتفقين )املواطن )ة( واملقاوالت(.

َمَنة، ال سيما 
ْ
2 - وضع إطاٍر تنظيمي متكامل ومناسب في مجال الّرق

في ما يتعلق بالعمل عن ُبعد وحماية املعطيات.

إرساء  أجل  من  الرقمية  والسيادة  يبراني  الّسِ األْمن  تحسين   -  3

البنيات  صمود  تحسين  خالل  من  وذلك  مسؤول،  مّي 
ْ
رق ٍل  تحوُّ

التحتّية، وترسيخ الثقة الرقمية، وتعزيز حماية املعطيات ذات الطابع 

الشخ�سي، وتْعميم التوقيع اإللكتروني.  

 على 
ً
- تطوير مراكز معطياٍت وطنية وجهوّية مغربية، اعتمادا  4

ُن من التوطين والحفظ  ِ
ّ

راكاٍت بين القطاعْين العام والخاّص بما ُيَمك
َ

ش

عطيات 
ُ
قاوالت )امل

ُ
الداخلي لألنشطة الرقمية االستراتيجية للدولة وامل

والّتطبيقات(.

5 - العمل من أجل صعود »منظومة« رقمّية مغربّية، عْن طريق 

استخدام رافعة الّصفقات العمومية وآليات تمويل مبتكرة بالنسبة 

َمَنِتها 
ْ
قاوالت التي تستثمر في عملّية رق

ُ
للفاِعليَن في الِقطاع، وتْزويد امل

بحوافز مالية، من قبيل تعزيز التحفيزات الجبائية وضمان التمويل 

مْن طرف الدولة.

تكامٍل  في  املحمول،  الهاتف  بواسطة  األداء  آلّية  نشر  تسريع   -  6

مع باقي وسائل األداء اإللكترونية األخرى على الصعيد الوطني، قْصَد 

إلى  اللجوء  من  والتقليص  املالي،  الشمول  في  ل  املسجَّ التأخير  تداُرِك 

.
ً
األداء نقدا

االقتصادية،  والقطاعات  الجامعات  انخراط  على  العمل   -  7

الصلة  ذات  والتطوير  البحث  مشاريع  في  خصوصا،  والصناعية 

املقاوالت  لتطوير  ق »منظومات« مالئمة 
ْ
بهدف خل قمي،  الرَّ ل  بالّتحوُّ

الناشئة وتشجيع صعود صناعة رقمية حقيقية.

التحّول  وْرِش  في  وطنية  أولوية  االْصطناعي  الذكاء  َجْعل   -  8

كلفة  ترشيد  مجال  في  إمكانات  من  يتيحه  ما  إلى  بالّنظر  قمي،  الرَّ

اإلنتاج وما يقدمه من حلول تستجيب للحاجيات املختلفة للمواطنات 

واملواطنين. 

2.)اقّداة

ستويات االقتصادّية 
ُ
ِمّي تغيراٍت عميقة على امل

ْ
ق ُيحدث التحّوُل الرَّ

والقدرة  التكنولوجي  التقّدم  من  مزيج  وهو  والبيئّية.  واالجتماعّية 
به  تقوم  الذي  ك 

ّ
التمل إلى   

ً
إضافة املجال،  هذا  في  للفاعلين  اإلبداعية 

الرقمي  التحول   
َ

أْحَدث فقد  ولذلك،  الّساكنة.  من  واسعة  شريحة 
قطائع في عالقاتنا االجتماعّية، وفي طرائق اإلنتاج وأنماط االستهالك 

والترفيه. 

 
ّ

يحث ثقافّيٍ  تغييٍر  إحداث  التحّول  هذا  يتطلب  ذلك،  عن   
ً
وفْضال

املؤّسسات والهيئات على االستهالك والتطوير املتواصل لواقع الحاِل، 
ِمْن خالل ُوُجود قيادة وطموح ومرونة كبيرة في العمل. كما تعمل هذه 
الثورة الرقمية على إحداث رّجة في الحدود القائمة بين العاملْين املاّدي 
اإلنتاجية ستشتمل مستقبال  األنشطة  أّن جميع  َدَرجِة  إلى  مي، 

ْ
ق والرَّ

مّي1. 
ْ
ٍن رق على مكّوِ

تعريف)املجلس)االقتصمدي)واال تممعي)والبيئي)للتحّول)الرقمي

التحّوَل  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  يعرف 
والعملية  والتنظيمية  الثقافية  التغّيرات  ُمجمل  بكونه  الّرقمي 
ملنظومٍة أو تنظيم ما، وذلَك بفْضِل القيام بإدماٍج ُمالئٍم للتطّورات 
على  ِكُز 

َ
َيْرت وهو  الّرقمية«.  »الثورة  أحدثْتها  التي  الّتكنولوجّية 

ِمْن  التطّورات،  هذه  إليهم  تحملها  التي  القيمة  وعلى  ستخِدمين 
ُ
امل

الَنماِذِج  في  هاّمة  قطائع  وإْحداث  ومات 
ُ
املْنظ أداء  تحسين  خالل 

االقتصادية.

املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  املستمّرة  التطّورات  وبفضل 
قطاعات  مختلف  في   

ً
حاِضرة اليوم   

ُ
َمَنة

ْ
الّرق أصبحت  صال، 

ّ
واالت

باَدالت 
ُ
امل ة 

َ َ
لعْومل محّرٍك  بمثابة  بالتالي  وأضحْت  ِرّي، 

َ
الَبش النشاط 

الّدولي  الّصعيِد  على   
ٌ
كبيرة مجموعاٌت  ظهرت  وقد  أنواعها.  بمختلف 

ِمّية، وذلك َعْبَر 
ْ
ِشطُتها حْوَل الرقمنة والّتكنولوجياِت الّرق

ْ
َتَمْحَوُر أن

َ
ت

توفير خدمات ومنتجات ومنّصات، إلى درجة ُوُصولها إلى تحقيِق حجم 
مهم في سوق األسهم2، بل إلى حّد تجاوزها ملجموعات اقتصادية كبرى 
املجموعات  هذه  بعض  أّن  بالذكر  والجدير  الصناعية.  القطاعات  في 
19 التي  لم يكن له وجود قبل عشرين سنة، كما أن جائحة كوفيد - 
ست قّوة هؤالء الفاعلين في مجال الثورة  ِرّية جْمعاء كرَّ

َ
أصاَبت الَبش

الرقمية.

أجل  من  والبرامج  االستراتيجيات  من   
ً
عددا بالدنا  وضعت  وقد 

 ،»2013 الرقمّي  »املغرب  غرار  على  الرقمي،  التحول  وتيرة  تسريع 
بتنفيذ صلة  ذات  هيئات  إحداث  تمَّ  كما   ،»2020 الرقمي  و»املغرب 

فولكسفاغن  أن  كما   .)2017 )انفستوبديا،  العالم  في  للّساعات  َعة  مصّنِ شركة  أكبر  هي  آبل   -  1
ارتبطت بميكروسوفت في مجال القيادة الذاتية )2021(. 

2 - بعض األسهم التكنولوجية بماليير الدوالرات: آبل )2.244(، ميكروسوفت )1.684(، أمازون 
)1.592( ألفابي )1.175( فايسبوك )761( تنسنت )700( تيسال )627( علي بابا )600(.

www.ilboursa.com.
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الوطنية  واللجنة  الرقمية  التنمية  وكالة  منها  االستراتيجيات،  هذه   
خ�سي كآليٍة ملواكبة التحول 

ّ
ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الش

 »Idarati« بوابة  إحداث  تم  الدينامية،  هذه  سياق  وفي  الرقمي. 
املخصصة للمساطر اإلدارية، وأداء الضرائب والرسوم عبر اإلنترنت 
الضريبة  الدخل،  على  الضريبة  السيارات،  على  السنوية  )الضريبة 
اك  على الشركات، الضريبة على القيمة املضافة، وغير ذلك(، والشبَّ
الوحيد »PortNet«، وتتبع خدمات نظام »راميد«، والبوابة الوطنية 
ُبعد(  عن  )للتعليم   »TELMIDTICE« ومنصة   ،»Chikaya« للشكايات 
إطار  في  تندرج  التي  اإلجراءات  من  وغيرها  الرقمي،  الضبط  ومكتب 

الخدمات العمومية الرقمية.

املواطنات  ساعدت  قد  والبرامج  املبادرات  هذه  أن  شك  وال 

واملواطنين على الحصول على الخدمة رغم إكراهات الحجر الصحي. 

 العديد من القطاعات الحيوية من مواصلة 
ً
نت أيضا

ّ
كما أن الرقمنة مك

َم القيود املفروضة جراء حالة الطوارئ الصحية.
ْ
أنشطتها رغ

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم املحرز، ثمة فجوة رقمية 

األزمة  ساهمت  الحياة،  ومناحي  القطاعات  من  العديد  في  ملموسة 

وجه  على  أدت،  حيث  توسيعها،  في   19  - كوفيد  جائحة  عن  الناجمة 

 من دينامية 
ً
الخصوص، إلى إقصاء مغربّيٍ واحٍد مْن أْصِل سّتٍة تقريبا

 
ً
بلدا  193 بين   106 املرتبة  بالدنا  احتلت  وقد  هذا،  الرقمي3.  التحول 

ر تنمية الحكومة اإللكترونية«4، خالل سنة 2020. 
ّ

على صعيد »مؤش

التحتية،  والبنيات  والّتْجهيزات  األدوات  مستوى  على  كما حلت، 

 على صعيد 
ً
بلدا  176 بين   100 في املرتبة  الّرقمي،  للتحّول  الضرورّية 

الدولي  لالتحاد  واالتصاالت«،  املعلومات  تكنولوجيا  تنمية  ر 
ّ

»مؤش

لالتصاالت التابع لألمم املتحدة5.

هذه  تفسر  أن  يمكن  التي  الضعف  مكامن  من  العديد  وهناك 

الوضعية، ومنها على وجه الخصوص: 

من  املعتمدة  السابقة  االستراتيجيات  تنفيذ  في  ر 
ّ

تأخ تسجيل   -

أجل تحقيق التحّول الرقمي في عّدة قطاعات مثل اإلدارة والصحة 

والتعليم ؛

ِمّي الهيكلي ملختلف قطاعات 
ْ
- تسجيل بطء في إحداث التحّول الّرق

الصناعة ؛ 

ُيْجِبُر  مّما  وتعليمّي،  ثقافّي  وطني،  مّي 
ْ
رق محتوى  إنتاج  ضْعف   -

ٍل أسا�سّي من 
ْ
املستعمل املغربي على اْسِتْهالك ُمْنتجاٍت قاِدَمٍة بشك

الخارج ؛

 3 - ANRT, »ANALYSE EVOLUTIONAL DE DES SECTEUR DU TELECOMMUNICATIONS MAROC«,

2020.

4 - Nations Unies, » UN E-Government Survey «, 2018.

5 - Union Internationale des Télécommunications, » ICT Development Index 2017 «.

يين كانت ستشكل األزمة الحالية 
ّ
- غياب فاعلين تكنولوجّيين محل

بالنسبة إليهم فرصة للصعود ؛ 

وخارطة  العمومية،  عطيات 
ُ
امل حكامة  في  واضحة  سياسة  غياب   -

كاء االصطناعي.
ّ

طريق وطنية للذ

الرقمي  بالتحول  خاصة  رؤية  بلورة  ينبغي  املنطلق،  هذا  من 

ومضافرة  املعنيين  الفاعلين  لتعبئة  مالئم  حكامة  نمط  اعتماد  تروم 

جهودهم، وتقليص الفجوة الرقمية الحالية، وتحديث مرافق الدولة، 

وتسريع التحول الرقمي للمقاوالت وتفعيل الصناعة الرقمية.

).)سيمٌق)االئم)للتحول)الّرقمي)خالل)األزاة)الصحية

خالَل األْزَمِة الّصّحية املرتبطة بجائحة كوفيد - 19، شهدت بالدنا 

ِمّي إلى مختلف 
ْ
وج الّرق

ُ
ْير َمْسُبوق إلى الَعَمِل عْن ُبْعٍد وإلى الُول

َ
لجوًء غ

املواطنات  من   
ً
ُجْزءا فإّن  وبالفْعل،  جاالِت. 

َ
امل َجميِع  في  دمات 

َ
الخ

رها 
ّ
توف التي  الُعروض  مختلف  اْستغالل  خالل  من  واِطنين، 

ُ
وامل

ّروا، للّضرورة أو للسهولة، إلى إْجَراء 
ُ
ْد اْضط

َ
الّتكنولوجيا الرقمية، ق

 : محيطهم  مع  تفاعلهم  طرق  في  األحيان  بعض  في  جذرية  تغييرات 

َسرهم وأْصدقائهم، وفي الَعَمل عن 
ُ
في طريقة تسّوقهم، وفي عالقاتهم بأ

ُبْعد، وفي الدراسة والقراءة والتثقيف.

ُمبادراٍت  وتطوير  لظهور  فرصة  الصحية  األزمة  كانت  وهكذا، 

ِم اإللكتروني والتجارة 
ُّ
، في مجاِل التعل

ً
رقمية وطنية في َزَمٍن قصير جدا

ِمّية َوَدْعم االقتصاد 
ْ
حكمة الّرق

َ
اإللكترونية والحكومة اإللكترونية وامل

أّن  على  باَدَرات 
ُ
امل هذه  مختلف  بْرَهَنْت  وقْد  والّتضاُمِنّي.  شاُرِكّي 

ّ
الت

مع  ف  للتكيُّ واإلبداع  الخلق  على  قدرتهم  تسخير  بإمكاِنهم  املغاربة 

م 
ّ
راهاِت الَحْجر الّصّحي، منها، على سبيل املثال، إنشاء منّصات للتعل

ْ
إك

تنفيذ  في  واإلسراع   –  »Prepadigital«و  »TELMIDTICE«  – ُبعد  عْن 

بعض التطبيقات املتعلقة بالحكومة اإللكترونّية كالتوقيع اإللكتروني، 

ومكتب الّضبط الرقمي. 

الذين  ستعملون 
ُ
امل ب 

َ
َسَيْرغ الَوباء  بعد  أنه  بعيد  حد  إلى  وُيتوقع 

َفْت 
َ

ش
َ

ِة تْوظيفها. وقْد ك
َ
ِمّية في ُمواَصل

ْ
اكتشفوا اْستخدام األَدواِت الّرق

من  املائة  في   75 أّن  املتحدة  الواليات  في  ها 
ُ

إجراؤ تّم  مْيدانّية  دراَسة 

ْستهلكين الذين استعملوا األدوات الّرقمية للمّرة األولى سيستمرون 
ُ
امل

في اْستعمالها بعد الجائحة6.

وتكنولوجيات  جديدة  مفاهيم  الّرقمي  التحّول  وَيستعمل  هذا، 

»القطيعة« وتطبيقاتها، من بْينها: الثورة الصناعية الجديدة: الصناعة 

كاء
ّ

الذ وإمكانات  املفتوحة؛  عطيات 
ُ
وامل املنّصة  والّدولة  الرابعة؛ 

6 - McKinsey COVID-19 US Digital sentiment survey : avril 2020.
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وتطبيقاتها  املتسلسلة  البيانات  قواعد  وتكنولوجيا  االصطناعي؛ 

السحابي  كالتخزين  بكة، 
ّ

والش الّتخزين  وتكنولوجيات  املتعّددة؛ 

والجيل الخامس. 

ُيحّدد  بلٍد  وكّل  الرقمي،  للتحّول  واحٌد  مسار  يوجد  ال  وبالتالي، 

 مْن واقعه 
ً
سياساته واستراتيجياته لتعزيز اقتصاده الرقمي، انطالقا

 للوسائل التي يستطيع تعبئتها. وسيتعّين على 
ً
وطموحاته ورؤيته، وتبعا

لتحديث  وذلك  التكنولوجية،  التطّورات  إزاَء هذه  َع 
َ
تتموق أْن  بالدنا 

إدارتها وقطاعاتها االجتماعية )التعليم، الصحة(، من ناحية، ولتطوير 

صناعة رقمية حول مجاالت تكنولوجية مدعومة مْن طرف فاعلين 

أهمية  على  التأكيد  ينبغي  الصدد،  هذا  وفي  ثانية.  ناحية  من  وطنّيين 

توظيف الّرقمنة داخل املقاوالت باعتبارها رافعة لألداء االقتصادي. 

سريعة  جّد  بوتيرٍة  تتطّور  التكنولوجيات  كانت  إذا  أنه  ويالَحظ 

 
ّ

إال تتطّور  ال  واالجتماعية  االقتصادية  ظَمة 
ْ
األن فإّن  وتصاعدّية، 

ر 
ّ

تأخ تعاني من  ما فتئْت  أّن هذه األنظمة  تدريجّية7. والواقع  بكيفّية 

الثورة  أحدثتها  التي  االبتكارات  واستيعاب  التكّيف  مستوى  على 

إلى  الفور  على  ْرَجم 
َ
ُيت ال  التكنولوجي  التقدم  فإّن  وبالتالي،  الرقمية. 

تقّدٍم سوسيو- اقتصادي.

به،  املرتبطة  التكنولوجّيات  وتطوير  الرقمي  التحّول  تسريع  إّن 

شار إلْيها )وال سّيما الذكاء االصطناعي(، يتعلق أيًضا بتغييِر طبيعة 
ُ
امل

وحَسَب  السياق،  هذا  في  رى. 
ْ

أخ واختفاء  جديدة  مهن  وخلق  العمل 

)دون  َمَتة« 
ْ
»أت يمكن  »ماكينزي«،  الدراسات  مكتب  أْجَراها  ِدراَسة 

غل في 
ّ

50 في املائة من مناصب الش الحاجة إلى مورد بشري( أكثر من 

شغيل، 
ّ
 8. كما ُيشيُر تقرير مستقبل الت

ً
املغرب في أفق 20 سنة تقريبا

ُضون 
ُ
ه في غ

ّ
الصادر عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية9، إلى أن

غل 
ّ

الش مناصب  مْن  املائة  في   14 ستكون  القادمة  سنة   20 إلى   15

.
ً
 عميقا

ً
 تحّوال

ُ
َمتة، في حين أّن 32 في املائة مْنها سيعرف

ْ
 لألت

ً
َضة معرَّ

كافًيا  وقًتا  تترك  ال  بحيث  بسرعة،  تتّم  ما  غالًبا  العملّية  هذه  إّن 

للعاملين للتكّيف معها وإيجاد خيارات أخرى. لذلك، من امللّح استباق 

العاملين  تكوين  إعادة  خالل  من  ومواكبتها،  العميقة  التغييرات  هذه 

ناجعة  سياسة  اعتماِد  عْبر  للتهديد،  شغلهم  مناصب  تتعّرض  الذين 

صاِحَبة، يمكن لبالدنا 
ُ
للتكوين املستمّر. وباعتماِد مثل هذه التدابير امل

رقمية  مهن  ك 
ّ
بتمل العالمي،  الّصعيِد  على  القيمة  سلسلة  في  التقّدم 

جديدة داخل مجالها الترابي على سبيل املثال.

وتحويل  القائمة  االقتصادية  النماذج  ابتكار  إعادة  على   
ً
عالَوة

ُموليته، 
ُ

وش اللْحظي  طاَبعه  م 
ْ

بُحك الرقمي،  التحّول  فإّن  غل، 
ّ

الش

7 - Laws of Disruption, Downes, 2009.

8 - Mckinsey, »A future that works: automation, employment, and productivity«, 2017.

9 - منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، »مستقبل الشغل وآفاق التشغيل، 2019.

ألشكال  لقه 
َ

ِبخ املجتمع،  في  عميٍق  تأثيٍر  إحداِث  بصدد  هو اليوم 

خالل  من  الحدود  يزيل  ه 
ّ
أن ذلَك  االجتماعية.  الروابط  من  جديدٍة 

األّولّية  املواد  من  جديًدا  نوًعا  مر 
ْ
ويستث يخلق  كما  اإلنترنت،  شبكة 

عطيات – وُيزيل الحواجز القائمة بين الفضاء الشخ�سي والفضاء 
ُ
- امل

ل يْسمح بنْسِج عالقات إنسانية مختلفة  العام. وبالتالي، فإّن هذا التحوُّ

خ�سي واملنهي.
ّ

على املستوى الش

التحول) اجمل) في) وانجزات) اؤّهالت) على) ر)
ّ
يتوف املغرب) (.(

مي...)
ْ
الّرق

يمٌت)تحتية)ُاتمَحة)
ْ
).2)تجهيزاٌت)وبن

لتقنين  الوطنّية  الوكالة  صدرها 
ُ
ت التي  التقارير  إلى   

ً
اْستنادا

شتركين في:
ُ

ل تطّور َعَدد امل واصالت10، ُيسجَّ
ُ
امل

 	 49.2 إلى  املتوسط، ليصل  في  املائة  في   10+ : الهاتف املحمول 

مليون مشترك في نهاية سنة 2020؛

اإلنترنت عبر الهاتف املحمول : +71 في املائة سنوًيا في املتوسط، 	 

َغ 27.7 مليون سنة 2020؛
َ
حيث َبل

ليْبلغ عدد 	  املتوسط،  في  املائة سنوًيا  في   13+ : الثابت  الهاتف 

املشتركين فيه 1.6 مليون في نهاية سنة 2020.، منها 218.000 

 للّرْبِط باإلنترنت عْبَر األلياف الَبَصِرّية.
ّ
خط

مّما  ُمشترك،  ملُيون   30 حوالْي  اإلنترنت  ُمشتركي  عدُد  َغ 
َ
َبل وقْد 

 
ً
انتشارا هناك  أّن  كما  املائة.  في   83 إلى  اإلنترنت  انتشار  معّدل  َع 

َ
يْرف

93 في   لإلنترنت عْبر الهاتف املحمول في املغرب ُيمثل أكثر من 
ً
واسعا

ابت، فإّن حوالْي 99.93 
ّ
املائة من االتصاالت. أما بالنسبة لإلنترنت الث

 )ADSL( املتماثل  غير  الرقمي  املشترك   
ّ
الخط تراكات 

ْ
اش من  املائة  في 

تديرها اتصاالت املغرب.

ر سرعة اإلنترنت العالمي11، فإّن 
ّ

ق بمؤش
ّ
وحسب الّتصنيف املتعل

ذي هو 36.36 ميغاباْيْت 
ّ
متوسط صبيب الهاتف املحمول في املغرب، ال

في  ميغابايت   48.40 هو  )الذي  العالمي  املتوّسط  من  أقّل  الثانية،  في 

 .
ً
بلدا  140 بين   60 املرتبة  املغرُب  يحتّل  املؤشر،  هذا  ووفق  الثانية(. 

 25.05 يْبلغ  )الذي  بالدنا  في  الثابت  اإلنترنت  صبيب  متوسط  غْيَر أّن 

 98.67( العالمي  املتوسط  من  بكثير  أقّل  هو  الثانية(  في  ميغابايت 

 .
ً
ميغابايت في الثانية(، وعلْيه يحتّل املغرُب املرتبة 112 بين 177 بلدا

10 - التقارير الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ما بين 2007 و2019.
11 - Speedtest Global Index Ranking mobile and fixed broadband speeds from around the world:

https://www.speedtest.net/global-index
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 ُيْعَتَبر فيها 
ً
في مستوى آخر، يحتّل املغرب املرتبة 44، بين 230 بلدا

 7.96 يْبلغ  العالم، بمتوسط سعر  في   
ً
ص سعرا

َ
الجيغاباْيْت هو األْرخ

دراهم لكل جيغابايت12. باعتماد هذا التصنيف، يأتي املغرب في املرتبة 

11 كأرخص سعر بين البلدان اإلفريقية بخصوص الجيغابايت.

أما بخصوص اإلنترنت الثابت، فإن املغرب يتموقع في املرتبة 66 

على  لإلنترنت  الشهري  االشتراك  بكلفة  يتعلق  ما  في  بلدان،   206 بين 

324 درهًما في الشهر13.  املستوى العالمي، وذلك بمتوّسط سعر يبلغ 

هذا  وفق  إفريقيا  ص 
َ

األْرخ بين  الساد3  املغرب  في  السعر  ويظّل 

املؤشر.

).))استراتيجيمٌت)وبرااج)وتطبيقمت)

 من االستراتيجيات في 
ً
رُب – كما سلف الذكر- عددا

ْ
غ

َ
لقد أَعدَّ امل

مجاِل الّتطوير الّرقمي، على غرار »املغرب الرقمّي 2013«، و»املغرب 

املجال  هذا  بتنظيم  صلة  ذات  هيئات   
َ

أْحَدث كما   .»2020 الرقمي 

وتقنينه، مثل وكالة التنمية الرقمية واللجنة الوطنية ملراقبة حماية 

خ�سي. 
ّ

املعطيات ذات الطابع الش

مشاريع  من  الَعديِد  الِق 
ْ
إط ِمْن  املغرب  ن 

ّ
تمك املنحى،  هذا  وفي 

التحّول الرقمي لإلدارة والخدمات العمومّية عْبر مختلف القطاعات 

الوزارّية واملؤسسات، منها :

املديرية العاّمة للضرائب، التي اعتمدت العديد من التطبيقات 	 

والضرائب  الرسوم  وأداء  الضريبّية  للتصاريح  الرقمية 

الضريبة  السيارات،  على  السنوية  )الضريبة  اإلنترنت  عبر 

القيمة  على  الضريبة  الشركات،  على  الّضريبة  الدخل،  على 

ضافة، إلخ(؛
ُ
امل

 	 
ً
 وحيدا

ً
لقْت منذ 2008 شّباكا

ْ
الوكالة الوطنية للموانئ، التي أط

لشركة  تدبيره  مْنح  تّم   ،2012 سنة  من  وابتداًء   .)PortNet(

PORTNET مجهولة االْسم؛

 للمحاكمات عن ُبعد بواسطة 	 
ً
قطاع العدالة، الذي طّور حلوال

َن املحاكم من القيام بمهامها الدستورية 
َّ

التناظر املرئي، مّما َمك

في ظل التدابير االحترازية ذات الصلة بحالة الطوارئ الصحية 

)انعقدت أكثر من 14.000 جلسة عْن ُبْعٍد14(؛

12 - Worldwide mobile data pricing: The cost of 1GB of mobile data in 228 countries: 

www.cable.co.uk, 2020.

13 - The cost of fixed-line broadband in 206 countries: www.cable.co.uk

14 - 14.161 جلسة عن بعد أدرجت خاللها 266.159 قضية في الفترة ما بين أبريل 2020 ونهاية 
يناير 2021. )أرقام املجلس األعلى للسلطة القضائية(.

الذي 	  العمومية،  والوظيفة  اإلدارة  بإصالح  املكلف  القطاع 

املكلف  القطاع  مع  بالتعاون   »Chikaya  « منصة  أطلق 

باالقتصاد الرقمي، من أجل تبسيط مسطرة إيداع الشكايات. 

 800.000 من  أكثر  إيداع  من  املنصة  مكنت  الصدد،  هذا  وفي 

شكاية منذ إطالقها في يناير 2018 إلى غاية شهر مار3 2021، 

بنسبِة معالجٍة تقارب 70 في املائة؛

املدنية، 	  الحالة  تحديث  برنامج  وضعت  التي  الداخلية،  وزارة 

من  ن 
ّ

يمك إلكترونّي  ّباك 
ُ

ش وهو   ،»Watiqa« منّصة  وأحدثت 

الُحُصول على وثائق إدارّية عْن ُبْعد، إضافة إلى البوابة الوطنية 

بالجماعات  املتعلق  )الجانب   «  Chikaya  « الشكايات  لتلقي 

الترابية(، ثّم منّصة » Rokhas« للُحُصول على التراخيص؛

القطاع الوزاري املكلف بالتربية الوطنية، الذي وضع برنامج 	 

في  صال 
ّ
واالت ْعلومات 

َ
امل تكنولوجيا  )تعميم   )GENIE( »جيني« 

َن مْن تزويد 87 في املائة من 11.000 
َّ

ِرِب(، الذي َمك
ْ
غ

َ
الّتعليم بامل

مؤّسسة َمدرسّية عادية بقاعات متعّددة الوسائط أو بحقائب 

متعّددة الوسائط15. وخالل األزمة الصحية املرتبطة بجائحة 

 »TELMIDTICE « بوابة  الحكومي  القطاع  19، وضع   - كوفيد 

رهن إشارة التالميذ لتمكينهم من متابعة تعليمهم عن بعد؛

وتنظيميا 	  تشريعّيا   
ً
إطارا اعتمد،  الذي  الصحة،  قطاع 

واملرسوم   131.13 رقم  )القانون  ُبْعٍد  عْن  بالّتطبيب  ق 
ّ
يتعل

باملرسوم  وتتميمه  تغييره  تم  كما  رقم 2.18.378، 

حجز  بوابة  الحكومي  القطاع  أطلق  كما  رقم 2.20.675(. 

املواعيد عبر األنترنت »mawiidi.ma«؛

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي وضعت منصة إلكترونية 	 

الشكايات  وبوابة  )راميد(،  الطبية  املساعدة  نظام  لتتّبع 

التأمين  من  املستفيدين  األشخاص  لفائدة   »Chikaya«

اإلجباري األسا�سي عن املرض، وتتّبع التصريح بالطلبة في هذا 

النظام.

على صعيٍد آخر، فإّن القانون رقم 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر 

 ،2020 28 شتنبر  في  التنفيذ  واإلجراءات اإلدارية، والذي دخل حّيز 

رتفقين16. 
ُ
وامل اإلدارة  بين  العالقة  لتيسير  جديدة  تدابير  َل 

َ
أْدخ قْد 

وبفضل هذا القانون، تم إنشاء البوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات 

اإلدارية »إدارتي«.

15 - حسب املسؤولة عن برنامج »جيني« بالقطاع الحكومي املكلف بالتربية الوطنية، خالل جلسة 
اإلنصات التي عقدها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.

القانون  بتنفيذ   )2020 1441 )6 مار3  11 من رجب  في  1.20.06 صادر  - ظهير شريف رقم   16
رقم 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية.
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تجدر  االقتصاد،  قطاعات  ألبرز  الرقمي  بالتحّول  يتعلق  ما  وفي 

اإلشارة إلى ما يلي:

رقمنة متقدمة للقطاع البنكي )الخدمات البنكية اإللكترونية(، 	 

وفي قطاع التأمين هناك تفكير يرمي إلى رقمنة القطاع؛

ارتفاع ملحوظ في معامالت التجارة اإللكترونية، السيما بعد 	 

تف�سي جائحة كوفيد - 19؛

بالنسبة لقطاع الفالحة، كانت هناك بعض املبادرات املتعلقة 	 

ّباك  الشُّ منّصة  غرار  على  الفالحية،  الخدمات  برقمنة 

من  االصطناعي  الذكاء  أدوات  وتوظيف  الوحيد  اإللكتروني 

 - »SOWIT« طرف املعهد الوطني للبحث الزراعي بشراكة مع

وهي ُمقاولة متخّصصة في تطوير الفالحة اإلفريقّية عن طريق 

توظيِف الذكاء االصطناعي؛

هذا 	  رقمنة  مسار  تطور  فإّن  الصناعي،  القطاع  بخصوص 

القطاعات  ومختلف  قاوالت 
ُ
امل حجم  بحسب  يتفاوت  القطاع 

الفرعّية؛

زاروا 	  الذين  السياح  م 
َ
ُمْعظ فإن  السياحة،  لقطاع  بالنسبة 

املغرب )90 في املائة(17 باتوا يفّضلون الَحْجَز عْبَر اإلنترنت؛

عدة 	  إطالق  جرى  واإلعالم،  الثقافة  قطاعْي  بخصوص 

مبادرات إعالمية وثقافية )تطبيقات الشركة الوطنية لإلذاعة 

 املباشر لألفالم خالل فترة الحجر الصحي(.
ّ

والتلفزة، البث

كمء)االصطنمعي)
ّ
).))ُاعطيمت)الذ

ذي أطلق مبادرة حكومة 
ّ
د األفريقّي األّول ال

َ
 لقد كان املغرُب الَبل

عطيات املفتوحة18 سنة 2011 من خالل إطالق البوابة اإللكترونية 
ُ
امل

واالجتماعي  االقتصادي  املجلُس  أشاَر  وقد   .www.data.gov.ma

العمومية  املعطيات  تحرير  املفتوحة،  »املعطيات  تقريره  في  والبيئي، 

في خدمة النمو واملعرفة«19، إلى أهمية الحّق في الولوج إلى املعلوَمة، 

جْودة  تحسين  في  يسهم  بما  العمومية،  املعطيات  فتح  أهّمّية  وكذلك 

 31.13 القانون رقم  بعد ذلك، دخل  )ة(.  للُمرتفق  املقدمة  الخدمات 

في  التنفيذ بشكل كلي  في الحصول على املعلومات حيز  بالحّق  املتعلق 

طلبات  ملعالجة   »chafafiya.ma« بوابة  إطالق  تّم  كما   .2020 مار3 

املواطنات واملواطنين واألشخاص األجانب املقيمين باملغرب للولوج 

إلى املعلومة.

.2020-2019 ،»Diagnostic stratégique et digital« 17 - الكونفدرالية الوطنية للسياحة
18 - http://opendatabarometer.org/doc/1stEdition/Open-Data-Barometer-2013-Global-Report.pdf

19 - صدر سنة 2013.

العالي  بالتعليم  املكلف  الحكومي  القطاع  أّن  إلى  اإلشاَرة  وتجدر 

والصناعة،  بالتجارة  املكلف  الحكومي  والقطاع  العلمي  والبحث 

قد أطلقا، سنة 2019، من خالل املركز الوطني للبحث العلمي والتقني 

ووكالة التنمية الرقمية، برنامج »الخوارزمي«20 الخاّص بدعم البحث 

أن، تّم اختيار 45 
ّ

في مجال الذكاء االصطناعي وتطبيقاته. وفي هذا الش

مشروًعا )مْن مجموع بلغ 251( في مجال الذكاء االصطناعي واملعطيات 

الضخمة. 

من  املوارد،  وتْجويد  الُقدرات  ِمن  ع 
ْ
الّرف بأهّمّية  مْنها   

ً
ووْعيا

من  العديُد  شرعت  االْصِطناِعّي،  اء 
َ
ك

ّ
الذ تكنولوجيات  توظيف  خالِل 

جال: اململكة العربية 
َ
َمة في هذا امل

ْ
ِصيِص ميزانيات َضخ

ْ
البلدان في تخ

مليارات   3( وأملانيا22   ،)2030 بحلول  دوالر  مليار   20( السعودية21  

 )2022-2018 للفترة  يورو  مليار   1.5( وفرنسا   ،)2025 بحلول  يورو 

والدنمارك23 )160 مليون دوالر بحلول 2025(.

خصّية)
ّ
عطيمت)الش

ُ
).9)املسؤولية:)األان)الّسيبراني)وحممية)امل

الشخصية،  عطيات 
ُ
امل وحماية  السيبراني  األْمن  تعزيز  إطار  في 

اعتمد املغرب ترسانة من القوانين وأحدث العديد من املؤسسات :

الدفاع 	  إلدارة  الّتابعة  املعلومات،  ظم 
ُ
ن ألمن  العاّمة  ديرية 

ُ
امل

الوطني ؛

)القانون 	  اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات الشخصية 

جاه معالجة 
ُ
رقم 09.08، املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين ت

املعطيات ذات الطابع الشخ�سي( ؛

يحدد 	  الذي  السيبراني،  باألمن  املتعلق   ،05.20 رقم  القانون 

َواِعد ومقتضيات األمن املطبقة على نظم معلومات مختلف 
َ
ق

واملقاوالت  واملؤسسات  الترابية  والجماعات  الدولة  إدارات 

الخاِضِعين  االعتباريين  خاص 
ْ

األش من  وغيرهم  العمومّية 

للقانون العام.

).5)الفمعلون)في)قطمع)اإلعالم)واالتصمل)بمملغرب)

ساهم قطاع االتصاالت بمتوسط 3.1 في املائة من الناتج الّداخلي 

اإلْجماِلي املغربي24، خالل الفترة 2017-2008.

ْت ميزانية هذا البرنامج 50 مليون درهم.
َ
غ

َ
20 - َبل

 21 - https://www.reuters.com/article/us-saudi-economy-ai/saudis-launch-national-artificial

-intelligence-strategy-idINKBN2761LZ

22 - Mazars, » La transformation numérique : Les dernières évolutions en Allemagne «, 2019.

23 - منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، »الذكاء االصطناعي في املجتمع«، 2019.
24 - Ministère de l’économie et de finances, » Tableau de bord sectoriel de l’économie 

marocaine «, 2019.
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الذين  البارزين،  الفاعلين  من  قليل  عدد  عن  النظر  وبصرف 

املعلوماتّية  واملعّدات  الَبْرمجّيات  وتوزيع  تطوير  قطاعات  يمثلون 

العاملين  الوطنّيين  الفاعلين  نسيَج  فإّن  اإللكتروني25،  األداء  وأجهزة 

قاوالت 
ُ
في خدمات وهْندسة أنظمة املعلومات يتكّون في غالبّيته من امل

ووسائل  املتواضعة  التشغيلية  القدرات  ذات  واملتوسطة  الّصغيرة 

االبتكار الضعيفة.

9.)لكن)ثمة)عّدة)نواقص)تُحول)دون)تحقيق)تطّو ه)الرقمي...)

2.9)و ود)فجوة) قمّية)حقيقّية)

واملواطنين  املواطنات  من  ماليين   6 حوالْي  هناك  أّن  الَحظ 
ُ
امل

اليوم، وذلك  بالدنا  هده 
ْ

تش الذي  الرقمنة  في مسلسل  ِرطين 
َ

ُمْنخ غْير 

لالعتبارات التالية :

، لْوَحة إلكترونّية أو حاسوب؛ ِكّيٍ
َ
- الّنقص في الّتجهيزات: هاتف ذ

وج: استعمال ضعيف لإلنترنت الثابت، 
ُ
- النقص على ُمستوى الُول

م القروّي. والجدير بالذكر أن إنترنت الجيل الرابع 
َ
خاّصة في العال

عبر الهاتف املحمول هي أفضل على صعيد الّتغطية )93 في املائة 

من الّسكان يلجون إلى هذه التكنولوجيا(26 ؛

- الّنقص على مستوى إتقان التعامل مع األدوات الرقمية: ضعف 

والتقنيات  التكنولوجيات  واستخدام  وفهم  قراءة  من  التمكن  في 

الرقمية.

لفة املرتفعة لإلنترنت الثابت، الّصبيب العالي الثابت 
ُ
ُيضاف إلى الك

الذي ال تزال نسبته منخفضة مقارنة ببلدان املنطقة27، والتي تبلغ 3.9 

في املائة في 2018؛ فيما تبلغ هذه النسبة 7 في املائة بتونس و7.7 في املائة 

بالجزائر و5.4 في املائة بمصر.

أصل  من   93 املرتبة  املغرب  يحتل  الّدولية،  املؤشرات  فحسب 

 في مؤشر »جاهزية الشبكات« 2020، مع نقاط قوة من حيث 
ً
134 بلدا

فقد  اإلدماج،  مستوى  على  أما   .)67 )املرتبة  والتنظيم   )71( الولوج 

حل في املرتبة 121. وفي تصنيف آخر أنجزه االتحاد الدولي لالتصاالت، 

إّن  2017، حيث  176 دولة سنة  أْصل  100 مْن  املرتبة  احتّل املغرب 

نقطة  أنَّ  حين  في  املحمول،  الهاتف  اشتراكات  في  ُمُن 
ْ

تك قّوته  نقطة 

ُمُن في اإلنترنت الثابت ذي الّصبيب العالي.
ْ

ضعفه تك

التكنولوجية على الشركات  القيمة في سوق األسهم، تتفوق بعض الشركات  - على مستوى   25
العمالقة في قطاع العقار.

26 - جلسة إنصات عقدت مع الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت، أكتوبر 2020.
 27 - The State of Broadband 2018: Broadband Catalyzing Sustainable Development; ITU and

UNESCO.

واستراتيجيٍة) عطيمت)
ُ
امل لحكماة) واضحة) سيمسة) غيمب) ((.9

للذكمء)االصطنمعي)

عطيات املفتوحة، وذلك عْبَر 
ُ
 في مجال امل

ً
لقْد أْحَرَز املغرُب تقّدما

هذه  فإن  ذلك،  ومع   .www.data.gov.ma اإللكترونّية  البّوابة  إنشاء 
من   

ً
ملحوظا خصاصا  تسجل   ،2011 منذ  إحداثها  تم  التي  البوابة 

وعدد  معطيات(،  مجموعة   273( توفرها  التي  املعطيات  حجم  حيث 
 ،)

ً
منتجي املعلومات والبيانات العموميين املنخرطين فيها )26 مصدرا

وثيقة   6875 تحميل  )تم  املستعملين  قبل  من  معها  التفاعل  وضعف 
فقط( بالنظر إلى نقص املعطيات وعدم تحيينها بكيفية دورية منتظمة 
ومحدودية املجاالت التي تغطيها هذه البوابة28. كما أّن تصنيف املغرب 
 ،40 املرتبة  من  تراَجَع  قد  املفتوحة  املعطيات  بارومتر  مستوى  على 
نسخة  في  إدراجه  يتم  ولم   ،2016 سنة   79 املرتبة  إلى   ،2013 سنة 

2018 من هذا الّتصنيف. 

املغرب  فإن   ،»2021 االصطناعي  الذكاء  ر 
ّ

مؤش »تقرير  وحسب 
الذكاء  بتطوير  تتعلق   

ً
استراتيجية اعتمدت  التي  الُبلدان  إلى  تمي 

ْ
ين ال 

القارة  مستوى  على   
ً
مثال وكينيا  تونس  غرار  على  االْصطناعي، 

اإلفريقية. ولتدارك هذا األمر، فإنَّ وكالة التنمية الرقمية تعمل على 
إعداد مشروع »خارطة طريق وطنية للذكاء االصطناعي«، غير أن هذا 
الورش الذي يعد أحد املشاريع ذات األولوية بالنسبة للوكالة، ال يزال 

في مرحلة الدراسة.

والقطمعمت) لإلداَ ة) الّرقمي) التحّول) استوى) على) بطء) (.(.9
اال تممعّية)واالقتصمدية)

على  وذلك  مي، 
ْ
الرق التحّول  مسلسل  في   

ً
بطئا املغرب  يسجل 

ُمستويات متعّددة: 

ق 
ّ
يتعل حيَن  سّيما  فقط،  جزئّية  َمَنة 

ْ
ّرق ثمة  اإلدارة:  مستوى  على   -

بحث  وحسب  للُمرتفقين.  تقديمها  بغي 
ْ
ين التي  بالخدمات  األْمُر 

ميدانّي أنجزه القطاع الحكومي املكلف بإصالح اإلداَرة والوظيفة 
املائة(  في   23( َمة  املقدَّ الخدمات  ُرْبع  مْن  أقّل  فإّن  الُعمومّية، 
الذي  ء 

ْ
الُبط هذا  ويتسّبب  املادي.  الطابع  عنها  زِع 

ُ
ن قد  فحْسب 

ِربي في ضياع 50 ساعة في املتوّسط 
ْ
غ

َ
تعرفه وتيرة التحّوُل الّرقمي امل

سنوّيا لكّل مواطن )ة(، و200 ساعة سنوّيا لكّل مقاولة29. 

ق ببرنامج »جيني«، ال بّد 
ّ
- على مستوى التربية والتكوين: في ما يتعل

َزة  ُمَجهَّ غْير  التعليمية  املؤسسات  من  العديد  أّن  إلى  اإلشارة  من 
تتوفر على تجهيزات وموارد معلوماتية  التي  بْعد، وأن املؤسسات 
عاني من التقادم ومن مشاكل الصيانة. ومع ذلك، ينبغي التساؤل 

ُ
ت

عْن  وكذلك  وأهميته،  البرنامج  هذا  نجاعة  تحسين  وسائل  عْن 
التكنولوجيات  وأّن  سّيما  ال  املعلوماتية،  التجهيزات  طبيعة 
 أساسّية في حد ذاتها يلزم إدراجها 

ً
الجديدة أصبحت تشكل معرفة

 28 - http://www.data.gov.ma/fr consulté en avril 2021

29 - مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية في أفق 2025.
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تحسين  أيًضا  الضروري  ومن  الدراسّية.  املناهج  مختلف  في 
النماذج املتعلقة بنشر َوَدْعِم صيانة حظيرة املعلومّيات املوجودة. 
املغربي  باب 

ّ
الش من  املائة  في   40 َحَوالْي  فإّن  آخر،  صعيٍد  على 

الّصّحي  الحجر  فترة  في  ُبْعٍد  َعْن  دروسهم  ُمتاَبَعة  من  نوا 
ّ

يتمك لم 
)حسب تصريٍح للوزير املسؤول عن القطاع حينها30(. ويتطابق هذا 
الّرقم مع الّرقم الوارد في تقرير اليونيسف31، حيث إّن 40 في املائة 
يكن  لم  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الّتالميذ  من 

بإمكانهم متابعة التعلم عن بعد.

املتوفرة  الرقمّية  األدوات  تْسمح  ال  الصحة:  قطاع  مستوى  على   -
بسبب  وذلك  كاِمٍل،  بشكٍل  تهم 

َ
ِشط

ْ
أن بُمماَرَسة  اآلن  حتى  لألطّباء 

إّن  يواجهونها.  التي  العديدة  واإلدارية  التكنولوجية  اإلكراهات 
الحضور  في  نقص  من  كبيٍر،  ٍل 

ْ
بشك تعاني،  الصحّية  املنظومة 

عداِم 
ْ
عاِلج في املستشفيات، وكذلك من ان

ُ
الفْعلّي للطاقم الطّبي امل

امللّفات  هذه  كانت  ولو  باملر�سى.  خاصة  مَنة( 
ْ
)ُمَرق طبية  ملّفات 

قْدٍر  توفير  إلى  ألّدْت  مْنتِظَمة،  بصورة  واملراقبة  ع  للتتبُّ  
ً
خاضعة

عطيات )»املعطيات الضخمة«(. وبالتالي ستؤّدي هذه 
ُ
كبيٍر من امل

األخيَرة إلى إعداد تطبيقاٍت تستند إلى الذكاء االصطناعي، كتحديد 
ة للمر�سى،  ِسرَّ

َ
صيص األ

ْ
 لجاهزية الطبيب، وتخ

ً
َبعا

َ
ذكّي للمواعيِد ت

وإنجاز  املستشفيات  بين  والتعاون  بنجاَعة،  املوارد  وتدبير 
تعميم  إلى  الّرامية  امللكية  املبادرة  ضوء  وفي  الوبائية.  الدراسات 
بغي 

ْ
َرض ليشمل جميع املغاربة32، فإنه ين

َ
التأمين اإلجباري عن امل

 الطبي الرقمي.
ّ

استثمار ذلك من أجل إنشاء امللف

 هو الوسيلة السائدة 
ً
- على مستوى القطاع املالي: َيْبقى األداُء نْقدا

سَتْعَمل بنسبة تفوُق 
ُ
للُمعامالت املالية؛ كما أنَّ البطاقات البنكّية ت

ْحب33، األْمُر الذي ال يُحدُّ من تداول  89 في املائة في عمليات السَّ

األوراق النقدية. وعالوة على ذلك، ال تزال حلول األداء َعْبر الهاتف 

املحمول في مرحلٍة جنينّيٍة وال تستفيد من معّدل انتشار الهواتف 

شتنبر 2020،  وفي  املائة(34.  في   130 من  )أكثر  املرتفع  املحمولة 

إلكترونية  محفظة  ونصف  مليون  ْي 
َ
حوال على  يتوفر  املغرُب  كان 

.)M-Wallet(

قوي  رقمي  اندماج  هناك  ليس  الفالحة:  قطاع  مستوى  على   -

في  املتخّصصين  الفاعلين  من  قليٍل  َعَدٍد  وجود  مع   ،
ً
عموما

بعض  قامت  فقد  ذلك،  ومع  الفالحية«.  »التكنولوجيا  مجال 
عملية  في  الّرقمية  التكنولوجيا  بإدخال  الكبرى  االستغاللّيات 

30 - https://medias24.com/2020/08/23/exclusif-presentiel-distanciel-les-explications-de-saa-

id-amzazi/

 31 - UNICEF, » COVID-19: Are children able to continue learning during school closures? «, août

2020.

32 - هذه العملية تستهدف 22 مليون مستفيد إضافي في نهاية سنة 2022.
 33 - CMI, activité monétique, mars 2021 : 76,6% en part du nombre d’opérations et 89,2% en

part du montant.

34 - Observatoire de la téléphonie mobile, ANRT à fin décembre 2020.

اإلنتاج، خاصة على مستوى املراحل الفالحّية األولى. وبالتالي فِمن 
ِع من اإلنتاجية والقدرة على 

ْ
الّرف  من 

ُ
أْن تستفيَد الفالحة األجدر 

ا  مي، من أجل االنتقال جزئيًّ
ْ
ل الّرق الّصمود اللذين يتيحهما التَحوُّ

نحو الفالَحة الدقيقة.

قاوالت الصغيرة جّدا 
ُ
َم امل

َ
- على مستوى القطاع الّصناعي: إّن ُمْعظ

بما  َزة  ُمجهَّ غير  الوطني،  الصعيد  على  املتوّسطة،  أو  الصغيرة  أو 
أْمٌر  وهو  واالتصال.  املعلومات  تكنولوجيا  مستوى  على  يكفي 
على  والحفاظ  ُبْعٍد  عْن  العمل  إلى  اللجوء  الّصعب  من  يجعل 
أنشطتها الضرورية في حالة وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة )كما 

أن مع الحجر الّصّحي خالل جائحة كوفيد - 19(.
ّ

هو الش

- على صعيد القطاع السياحي: تتم غالبية الحجوزات عبر منصات 
رقمية دولية متخصصة )TripAdvisor, Booking, Airbnb(، بينما 
تتم نسبة قليلة من الحجوزات عبر املنصات التي أحدثها الفاعلون 

الوطنيون.

ْن هذا القطاع من التطّور 
ّ

- بخصوص الّتجاَرة اإللكترونّية: لْم يتمك
املغاربة  اإلنترنت )نصف  ثقة مستخدمي  منها: عدم  لعدة أسباب 
ال يثقون في التجارة الّرقمية، وفًقا للبحث امليداني الّسنوي الذي 
في  ر  والتأخُّ  ،)2018 املواصالت،  لتقنين  الوطنية  الوكالة  تنجزه 
اعتماد األداء عبر اإلنترنت35 والخدمات اللوجيستية ذات الصلة، 

 عْن تنظيم الفاعلين.
ً
فْضال

حتوى)َ قمّي)وطني
ُ
9 .9)إنتمٌج)ضعيف)مل

في  ينخرطوا  لم  الوطنيين  الثقافيين  الفاعلين  ُمعظم  أن  يالحظ 
للمحتوى  قليلة   

ً
ُعُروضا هناك  أّن  كما  بعد.  الّرقمي  التحول  مسلسل 

 األفالم واملكتبة اإللكترونّية، وغير ذلك، 
ّ

الثقافي عبر اإلنترنت، مثل بث
 لُبلداٍن أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.36 

ً
خالفا

في  اإلدارات  ُحضور  فإّن  املؤّسساتي،  ْحتوى 
ُ
بامل يتعلق  ما  وفي 

املشهد الرقمي هو حضور غير كاف. والواقع أّن ُمعظم هذه اإلدارات 
موقع  يقدم  ما  وغالًبا  الرقمي،  لالتصال  استراتيجية  على  ر 

ّ
تتوف ال 

َنة، في ظّل عدم وجود  املعلومات الخاص بها معلومات أّولية وغْير ُمحيَّ
مسؤولين خاّصين مكلفين بنشر املحتوى. باإلضافة إلى ذلك، غالًبا ما 
حتويات وتحيينها على مبادرات خاصة أو فردية داخل هذه 

ُ
تعتمد امل

اإلدارات.37

بحماية  املتعلقة  الوطنية  التشريعات  فإّن  أخرى،  ناحية  من 

الجديدة  العاّمة  القوانين  مع  تتالءم  أْن  يجب  الشخصية  املعطيات 

عطيات، والتي دخلت حّيز التنفيذ 
ُ
قة بحماية امل

ّ
لالتحاد األوروبي املتعل

في شهر ماي 2018. 

 CMI(،( 95 في املائة من املعامالت )املصدر: مركز النقديات  عند التسليم 
ً
- يمثل األداء نقدا  35

)Worldpay »، 2020 « :2019( بينما يبلغ املتوسط   العالمي حوالي 3 في املائة )املصدر
 األفالم »ستريمينغ«: Starzplay وIcflix، التي ظهرت في اإلمارات العربية املتحدة، 

ّ
36 - منّصات َبث

سلسالت واألفالم الوثائقية باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية.
ُ
ُم باقة من امل تقّدِ

37 - تقرير املجلس األعلى للحسابات: »تقييم الخدمات العمومّية على اإلنترنت، ماي 2019.
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الثقة  بناء  في  ساهمة 
ُ
امل بهدف  اإللكتروني  التوقيع  تفعيل  ويتعّين 

الرقمية، وبالتالي تْمكين اإلدارة من تحقيق النجاعة املطلوبة.

برى)ان)أ ل) ؤية) ديدة)للتحّول)الّرقمي)
ُ
5.)االختيم ات)الك

انطالقا من هذا التشخيص، يدعو املجلس االقتصادي واالجتماعي 

 
ً
 حقيقية

ً
َمَنة رافعة

ْ
ق والبيئي إلى اعتماِد رؤية واضحة من أجل جعل الرَّ

ينبغي  الغاية،  هذه  ولبلوغ  لبالدنا.  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية 

توفير شرطين أساسيين، هما:   

 سنوات، على تمكين مجموع 
ُ

- العمل، في غضون فترة أقصاها ثالث

وج إلى اإلنترنت ذي الّصبيب العالي والعالي 
ُ
ان املغارَبة، من الُول

ّ
الّسك

، مع ضمان خْدَمة جّيدة في هذا املجال؛
ً
جدا

املساطر  مختلف  منِة 
ْ
رق طريِق  عْن  اإلدارية  الخدمات  تْحديث   -

اإلدارية، وذلك في غضون ثالث سنوات.

املادي  الطابع  وإزالة  املعامالت  رقمنة  شأن  ومن 

في  تتيحه من رفٍع لإلنتاجية ونجاعٍة  ما  )Dématérialisation(، بفضل 

 718 حوالي  توفيِر  خالل  من  العمل  مدة  ترشيد  من  ن  ِ
ّ

َمك
ُ
ت أن  األداء، 

الّداخلي  الناتج  املائة من  في  يناهز1  38، أي ما  ً
مليون ساعة عمل سنويا

ع 
ْ
 من الّرف

ً
اإلجمالي39 )أكثر من 10 ماليير درهم(. كما سيمكن ذلك أيضا

من ُمساهمة قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال إلى أكثر من 10 في املائة 

من الناتج الّداخلي اإلْجمالي40، وإطالق تجربٍة مغربيٍة واحدٍة على األقل 

للشركات الناشئة التي تحقق قيمة مالية مرتفعة أو ما يسمى بـ »أحادية 

كاء االصطناعي والتكنولوجيا املالية 
ّ

القرن« )licorne( في مجاالت الذ

والتكنولوجيا الفالحية في غضون خمس سنوات. 

ى أْبرز توصيات املجلس في ما يلي :
ّ

وتتجل

2.5)الّريمدة)والحكماة)لتعبئة)الفمعلين)وتوحيد) هودهم

ِعكاَسات الّصحية واالقتصادية واالجتماعية 
ْ
في تقريٍر حْول » االن

املجلس  أشار  لتجاوزها«،  ْمِكنة 
ُ
امل ُبل  والسُّ  19  - كوفيد  لجائحِة 

في  كبيرة  مصلحة  للمغرب  أّن  إلى  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي 

ر 
ّ
التوف مع  طموحاته،  مستوى  إلى  تْرقى  وطنية  رقمية  َيٍة 

ْ
ُرؤ اْمتالِك 

للتنمية   
ً
حقيقّية  

ً
رافعة جْعلها  قْصَد  لتنفيذها  طريق  خارطة  على 

ب 
ّ
االقتصادية واالجتماعية. ويقت�سي ذلك تعبئة الفاعلين، كما يتطل

لذلَك  الرؤية.  هذه  حول  والديناميات  الجهود  كل  د  توّحِ قوّية  ريادة 

يتعّين:

38 - انظر امللحق رقم 1: كيفية حساب ما يمكن أن تقتصده اإلدارة بفضل التحول الرقمي.
39 - تمكنت إستونيا من توفير ما يعادل 2 في املائة من ناتجها الداخلي اإلجمالي بفضل الحكومة 

.»e-Estonia guide« اإللكترونية
املائة  في  5 و6  بين  اليوم ما  في املغرب  تتراوح مساهمة قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال   -  40
في  املائة  في  في األردن، و5.4  املائة  في  في تونس، و12  املائة  في   7.5 )مجموعة أكسفورد لألعمال(: 

املتوسط   في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

توضيٌح أمثل لدور وكالة التنمية الرقمّية وتعزيز صالحياتها، 	 

مع تمكينها من املوارد البشرية واملالية الالزمة إلنجاز مهّمتها.

وُمسّيري 	  العليا  الوظائف  في  املسؤولين  إعداد  على  العمل 

النقابات  لي 
ّ
ممث )مْن  االجتماعيين  َركاء  والشُّ املقاوالت 

والجمعّيات( للتحّول الرقمي، وبالتالي الحّد من الفجوة الرقمية 

ة 
َ
ل ِ

ّ
الئمة لهذا التحّول، واملتمث

ُ
ما بين األجيال، مع إبراز القيم امل

فافية واالنفتاح والتعاون والتضامن.
ّ

في قيم الثقة والش

على 	  الرقمي  التحّول  بسياسة  قة 
ّ
املتعل املسؤوليات  تقاُسم 

واعتماد  واملؤّسسات،  الوزارية  القطاعات  َتلف 
ْ

ُمخ مستوى 

التعاون  ترتكز على   )Whole-of-government( أفقية  مقاربة 

والبناء املشترك.

واطنمت)
ُ
ق)بملبنيمت)التحتّية:)إدامج)وإعداد)امل

ّ
5.).)سيمسة)تتعل

واطنين)
ُ
وامل

ينبغي إدماج مجموع الساكنة من خالل العمل على تقليص الفْجَوة 

الرقمية كالتالي :

الرقمية،  الفجوة  من  للحد  وطني  استعجالي  ط 
ّ
مخط اعتماد   -  1

بتوفير  كفيلة  ومحمولة  ثابتة  رافية 
ْ
ُجغ طية 

ْ
تغ تحقيق  من  ن  ِ

ّ
ُيَمك

لفائدة  جْودة  وذي  جدا  وعاٍل  عاٍل  بصبيٍب  اإلنترنت  إلى  الولوج 

اقتصادية  تحتية  ية 
ْ
بن بتوفير  وذلك  واملواطنين،  املواطنات  كافة 

تستفيد من الّتكاُمل بين الّتكنولوجّيات وتقاُسم البنيات التحتية بين 

ملكّية  في  تحتية  بنياٍت  توفير  وكذا  بكة(، 
ّ

الش تْقسيم  )آلية  املتعّهدين 

املؤّسسات واملقاوالت العمومّية، مع العمل على إشراك فاعلين ُجُدٍد 

مثل الجماعات الترابية ؛

2 - إطالق دراسة تشرف عليها الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت 

 اإلنترنت الثابت( في املغرب 
ّ
ق بِسْعر الّرْبط باإلنترنت )خاّصة خط

ّ
تتعل

املنطقة،  وُبلدان  التنمية  مستوى  نفس  تسّجل  التي  بالُبلدان  مقارنة 

َرة في األسعار، وإبراز العمليات الكفيلة  ِ
ّ
ؤث

ُ
امل وذلك لتحديد العوامل 

باملساهمة في تخفيض التسعيرات املعتمدة ؛ 

للّرْبط  رونّية 
ْ
إلكت لوحاٍت  تناِء 

ْ
اق لدْعِم  سنوية  مبادرة  إطالق   -  3

باإلنترنت لفائدة التالميذ املنحدرين مْن أْوساٍط معوزة وهشة، على 

بادرة امللكية »مليون محفظة«. ويمكن تمويل هذه العملّية مْن 
ُ
غرار امل

طَرف صندوق تدبير الخدمة األساسية للمواصالت والجهات، أو عن 

طريق سن رسم خاّص للتضامن ؛
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4 - تعزيز القرائّية41 الّرقمية، وتطوير املهارات الرقمية، وتحفيز 
االستخدامات الرقمية في صفوف الّساكنة، عْن طريق إْعداِد برامج 
بالتجهيزات  َدة  مَزوَّ للعْيِش  فضاءاٍت  وتْهيئة  هارات، 

َ
امل ويِر 

ْ
بتط ق 

ّ
تتعل

املالئمة وبالّربط باإلنترنت ذي الّصبيب العالي والعالي جدا ؛

 على 
ً
- تطوير مراكز معطياٍت وطنية وجهوّية مغربية، اعتمادا  5

ُن من التوطين والحفظ  ِ
ّ

راكاٍت بين القطاعْين العام والخاّص بما ُيَمك
َ

ش
عطيات 

ُ
قاوالت )امل

ُ
الداخلي لألنشطة الرقمية االستراتيجية للدولة وامل

والّتطبيقات(.

تعزيز) وسمئل) ان) وسيلة) والعصرية:) الّرقمّية) الّدولة) ((.5
ة
َ
ن
َ
واط

ُ
الفّعملية)والنهوض)بروح)امل

 
ً
هيكليا  

ً
ونمطا  

ً
وسيلة باعتبارها  للرقمنة  األولوية  إعطاء   -  6

لتطبيق القوانين والنصوص التنظيمّية وتوفير الخدمات العمومّية، 
وتعزيز التطبيقات أو النظم الرقمية الجديدة ذات التأثير القوّي على 
السلطات  على  يتعين  كما  واملقاوالت(.  )ة(  )املواطن  املرتفقين  مسار 
موظفو  ينجزها  التي  واملبادرات  االبتكارات  تشجيع  أيضا  العمومية 
على  مرتكزة  جديدة  خدمات  إحداث  من  تمكينهم  خالل  من  الدولة، 
املعطيات، وذلك في إطار بنيات مرنة وتشاركية دون إكراهات إدارية، 

في شكل »مقاوالت ناشئة تابعة للدولة« على سبيل املثال ؛ 

َمَنة، ال سيما 
ْ
7 - وضع إطاٍر تنظيمي متكامل ومناسب في مجال الّرق

في ما يتعلق بالعمل عن ُبعد وحماية املعطيات ؛

عطيات العمومية التي تنتجها وتحتفظ بها القطاعات 
ُ
8 - تحرير امل

الوزارية واإلدارات والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية، بما في 
ذلك تعيين مسؤولين عن عمليات املعطيات املفتوحة، مع الحرص على 
»منظومة  خلق  أجل  من  وذلك  الشخصية،  املعطيات  سالمة  ضمان 
في أفق تطوير سوق  العام والخاص  بين القطاعين  اقتصادية« تجمع 

للبيانات والتطبيقات العمومية ؛

إرساء  أجل  من  الرقمية  والسيادة  يبراني  الّسِ األْمن  تحسين   .9
التحتّية،  البنيات  بهدف تحسين صمود  وذلك  مّي مسؤول، 

ْ
رق ٍل  تحوُّ

وتحقيق ثقة رقمية قوية، وموثوقّية املعلومات، َعْبَر تْقويِة دْوِر اللجنة 
وتسريع  الشخ�سي،  الطابع  ذات  املعطيات  حماية  ملراقبة  الوطنية 

الَءَمة مع املعايير الدولية، وتْعميم التوقيع اإللكتروني ؛
ُ
وتيرة امل

10 - تسريع نشر آلّية األداء بواسطة الهاتف املحمول، في تكامٍل 
مع باقي وسائل األداء اإللكترونية األخرى على الصعيد الوطني، قْصَد 
إلى  اللجوء  من  والتقليص  املالي،  الشمول  في  ل  املسجَّ التأخير  تداُرِك 
جار  التُّ لفائدة  ضريبية  حوافز  وْضع  خالِل  من  وذلك   ،

ً
نقدا األداء 

أْسعار مختلف  مْن  الهاّم  فيِض 
ْ

خ بالتَّ آلياٍت كفيلٍة  والفاعلين، ووْضع 
عامالت.

ُ
امل

واستخدام  فهم  على  »القدرة  هي  االقتصادية،  والتنمية  التعاون  منظمة  حسب  القرائية،   -  41
لبلوغ األهداف  الجماعة  أفراد  وبين  العمل  وفي  البيت  وفي  اليومية  الحياة  في  املكتوبة  املعلومات 

الشخصية وتوسيع املعارف والقدرات«.

9.5.)االستراتيجية)الصنمعية))السيمدة)واالبتكم ():)تسريع)وتيرة)

التحّول)الرقمي)للُمقموالت)وتعزيز)الصنمعة)الرقمية

االقتصادية،  والقطاعات  الجامعات  انخراط  على  العمل   -  11

الصلة  ذات  والتطوير  البحث  مشاريع  في  خصوصا،  والصناعية 

املقاوالت  لتطوير  ق »منظومات« مالئمة 
ْ
بهدف خل قمي،  الرَّ ل  بالّتحوُّ

التحتية  بالبنيات  ق 
ّ
يتعل ما  في  سواء  الرقمية،  والّصناعة  الناشئة 

والتجهيزات، أو بإيجاد حلول في مجال البرمجّيات والتطبيقات ؛

السياسات  في  البيئة  وحماية  االستدامة  بات 
ّ
متطل إْدراج   -  12

تحّوٍل  إحداِث  أجل  من  الخاصة  واملبادرات  العمومّية  الت 
ّ

والتدخ

الّتجهيزات  وتدبير  ا، 
ً
تلويث أقل  تكنولوجيات  باختيار  مسؤول،  ّرقمّيٍ 

وإعادة تدويرها ؛

13 - العمل من أجل صعود » منظومة« رقمّية مغربّية: عْن طريق 

استخدام رافعة الّصفقات العمومية وآليات تمويل مبتكرة بالنسبة 

َمَنِتها 
ْ
قاوالت التي تستثمر في عملّية رق

ُ
للفاِعليَن في الِقطاع، وتْزويد امل

بحوافز مالية: تعزيز التحفيزات الجبائية وضمان التمويل مْن طرف 

صندوق الضمان املركزي ؛

قمي  الرَّ التحّول  وْرِش  في  أولوية  االْصطناعي  الذكاء  َجْعل   -  14

طات االستراتيجية 
ّ
سبة للمخط

ّ
لبالدنا، بالّنظر إلى أهّمّيته البالغة بالن

عوامل  بتحسين  َيْسمح  االصطناعي  كاء 
ّ

الذ أّن  ذلك  واالقتصادية. 

للعمل.  املادية  الحدود  وتجاوز  للرأسمال  األمثل  التدبير  عْبَر  اإلنتاج 

وبالتالي يو�سي املجلس بما يلي:

حول 	  والخاّص  العاّم  القطاعْين  في  املعنّية  األطراف  تحسيس 

االقتصادية  َرِصه 
ُ
وف االصطناعي  للذكاء  التحّولية  الطبيعة 

املختلفة؛

إلنجاز 	  الرقمية  التنمية  وكالة  مستوى  على  األولوية  إعطاء 

االصطناعي،  كاء 
ّ

الذ تطبيقات  فرص  حول  معّمقة  دراسة 

وإطالق نقاٍش وطني قْصَد إعداد »خارطة طريق وطنية للذكاء 

االصطناعي«؛

ْعطيات 	 
ُ
)امل العمومية  املعطيات  تحرير  َوْرش  وتيرة  تْسريع 

عطيات 
ُ
امل على  ر 

ّ
التوف أجل  من  حكامته  وتحسين  املفتوحة( 

زمة لتطوير تطبيقات الذكاء االصطناعي؛
ّ

الال

مجال 	  في  الوطنّيين  الفاعلين  من  منظومة  صعود  مواكبة 

كاء االْصطناعي واقتصاد املعطيات، قْصد اإلسراع بتنفيذ 
ّ

الذ

مجتمعنا  حاجيات  تلبي  االصطناعي  كاء 
ّ

للذ عملّية  تطبيقات 

)الصحة، التعليم، الفالحة، الصناعة...(؛
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ا، في مهن الذكاء 	  ا ونوعيًّ هارات واملوارد البشرية، كّميًّ
َ
تطوير امل

سالسل  مستوى  على  ع 
ُ
الّتموق قصد  واملعطيات  االصطناعي 

هندسة  العالمات،  )وضع  االصطناعي  للذكاء  العاملية  القيمة 

عطيات، علوم املعطيات، وغير ذلك(؛
ُ
امل

تاحة في أقطاٍب تكنولوجية، 	 
ُ
تركيز وتعضيد وسائل البحث امل

ٍة 
َ

راك
َ

كاء االْصطناعي، بش
ّ

تنصّب على مختلف تكنولوجيات الذ

عة إلعداد تطبيقات قطاعية مالئمة. َصّنِ
ُ
قاوالت امل

ُ
مع امل

ُز)على)املحتوى)الرقمي ِ
ّ
5.5.)الثقمفة)ووسمئط)اإلعالم،)سيمسة)ترك

وسائط  أو  للثقافة  الّرقمي  التحّول  في  االْستثمار  تعزيز   .15

اإلعالم، وذلك عن طريق تحفيزات ضريبية مشجعة وحماية ُحقوق 

امللكية الفكرية والتشديد على املهنّية ؛

قاوالت الناشئة التي تنشط 
ُ
16. إطالق مبادرة وطنية للّنهوض بامل

في خلق أدواٍت وتطبيقات رقمية مخّصصة للنهوض باملحتوى الثقافي، 

الّتثقيف  على  األشخاص  من  ممكن  َعَدٍد  أكبر  تشجيع  أْجل  من 

ذ في االعتبار حاجّياتهم الخاّصة.
ْ

والترفيه، مع األخ
*

*  *
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 أي)املجلس)االقتصمدي)واال تممعي)والبيئي
داُم

َ
ست

ُ
ُل)امل

ّ
التنق

نحو)وسمئل)نقل)ُاستدااة)وُاتمَحة

طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 املتعلق باملجلس 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي، قـرر املجلس، فـي إطار إحالة ذاتية، 
سَتداُم: نحو وسائل نقل ُمستدامة 

ُ
إعداد رأي حول موضوع »التنّقُل امل

وُمتاَحة«.

البيئة  بقضايا  املكلفة  الدائمة  للجنة  املجلس  مكتب  عهـد  وقـد 
ستداَمة بإعداد هــذا التقرير. وخالل دورته 121 العادية، 

ُ
والتنمية امل

للمجلس  العامة  الجْمعية  صادقت   ،2021 أبريل   29 بتاريخ  املنعقدة 
يحمل  الـذي  الرأي  على  باإلجماع  والبيئـي  واالجتماعـي  االقتصـادي 

سَتداُم : نحو وسائل نقل ُمستدامة ومتاَحة«.
ُ
عنوان: »التنّقُل امل

تقديم

والّرهانات  ناخّية 
ُ
امل التغّيرات  إلحاحّية  َبُعُه 

ْ
تط عالمّيٍ  سياٍق  في 

فتئت  ما  االجتماعية،  والتحّديات  االقتصادية  واألزمات  البيئية 
خاص والَبضائع، بقدر ما تتعّمق 

ْ
الحاجيات تتزايد في مجال تنّقل األش

النقل  منظومات  فإّن  وبالفْعل،  السلبية1.  آثارها  كبيٍر  ٍل 
ْ
بشك معها 

ف 
ّ
خل

ُ
 بصورٍة كبيرٍة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما ت

ٌ
ة

َ
مسؤول

ا   دولّيا ومجتمعيًّ
ً
أضراًرا ومخاطر ال حصر لها، مما يجعل التنقل رهانا

في اآلن نفِسِه2.

مختلفة   
ً
مقاربة املستدامة  التنمية  أهداف  تقّدم  الّصدد،  هذا  في 

والحفاظ  ِرّي 
َ

الَبش الُعْنصر  على  أكثر  تركيُزها  ينصّب  بحيث   ،
ً
تماما

البيئية  االنتقاالت  تقترحها  التي  املسالك  فإّن  وبالتالي،  املوارد.  على 
الخصوص،  وجه  على  القرار  وُصّناع  ككّل،  املجتمع  تدعو  اقية 

ّ
والط

إلى اْعتماد مقارباٍت وحلول جديدة في مجال النقل، على الّنْحو الذي 
أجل  ِمْن  وذلك  والّصاِعَدة،  رة  املتطّوِ الُبلدان  ِمن  العديُد  اعتمدته 
سنة  بحلول  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  كبيٍر،  بشكل  الحّد، 

2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.

في تطوير  إنكاره  يمكن  تقّدًما ال  قْد حّقق  ِرَب 
ْ
املغ أّن  د 

ّ
املؤك ومن 

متعّددة  النقل  بمنظومة  يتعلق  فيما  وكذلك  حديثة،  تحتية  بنيات 
مْن  مشاريع  في  يتضح  كما  ْستدامة، 

ُ
امل األشكال  ذلك  في  بما  األنماط، 

الكهربائّية  والحافالت  التراْمواي  السرعة،  فائق  القطار   
ّ
خط بيِل: 

َ
ق

ْحَرز ممكًنا، 
ُ
امل التقّدم  في مدار خاّص. وقد أصبح هذا  الجْودة  عالية 

ريعية والتنظيمية الجديدة، 
ْ

صوص، بَفْضِل اآلليات التش
ُ

على وْجِه الخ
كال الجديدة للحكاَمة الترابية، في إطار الجهوية املتقدمة.

ْ
وبفْضِل األش

1 املقصود بالسياق هنا الوْضعية الدولّية في مجال التنقل، وكذلك في املغرب وقت إنجاز هذا الرأي، أْي حوالْي 

بداية سنة 2021.

2 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وسائل النقل وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون : أّي تقّدم 2007.

العديد  هناك  تزال  ال  املْحَرز،  م  التقدُّ من  م 
ْ
الّرغ وعلى  ذلك،  مع 

ؤكد وْضعّية النقل في 
ُ
مْن أْوُجه الُقصور والّتحديات. في هذا السياق ت

رات الّدولّية ذات الّصلة، وال سّيما
ّ

 بالدنا إلى حّدٍ كبير ما تورده املؤش

َهد 
ْ

يش كما  الطرقات.  على  الّسْير  حركة  في  االرتفاع  ُمستوى  على 

يقوم  قطاٌع  وهو  والبضائع،  لألشخاص  والقروّي  الحضري  النقل 

متزايًدا  طلًبا  واملجالية،  واالقتصادية  االجتماعية  الديناميات  لة 
َ
بهْيك

واملتعّدد  املعّقد  تْنظيمه  نموذج  أنَّ  حين  في  التنّقل،  على   
ً
ومتسارعا

َغ مداه، وذلك من جهة، بسبب 
َ
َبل قْد  ستويات والفاعلين، 

ُ
األْبعاد وامل

الشرائّية  والقدرة  املقاولة  تنافسّية  وعلى  الدولة  ميزانّية  على  آثاره 

الصحة  على  السلبية  آثاره  بسبب  أخرى  جهة  ومن  )ة(،  للمواطن 

والبيئة واملناخ، وعلى جْوَدة الحياة بصفٍة عاّمة.

وبالتالي، ثّمة إشكالية مركزّية تطرح نفسها في هذا الّصدد: كيف 

السلبية  اآلثار  من  الَحّد  مع  تْمويله،  وإلى  التنقل  إلى  الحاجيات  نلّبي 

قصيرِة  مْنظوَمٍة  من  االنتقال  يمكن  كيف  آخر،  بتعبيٍر  فها؟ 
ّ
يخل التي 

 يشكو من العجز والضعف في 
ً
ي اقتصادا

ّ
املدى يعتريها اإلجهاد، وتغذ

، وإلى اقتصاٍد 
ً
إلى نموذٍج شمولّي أكثر تضاُمنا اإلنصاف واالستداَمة، 

َرٍص ُمتاَحة؟
ُ
أكثر استدامة كفيٍل بتحويِل العجز والتحديات إلى ف

فاه  الرَّ تحقيق  إلى  يْرمي  املستدام  التنّقل  أّن  إلى  اإلشاَرة  وتجدر 

للمواطن )ة(، بفْضِل تْحِسين ُمماَرَسة حرية التنّقل والحّق في الولوج 

وسائل  عْبَر  وذلك  الشغل،  وإلى  األساسية  االجتماعية  الخدمات  إلى 

 للبيئة.
ً
نقل ذات جْوَدة وسهلة الولوج وأكثر احتراما

الجديدة،  النقل  كال 
ْ

بأش قة 
ّ
املتعل الصاعدة  املفاهيم  جانب  إلى 

الّضوء  تْسليط  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  يقترح 

الحياة  تتقاطع  حيث  املغرب،  في  املستدام  التنّقل  تطوير  فرصة  على 

خالل  من  املجلُس  يسعى  كما  والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية 

هذا الّرأي إلى اقتراح مساِلَك للّتفكير والَعَمِل، لتجاوز أْوُجِه القصور 

َرٍص لتحقيِق 
ُ
واآلثار السلبية ملْنظومات الّنْقل الحالية، وتحويلها إلى ف

رابية.
ّ
تنمية ُمستدامة للمجاالت الت

كما َسَمَح الوقوف على واقع حال تنقل األشخاص والبضائع، على 

مستويات مختلفة من املجاالت الترابية )الجهات والجماعات القروّية( 

بإجراء تحليل لتمفصالِت تْنظيِم الّنْقل وتْمويله وحكامته وتقنينه.

مْنظوَمٍة  تطوير  أّن  املجلُس  َيعَتِبر  نَجز، 
ُ
امل شخيص 

ّ
الت ضْوِء  وفي 

 شمولّية تْرمي بكيفّيٍة 
ً
َم إجاَبة بغي أْن ُيقّدِ

ْ
ْستدام ين

ُ
ُمندِمجة للتنقل امل

تدريجّية إلى :

للّسير  مقيدة  غير  حركّية  بفضل  ُمستدام،  نشيٍط  تنّقل  ويِر 
ْ
تط  •

على األقدام أو عْبر الدراجة، بكّل أْمٍن وأماٍن ؛
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ووسائل  التحتية  البنيات  ُمْستوى  على  املجالّية  الَفْجَوة  تقليِص   •

ستدامة في الَوَسط القروّي ؛
ُ
النقل امل

َبر َعَدٍد ممكن 
ْ

• تْوسيع الُولوج إلى َوَسائل النقل الُعمومّي ليشمل أك

خاص في وْضعية هشاشة، أو ذوي 
ْ

خاِص، وال سّيما لألش
ْ

من األش

ل أْو لألشخاص في وْضعية إعاقة ؛ القدرة املحدودة على الّتنقٌّ

بتوفير  الَفْردية،  العربات  واْعتماد  َهْيَمنة  من  الكبير  فيض 
ْ

الّتخ  •

كاٍل متعّددة ؛
ْ

َضل لوسائل النقل الجماعي، بأش
ْ
عْرٍض أف

الِت غْيِر الّضرورية أو اإللزامية )العمل، الدراسة(،  • الَحّد من التنقُّ

دوَن الحّد ِمْن ُمماَرَسة الُحُقوق والحّرّيات لدى األفراد، واختصار 

ْدبيٍر جّيد 
َ
رقية، والّتقليص من ُمّدة الّرحالت، بفضل ت

ّ
سالك الط

َ
امل

لب واستمرارية الخدمة ؛
ّ
للط

الطاقة األْحُفورية عْبَر  َمَصاِدِر  الّتْدريِجّي لالْعِتماد على  الّتعويض   •

ِفَضة، أو حّتى خالية من 
َ

ْربونّيٍة ُمْنخ
َ

وٍل بديلٍة ذات بْصَمٍة ك
ُ
تبّني ُحل

ِت نْفِسِه 
ْ
ختلف َوَساِئل النقل، والحّد في الوق

ُ
سبة مل

ّ
الكربون، بالن

ة بالّصحة ؛ ِضرَّ
ُ
من االنبعاثات اإلْجمالّية واملحلية امل

ِنيين )ُمَصنعون، ُموّرُِدون، خدمات، الخ(، 
َ
• االْعتماد على فاعلين َوط

لة لدورة 
ّ
وعلى مْنظومات خْبرة محلية، بإدماج مختلف املهن املشك

بشكل  واستغاللها  إنتاجها  مْصدر  ِمْن   
ً
بْدءا النقل:  وسائل  حياة 

صحيح وانتهاًء بإعادة تْدويرها.

ٍل ُمستداٍم ُيدِمج  إّن تحليل اإلمكانات الوطنية في مجال تطويِر تنقُّ

ستقبلّية للمجاالت الترابية، يكشف عْن وجود 
ُ
الحاجيات الحالية وامل

ستدامة، سّيما على 
ُ
خّزان هاّم لالبتكار في مختلف مهن وسائل النقل امل

الحديدّية  الّسكك  قطاع  فإّن  وهكذا  والخدمات.  الّصناعة  مستوى 

بحلول  ل 
ْ
غ

ُ
ش مْنِصب   300.000 ق 

ْ
خل يمكنه  الكهربائّية  والعربات 

مة العمل 
ّ
عطيات التقرير الصادر عْن ُمنظ

ُ
د هذه امل

ّ
سنة 2040 3. ُيؤك

الذي   ،2020 سنة  ألورّبا  االقتصادّية  املتحدة  األمم  ولجنة  الدولية 

العالم،  أنحاء  جميع  في  ُمباشر  شغل  منصب  مليون   15 ق 
ْ
خل ع 

ّ
يتوق

بحلول سنة 2030، في النقل الكهربائي العمومي4.

مبادرات  على  املغرب  في  املستدام  التنقل  تطوير  آفاق  وترتكز 

ببلورة  يسنح  ما  وهو  ملموسة،  وإْمكانات  ُمَهْيِكلة،  ومشاريع  واعدة، 

تْوصياٍت ذاِت طبيعة استراتيجية وإجرائّية وُمصاِحَبة، والتي تشكل 

عنّية.
َ
سبة لألطراف امل

ّ
أن أداة توجيه وُمساَعدة بالن

ّ
في هذا الش

عات املخطط السككي باملغرب :
ّ
3 حسب توق

https://www.oncf.ma/am/Node-102/Strategie/Plan-rail-maroc
4 Etude de l’OIT, Jobs in green and healthy transport: Making the green shift ; mai 2020.

 
َ
خراط

ْ
ان يستدعي  املجلُس  يْقترحها  التي  الّتوصيات  تفعيَل  إّن 

ُمختلف الفاعلين في مْنظوَمِة النقل، من خالل إجراِء نقاش ُمواِطن بين 

ّية، 
ّ
املحل لطات  والسُّ نَتخبين 

ُ
وامل االجتماعيين  االقتصاديين  الشركاء 

َساَهَمة 
ُ
 انبثاق اقتصاٍد شامل للتنقل املستدام. ومن شأن ذلك امل

َ
َية

ْ
ُبغ

كذلك في تحسين قدرات الّصمود لدى املجاالت الترابية، بصفة عاّمة، 

ق بالتنّقل املستدام ككّل، بَفْضِل االختيارات املالئمة 
ّ
واالقتصاد املتعل

التحتية والتجهيزات وأنواع  البنيات  الترابية على ُمستوى  للجماعات 

يعمل على   
ً
نجاَعة ر 

َ
ث

ْ
أك تدبيٍر   عن 

ً
ْضال

َ
ف ْستداَمة والخدمات، 

ُ
امل النقل 

تاحة.
ُ
تعضيد الوسائل املادية واملوارد البشرية امل

هْيكلّيم) (
ً
إصالحم (9

ّ
يتطل ستدام)

ُ
امل ل)

ّ
للتنق نموذٍج) إ سمء) (.2

ملنظواة)النقل)الحملية

أ()ان)النقل)إلى)التنّقل:)ان)انظواِة)نقٍل)غير)استدااة)إلى)تنّقٍل)

استداٍم)وُاتمٍح)للجميع

ستدام، حسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادّية، 
ُ
إّن التنّقل امل

البيئية  م 
ُ
ظ والنُّ الُعمومّية  الصحة  يعّرض  ال  الذي  »التنقل  هو 

احترامه الستخدام  مع  النقل،  ويْحترم حاجيات  للخطر،  )الطبيعية( 
املوارد املتجّددة بنْسبة أقّل من النسبة الالزمة لتجديدها ...«.5

ومع ذلك، يْبدو أّن التعريف الذي اعتمدته االستراتيجية الوطنية 

َرب إلى روح ونطاق هذه اإلحالة الذاتية، أْي 
ْ
للتنمية املستدامة هو أق

والتنمية االقتصادية  الولوجّية  بين  التوفيق  إلى  نقٍل تسعى  »سياسة 

جودة  وتحسين   ]...[ ختارة 
ُ
امل النقل  لوسائل  البيئّية  اآلثار  من  والحّد 

وبالنسبة  للبضائع.  فّعال  نقٍل  أجل  من  واملحطات  الحالية  الشبكات 

ه يتعّين أْن تتكّيف وسائل النقل مع حاجّياتهم، وال سّيما 
ّ
لألفراد، فإن

تراِح َعْرٍض متعّدد الوسائل«6.
ْ
من خالل اق

إغناِء  على  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  عمل  وقد 

واملجالي  االجتماعي  اإلنصاف  ُمْستلَزمات  إْدراِج  عْبَر  التعريف،  هذا 

عن   
ً
فْضال أكثر،  بصورٍة  الفْرد  على  ركيز 

ّ
الت خالل  من  والولوجّية، 

مستلزمات الّنجاَعة الطاقية والَبْصَمة الكربونية واألثر االقتصادي، 

النقل  وسائل  استدامة  إّن  شاِمٍل.  إيكولوِجّي  انتقاٍل  إطاِر  في  وذلك 

ْعَتَبر استداَمة ِفْعلّية حين تلتقي أْبعاُدها الثالثة الرئيسية وتتّجه نحو 
ُ
ت

تحقيق التوازن، وهي :

5 تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. انظر

» https://www.oecd.org/fr/croissanceverte/transports-verts/2397016.pdf «

6 االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، ملخص التقرير، ص. 27.
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واِطنات 
ُ
امل ُمراعاة مجموع حاجيات  في  ى 

ّ
ويتجل االجتماعي،  الُبْعد   •

ُمتاحة  نقل  وسائل  ر 
ّ
توف أْي  الولوجّية،  مستوى  على  واِطنين 

ُ
وامل

ْستْعِمِلين واألْوساط، والتي 
ُ
بأْسعاٍر في املتناَول ومالئمة ملختلف امل

تسّهل ممارسة الحقوق االجتماعية األساسية، ضْمن شروٍط مثلى 

وج إلى صّحة جّيدة وفرص 
ُ
 على الُول

ً
للّراحة والّسالمة واألْمن، عالَوة

غل والرفاه ؛
ّ

الش

سّيما  وال  التلّوث،  من  كبيٍر  حّد  إلى  الّتقليص  أْي  البيئي،  الُبْعد   •

البيئية  م 
ُ
ظ والنُّ املوارد  على  الحفاظ  بهدف  الكربونية،  الَبْصَمة 

الطبيعية َوَجْوَدة الَهواء، وبالتالي الحفاظ على الّصحة ؛

اعتمادا  االستثمارات  بنجاَعِة  يتعلق  الذي  االقتصادي،  الُبْعد   •

االقتصادية،  واستدامتها  النقل  ماط 
ْ
ألن الئمة 

ُ
امل االختيارات  على 

مْنظومة  لدى  الّصمود  ولقدرات  تخلقها،  التي  ضافة 
ُ
امل وللقيمة 

موليتها.
ُ

النقل في ش

ق باستدامتها 
ّ
يتعل النقل، وخاّصة ما  وبالفْعل، فإّن قطاع وسائل 

االقتصادية  الحياة  جوانب  مختلف  مع  ع 
َ
يتقاط وولوجّيتها، 

العالم  في  واملواطنين،  املواطنات  لجميع  والثقافية  واالجتماعية 

الحقوق  مجموع  بفْعلّية  ارتباطها  وفي  الَحَضِري.  والوَسط  القروّي 

الّنقل  وسائل  فإّن  والثقافية،  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 

إلى  والّرجوع  الَعَمل،  أماكن  إلى  والولوج  العْيش،  ماط 
ْ
أن في  م 

ّ
تتحك

البيت، والولوج إلى أماكن أو فضاءات الحياة االجتماعية والثقافية، 

ولها آثار على الَعالقات بْيَن مختلف مستويات املجاالت الترابية. هذا، 

ويلعب إعداد التراب وتهيئة املجالْين الَحَضِري والقروّي دورا أساسّيا 

في العالقات بين الجهات، وكذلك في العالقات الدولية للبالد وانفتاحها 

على العالم.

عميقة) وتكنولو ّية) سيمسية) وتحّوالٌت) أسمسّية) توّ همٌت) ب()
لقطمع)التنقل)في)العملم

سم السياق العالمي، إلى حّد كبيٍر، بالّرهانات املناخية والبيئية، 
ّ
يت

االجتماعية  التحديات  عن   
ً
فضال والّصّحية،  االقتصادية  وباألزمات 

الّديمغرافي والنمو االقتصادي، فقد  النمّو  إلى  الناتجة عْنها. وبالّنظر 

، إلى 
ً
ردا

ّ
 مط

ً
خاص والبضائع تشهد تزاُيدا

ْ
أصبحْت حاجيات تنّقل األش

لْيس استثناًء  فها. وبالتالي، فإّن املغرب 
ّ
التي تخل السلبية  اآلثار  جانب 

عن هذا التشخيص الذي َيِسُم العالم بأسره.

ضل من هذه الوضعّية، اْعَتَمَدت 
ْ
ومن أجل االستفادة على نحٍو أف

القوى العاملية العظمى، وبعض الُبلدان الّصاعدة، مقاربات ُمبَتِكرة في 

 جائحة 
َ
تعاش غداة

ْ
إطار انتقال إيكولوجّي شامل، يسعى إلى تحقيق االن

تكنولوجّية   
ً
حلوال اعتمدْت  كما  اقتصادياتها.  وإنعاش  كوفيد-19، 

َجاِل الّرقمي ومجال الطاقة والتنّقل.
َ
مبتِكرة في مختلف املجاالت، كامل

الدعم  تطوير  تروم  جّريئة  صناعية  سياسات  بروز  هنا  من 

السيارات  بذلك   
ً
متجاوزة والهجينة،  الكهربائية  للسيارات  العمومي 

إنتاج  إْنهاء  تُروم  كما  الُبلدان،  بعض  في  الحرارية  املحّركات  ذات 

سيارات الديازل في بلدان أخرى، وكذا مْنع قيادة سيارات الديازل في 

 إلى مخطط الدراجات، إلخ.
ً
ُدن والعواصم، إضافة

ُ
العديد من امل

ومن أْجِل ُمواكبة هذه التحّوالت العميقة، واالنخراط في مسلسل 

َم مؤتمَر األمم 
َّ
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، َوَضَع املغرب، الذي نظ

املتحدة لألطراف )الكوب 22( بمدينة مراكش سنة 2016، العديد من 

للتنقل  باريس  إطاِر مسلسل  في  الوطنية،  املبادرات واالستراتيجيات 

ستداَمة، 
ُ
ناخ، وذلك عْبَر اعتماد االستراتيجية الوطنية للتنمية امل

ُ
وامل

 يعّبر عْن 
ً
ل التزاما

ّ
ْستدام، وهو ما يمث

ُ
ومشروِع خارطِة طريٍق للتنّقل امل

إرادة الدولة في االنخراط في مسار االْستدامة.

استثنمئية،) اجهودات) ان) استفمدت) بمملغرب) النقل) انظواة) (.(

قت)تقّدام)لتصبح)إحدى)املنظوامت)املتطّو ة)في)إفريقيم
ّ
وحق

التحتية) البنيمت) في) واالستثمم ) التخطيط) ان) هود) ُعقود) أ()
الطرقية)والسككية،)وتطوير)صنمعة)السيم ات

الداخلي  الناتج  املائة من  في   6 في املغرب حوالْي  النقل  ل قطاع 
ّ
ُيمث

الثي. كما ُيساهم بنسبة 
ّ
اإلجمالي الوطني، أْي 9 في املائة من القطاع الث

ل قطاع النقل 
ّ
15 في املائة من مداخيل امليزانية العامة للدولة. وُيشغ

ككّل حوالْي 5 في املائة من الساكنة النشيطة، أْي ما يقرب من 500.000 

النقل  ثّم إنَّ  املائة من الساكنة الحضرية النشيطة.  في  شخص، و10 

ل حوالْي 80 في املائة من اليد العاملة في قطاع النقل البّري 
ّ
رقي يشغ

ّ
الط

بأكمله، ويضمن تنّقل ما يقرب من 90 في املائة من األشخاص، و75 في 

املائة من تدفق البضائع، باستثناء الفوسفاط7.

منها  الطرق،  من  كيلومتر   110.000 على  املغرُب8  ر 
ّ
يتوف كما 

َدة، والتي تسير علْيها 4.5 ماليين  12.500 كيلومتر من الطرق غير املعبَّ

عربة في املجموع، 68 في املائة منها عربات خاّصة، وأكثر من 200.000 

دراجة نقل نارية9 )باستثناء العربات غير املعتمدة، وبالتالي فإّن الرقم 

1.5 مليون دراجة نارية(. إضافة إلى ذلك،  اإلجمالي سيكون أكثر من 

يتكّون أسطول الّسيارات في 99 في املائة منه ِمْن َعَرباٍت ذات محّرٍك 

حرارّي، منها 76 في املائة تعمل بالديازل، و23 في املائة بالبنزين، كما أّن 

َزة بمحّركات كهربائية. بضع مئات منها مجهَّ

7 جلسة إنصات مع فدرالية النقل واللوجيستيك، 4 مار3 2020. 

8 جلسة إنصات مع املديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك، جهة مراكش- آسفي، أكتوبر، 2020.

9 دون احتساب العربات غير املعتمدة التي يصل عددها اإلجمالي إلى أزيد من 1,5 مليون دراجة نارية 
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يعرف هذا األسطول معّدَل تزاُيٍد سنوّي قدره + 5 في املائة، نتيجة 

النمّو السريع الذي شهده املغرب خالل العقود األخيرة، ليصل معّدل 

السيارات إلى ما ُيقارب 65 سيارة لكّل 1000 نسمة، أْي املرتبة السادسة 

 1000 529 سيارة في املتوّسط لكّل  ِبـ    على الّصعيد اإلفريقي )مقارنة 

َر متوّسط   عمر العربات بحوالْي ّدِ
ُ
 نسمة في االتحاد األوروّبي10. كما ق

 في االتحاد األوروّبي( 11.
ً
15 سنة )مقارنة بعمر 10،8 سنوات تحديدا

سافرين 
ُ
وفي الوقت نفسه، تمتّد السكك الحديدية الرئيسّية لنْقل امل

والبضائع على مسافة حوالْي 2.110 كيلومترات، 75 في املائة منها تعمل 

بنقل الّبّري  نقل  ل ا شبكة  تْسمح   ، املجموع وفي  الكهربائّية.   بالطاقة 

طريق  وجود  ضل  ف ب الوطنّية  نة  ك السا من  املائة  في   80 من  يقرب  ما 

تّم  التي  1.538 جماعة  632 جماعة فقط من أصل  أّن  كما  دائمة 12. 

بسعة  حافلة   2.4 0 0 عددها  بلغ  ي حافالٌت  تربطها  التي  هي  إحصاؤها 

سيارات  تلعب  ف األشخاص،  نقل  ب يتعلق  فيما  أّما  مقعد.   122.000

الحَضري،  الوَسط  اخل  د سواء  به،  ان  ه ُيست ال  ا  تكميليًّ دوًرا  األجرة 

بفضل سّيارات األجرة الّصغيرة من الصنف الثاني، والتي يبلغ عددها 

32.000 عربة، أو على مستوى الّرْبط شْبه الحضري أو حتى القروي، 

وعددها  األّول،  ف  ن الّص من  بيرة  ك ال األجرة  سيارات  بفضل  وذلك 

45.000 عربة.

تْستهلك  ال  التي  ْستداَمة، 
ُ
امل النقل  َوَسائل  فإّن  آخر،  صعيٍد  على 

وهي   ،
ً
را

ّ
مؤخ  

ّ
إال بالدنا  إلى  تصل  لْم  األحفورّي،  املْصدر  ذات  الطاقة 

حديثة  نقل  وسائل  نحو  هة  موجَّ وطنية  إرادة  وجود  على  ر 
ّ

مؤش

التراْمواي  طوط 
ُ

خ ولى 
ُ
بأ الخصوص  وْجه  على  األمر  يتعلق  وناجعة. 

وكذلك  كم(،   46( البيضاء  الدار  ومدينة  كم(   19.5( الرباط.  بمدينة 

السرعة  فائق  القطار  )الستقبال  السرعة  فائق  سككّي   
ّ
خط أّول 

»الُبَراق«( ِبطوٍل أّولّي يبلغ 200 كم، تّم افتتاحه سنة 2018.

نقل  ووسائُل  تحتّية  بنياٌت  الهاّمة  االستثمارات  هذه  إلى  ضاف 
ُ
ت

حديثة أخرى، على غرار :

الّدولي  الُقطب  منها  ميناء،   27 عددها  يْبلغ  التي  البحرية،  وانئ 
َ
امل  •

لطنجة املتوسط، الذي يحمل عالَمة االستداَمة )امليناء األخضر 

واملنطقة الخضراء( ؛

 هاّما من املجاالت 
ً
التي تربط جزءا الدولية والداخلّية،  • املطارات 

الترابية، بما قدره 25 مليون مسافر سنة 2019 ؛

سافرين )قطارات وحافالت، إلخ( ؛
ُ
• محطات امل

10 يوروستات - 2019 ,2020.

11 الرابطة األوروبية ملصنعي السيارات، 2020.

12 مشروع خارطة طريق حول النقل املستدام في املغرب.

رق السريعة )1.408 كلم( ؛
ّ
ُرق السّيارة )1800 كلم( 13 والط

ُّ
• الط

وحافالت  الحافالت  من  الجديدة  األساطيل  دخول  املنتظر  من   •
الترامواي التي يعمل جزء منها بالكهرباء.

وتجدر اإلشارة كذلك إلى االستثمارات الكبرى في صناعات النقل، 
الّسيارات،  وصناعة  تنفيذها،  تّم  التي  الطيران  صناعة  في  سّيما  وال 
مجموعة  )مصنع  كهربائية  سّيارات  ِتج 

ْ
ُين اليوم  مْنها  جزٌء  أصبح  التي 

العاّمة،  الّدينامية  لتعّزز  جاءْت  والتي  القنيطرة(،  بيجو  ستروين 
هذه  فإّن  ثّم،  ومن  للبالد.  هاّم  اقتصادي  نمّو  في  ساهمة 

ُ
امل خالل  من 

األّول،  اإلفريقي  الصناعّي  َب 
ْ
الُقط املغرب  من  جعلْت  االْستثمارات 

والعربات  السياحّية،  السيارات  أو  الخصوصّية،  الّسيارات  ر  وُمصّدِ
الّنْفعية )+500.000 عربة في الّسنة(، بمساهمة قْدرها + 6.5 في املائة 

في الناتج الّداخلي اإلْجمالي الوطني. 14

ْستورد، 
ُ
امل األحفوري  الوقود  على  اعتماده  من  الحّد  ية 

ْ
وُبغ

برنامٍج  تطوير  على  املغرب  يعمل  الكربونية،  َبْصمته  ِمْن  والّتقليص 
التنمية  بُمصاحبة  يْسمح  املتجّددة  بالطاقات  الكهرباء  لتوليد  موٍح 

َ
ط

الّنقل.  قطاع  ذلك  في  بما  االقتصاد،  قطاعات  ختلف 
ُ
مل املستدامة 

ويْسعى هذا البرنامج إلى توفير مزيٍج من الطاقة املتجددة بنسبة 52 في 
املائة كحّدٍ أدنى بحلول سنة 2030. 15

ستدام
ُ
ل)امل ب()استراتيجيمت)واخططمت)وبرااج)لفمئدة)التنقُّ

انطالق  ظّل  في  األفق  هذا  في  ملموَسة  خطوات  بالدنا  ْت 
َ
ط

َ
خ لقد 

املتعلقة  االستراتيجيات  من  ومجموعة  املتقدمة،  الجهوية  ُمسلسل 
وحكاماتّية  وتنظيمية  قانونّية  آلياٍت  عْن   

ً
فضال ستدامة، 

ُ
امل بالتْنمية 

جديدة. وفي هذا الّصدد، فإّن االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، 
واالستراتيجية  الجهوّية،  التنمية  وبرامج  التوجيهّية،  طات 

ّ
واملخط

الوطنية للتنّقالِت الَحَضرية، ومخططات التنّقالت الحضرية، تْسَمح 
التهم على  نقل األشخاص وتنقُّ في مجال  الُعمومّية  السياسات  بتنفيذ 

صعيِد املجاالت )الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات الترابية(.

وتجدر اإلشارة إلى أّن االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، 
التي دخلت حّيز التنفيذ في أكتوبر 2017، تنّص صراحة على الّنهوض 
املحور  )راجع  لالْستراتيجية   

ً
دعاَمة باعتباره  ستدام 

ُ
امل بالتنّقل 

إلى  وتدعو  ستدام(، 
ُ
امل النقل  بتشجيع  املتعلق  الثامن  االستراتيجي 

)راجع  ستدام 
ُ
امل التنّقل  مجال  في  العموميين  الفاعلين  مثالّية  إْعمال 

عايير البيئية املحددة 
َ
الهدف 6 : حّصة العربات العمومية التي تحترم امل

وفًقا لخطة العمل الوطنية من أْجل البيئة، بمؤشٍر- َهَدٍف يبلغ 30 في 
املائة(.

13 http://www.equipement.gov.ma/Infrastructures-Routieres/Grands-Projets/Pages/Voies-

Express.aspx

14 صناعة السيارات باملغرب: نحو مصادر جديدة للنمو، تقرير وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، يناير، 

 .2020

15 وزارة الطاقة واملعادن والبيئة والوكالة املغربية للطاقة املستدامة. 
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ج()إطم )تشريعّي)“ هوّي”)اتقّدم)وابمد ات)واعدة

القوانين  نصوص  في  النقل  وسائل  مسؤولية  ترجمة  تّمْت  لقْد 
التْنظيمّية املتعلقة بالجهوية املتقدمة: القانون التنظيمي رقم 111.14 
بالعماالت  املتعلق   112.14 رقم  التنظيمي  القانون  بالجهات،  املتعلق 
مْنح  عْبر  بالجماعات،  املتعلق   113.14 رقم  والقانون  واألقاليم، 
الجماعات الترابية صالحيات واسعة فيما يتعلق بالحكامة )التخطيط، 

التعمير، التجهيز، النقل ...(.

وباإلضافة إلى وْرِش الجهوية املتقدمة، تشّجع الترسانة القانونية 
ستدام منخفض الكربون من خالل :

ُ
البيئية أيًضا التنقل امل

• االفتحاص الطاقي اإللزامي، املْنصوص عليه في املرسوم رقم 2.17.746 
)4 شعبان 1440؛ 10 أبريل 2019( والذي ينّص على تطبيق متطلبات 
النجاعة الطاقية في وسائل الّنقل. وبالّنظر إلى أّن هذا الّنّص لْم يدخل 
ه من الّسابق ألوانه تقييم 

ّ
2019، فإن  في فاتح دجنبر 

ّ
حّيز التنفيذ إال

مدى تطبيقه الفْعلي، وما إذا كان سيحقق أهدافه من حيث الحد من 
فه وسائل النقل الحالية ؛

ّ
ث الذي تخل العديد من أشكال التلوُّ

 49.17 رقم  القانون  بموجب  عليه  املنصوص  البيئي،  التقييم   •
ل 

ّ
يشك 2020، وهو  في أغسطس  الصادر  البيئي  بالتقييم  املتعلق 

شاريَع االْستثمارية للّدولة 
َ
خطوة متقّدمة في حّد ذاته. ذلك أّن امل

قبل  البيئي  األثر  لدراسة  اليْوم  تخضع  باتت  واملجاالت  والجهات 
أّي التزام.

واالستراتيجيات  واملواثيق  التشريعية  ْرسانة 
ّ
الت إلى  إضافة 

من  العديد  في  إرادّية،  بصورة  املغرُب،  َينخرط  التنمية،  وخطط 
القها 

ْ
إط تّم  التي  مدينتك«،  ئ  »َعّبِ ُمبادرة  غرار  على  الدولية،  بادرات 

ُ
امل

الوقت  في  املبادرة،  هذه  ل 
ّ

وتتدخ  .2015 سنة   21 الكوب  بمناسبة 
سياسات  إعداِد  في  الُحكومات  َبة 

َ
ملواك الوطني  الّصعيِد  على  نفِسه، 

تنفيذ  أجل  من  املحلي،  الّصعيِد  وعلى  الحضري،  للتنقل  وطنية 
املغرب إلْيها  انضّم  التي  املستدام،  الَحضري  التنقل  طات 

ّ
 مخط

في 2016 )دخلت حّيز التّنفيذ سنة 2017(.

د()حكماة)ترابية)وتمويالت)ابتكرة

مسؤوليات  نقل  مجال  في   
ً
جديدا  

ً
إطارا املتقّدمة  الجهوّية  ر 

ّ
توف

التنمية  شركات  فإّن  وبالتالي،  الجهات.  إلى  الدولة  من  النقل  وسائل 
مكلفة  باتْت  التي  هي  الجماعاِت  بين  التعاون  ومؤّسسات  املحلية 
بتطوير وسائل النقل. ومن أجل مصاَحَبة املجاالت الترابّية في إنجاز 
صندوق  هو  خاّصا   

ً
صندوقا الدولة  أحدثت  محلية،  ومشاريع  برامج 

رقي الحضري والّرابط بين املدن. ذلك أّن 
ّ
مواكَبة إصالحات الّنقل الط

ر تمويالت وضمانات الدولة الالزمة، في إطار َمشاريع 
ّ
هذا األخير ُيوف

تنجزها شركات التنمية املحلية ومؤّسسات التعاون بين الجماعاِت، 
القطاع  من  فاعلين  مع  وأحياًنا  الجهات،  مع  ُمشترٍك  تمويٍل  على  بناًء 

الخاّص.

الّنقل  إصالحات  بمواكَبة  الخاّص  الصندوق  تمويل  آلية  وتعمل 

الطرقي الحضري والرابط بين املدن على دْعِم مشاريع النقل الُعمومي 

التي تّم اختيارها، مع تغطية واسعة إلى حّد ما، تدمج االستثمار األّولي 

ية، يصل إلى 66 في املائة، -حيث 
ّ
)في شكل رأسماٍل لشركة التنمية املحل

34 في املائة كحّدٍ أدنى -(، إضافة إلى تحّمٍل  َم الجماعات  قّدِ
ُ
يجب أْن ت

الديون وعجز االستغالل. 16

وعلى) ْودة) البيئة) على) املحمفظة) اجمل) في) َ ة) اقدَّ ه() هود)

الهواء)وأثره)على)الّصّحة

والصحة،  الهواء  جْوَدة  على  واملحافظة  البيئة  حماية  مجال  في 

عمدْت مؤّسسة محمد الساد3 لحماية البيئة، تحت الرئاسة الفْعلّية 

 حسناء، إلى إطالق وُمصاَحَبة العديد 
ّ

لصاحبة السمو امللكي األميرة لال

ٍة مع السلطات العمومية، مْن بينها :
َ

بادرات، بشراك
ُ
من امل

محطات  نشر  عمليات  ر 
ّ
يؤط الذي  واملناخ،  الهواء  برنامج  وْضع   •

املديرّية  مع  بشراكة  الصحة،  على  وتأثيرها  الهواء  جودة  قيا3 

أدوات  تطوير  من  البرنامج  ن 
ّ

َمك وقد  الجوية.  لألْرَصاد  العاّمة 

 عْن تطويِر منّصة لجمع املعطيات وتحليلها، عْبر 
ً
النمذجة، فضال

إحداِث نواٍة للِخْبَرة املغربية ؛

واملجاالت  )املقاوالت  َركاء  الشُّ ن 
ّ

يمك الهواء  جودة  ميثاق  اعتماد   •

واحترار  ّيا 
ّ
محل الهواء  تلوث  مكافحة  في  املساهمة  من  الترابية( 

 لعملية تتكّون من ثالِث خطوات هي َ: التقييم 
ً
َبعا

َ
ناخ الشامل، ت

ُ
امل

مّية للتعويض 
ْ
والتقليل والتعويض. ذلك أّن وجود برنامج وأداة رق

ن مْن تْعويض ثاني أكسيد الكربون الناتج 
ّ

ْوعي للكربون سُيمك
ّ
الط

عن وسائل النقل، وذلك على سبيل املثال عْن طريق تمويل غْر3 

املؤسسات  في  الشمسية  الكهربائية  األلواح  وتركيب  األشجار 

التعليمية القروية ؛

• إحداث مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، الذي يعتبر 

التحسيس  عْبر  خاّصة  املؤّسسة،  به  تقوم  الذي  للعمل   
ً
تتويجا

إطار  في  الجّيدة،  مارسات 
ُ
امل وتعزيز  والتبادل  والتكوين  والتربية 

في إطار عمليات  لفائدة الشباب، وكذا  ورشات عمل بيداغوجية 

مستوى  على  للُمناخ  طاٍت 
ّ
ُمخط وْضع  بهدِف  الفاعلين،  ُمصاَحَبة 

املجاالت الترابّية.

16 تقرير حول أعمال اللقاء الوطني املوضوعاتي بشأن مبادرة »عّبئ مدينتك«، أكتوبر 2016. 
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تعوق) واقص)
ّ
الن ِاْن) العديد) تزال) ام) ة،)

َ
املْبذول الجهود) َم)

ْ
9.) غ

تطوير)التنقل)املستدام

واندِاَجة) عمِلم)
َ
امل واضحة) استراتيجية) (- إلى) ؤية) الحم ة) أ()

ستدام
ُ
للتنّقل)امل

تجد الّسياسات الوطنية والترابية صعوبة كبيرة في تجاُوز نواقص 

أّن  ذلك  النقل.  ملنظوَمة  بالنسبة  بها  املعمول  الكالسيكّية  قاربات 
ُ
امل

أسا�سّي،  بشكٍل  ز، 
ّ

ترك والترابية  الوطنية  والبرامج  السياسات  أْبرز 

، وعلى التنّقالت، املاّدية على وْجه 
ً
على الَعَربات، الخصوصّية أساسا

النموذج  هذا  إّن  الفرد.  حاجيات  على  تركيزها  من   
ً
بدال الخصوص، 

السائد ال يأخذ في اعتباره الحّد من التنّقالت، بفضل القرب وتجويد 

الولوج إلى الخدمات االجتماعية األساسية.

 - لسياسٍة  ي 
ّ

ل
ُ

الك شْبه  الغياب  يهّم  أسا�سّي  آخر  قصور  هناك 

بمحّرك  دّراجات  وبركوب  د،  املقيَّ غير  �ْسي 
َ
بامل ق 

ّ
تتعل استراتيجّيٍة 

مزّودة  جديدة  أخرى  وسائل  أو  نارية،  ودراجات  بدونه،  أم  كهربائّي 

العجلتْين  ذات  الكهربائية  كالدراجات  الشخ�سي،  للتنّقل  بمحّرك 

التوازن  ودراجات  الواحدة  العجلة  ذات  الكهربائية  والدراجات 

العْجز  هذا  إّن  مثلى.  وأْمن  سالمة  شروط  ضْمن  الخ،  الكهربائية، 

إلى  تعود  الّسير  حوادث  ُمعظم  وأّن  سّيما  ال  كبيرة،  تحّديات  َيطرح 

ُدن.
ُ
ِة الّسْير داخل امل

َ
َحَرك

تاح للجميع، تضطّر نْسبة 
ُ
ستدام وامل

ُ
وفي غياب منظومة للتنقل امل

أكثر  بل  املائة،  في   60 بحوالْي  تقّدر  واطنين، 
ُ
وامل املواطنات  من  كبيرة 

الحضري  الوسطين  في  األقدام،  على  الّسير  إلى  الجماعات،  بعض  في 

الدخل  ذوو  والعّمال  املدار3  تالميذ  منهم  سواء:  حّدٍ  على  والقروي 

املحدود والنساء، إلخ. وال يهّم هذا النقص وسائل الّنقل في حّد ذاتها 

)ممّرات  كذلك  الالزمة  التحتية  البنية  تجهيزات  يشمُل  بل  فحسب، 

الّراجلين، مسالك الدراجات، مواقف الّسيارات، عالمات التشوير، 

شروط السالمة، احترام القوانين، الخ(.

املعالم  واضحة  رؤية  غياب  إلى  اإلشارة  ر، تنبغي 
َ

آخ صعيد  على 

لتطور االنتقال إلى املحرك الكهربائي. ورغم سلبّيات املحّرك الحراري 

)ذي االحتراق الداخلي بالبنزين والديازل(، ال يوجد اليوم بالكاِد سوى 

1 في املائة فقط من العربات النظيفة، منها 300 عربة كهربائية و 2000 

عرَبة هجينة. وبالتالي، فإّن وسائل الّنقل الُعمومّية يتعّين علْيها أْن تكوَن 

 في هذا املجال، وذلك على غرار ما تعرفه العديُد من البلدان، حيث 
ً
رائَدة

بْل وحتى حافالت تعمل  يتّم استعمال حافالت نقل هجينة وكهربائية، 

بالهيدروجين الناتج التحليل الكهربائي للماء.

ستداَمة 
ُ
امل العمومية  النقل  وسائل  في  العجز  هذا  فإّن  وبالتالي، 

ذات  الطاقية  التبعية  تفاقم  في  فقط  يساهم  ال  الكهربائي  والتنقل 

ستوَرَدة، وكذا تفاقم العجز االقتصادي الناتج 
ُ
ْحُفوِري امل

ُ
املصدر األ

عن ذلك، بقْدر ما ُيساهم كذلك في تعميق حّدة الفوارق االجتماعية 

واآلثار الّسلبية على البيئة.

9)نحو)وسمئل)
َ
ل
ّ
ب()عْرُض)تنّقٍل)غير)االئم)وغير)كمٍف)يوّ ه)الط

غير)استدااة

ُز سياسات التنّقل الحالية على تطويِر البنية التحتية الطرقّية 
ّ

ترك

غير  بنمٍط  املنظومة  يرهن  ما  وهو  الخصوصّية،  الّسيارات  وعلى 

ُمستدام وعادل بالقْدر املطلوب يقُرب ثلثْي الّساكنة.

 على حجم تحّديات 
ّ

 داال
ً
عتَبر جهة الدار البيضاء - سطات مثاال

ُ
وت

 
ً
التنّقل الحضري. ذلك أن معظم التنقالت داخل الجهة األكثر كثافة

انية في املغرب )20 في املائة من السكان(، مع أعلى ناتج داخلي إجمالي 
ّ
سك

)30 في املائة( تتّم سيًرا على األقدام )حوالي 62 في املائة(؛ كما أّن حّصة 

 النقل العمومي تصل إلى 12 في املائة )الحافالت والترامواي(، وتقارب

13 في املائة للسيارات الخاّصة و9 في املائة لسيارات األجرة17.

ج()قد ة)شرائية)احدودة)وهشمشة)ا تممعية)ُاعيقة

رِب، 
ْ
غ

َ
امل في  خصّية 

ّ
الش السيارات  ت 

َ
كان إذا  ه 

ّ
أن إلى  اإلشارة  تجدر 

لة  املفضَّ التنّقل  وسيلة  ِهَي  األخرى،  الُبلدان  من  الَعديِد  غراِر  على 

 
ً
يا

ْ
ل مش ّرين للّتنقُّ

َ
غاِرَبة ما زالوا ُمْضط

َ
 من امل

ً
 كبيرا

ً
بامتياز، فإّن عددا

على األقدام، ملسافاٍت طويلة في بعض األحيان. ذلَك أنَّ االْعتماَد على 

.
ً
 دائما

ً
وسائل النقل الجماعّي ليس ُمتاحا

كما تمثل كلفة النقل في نفقات األسر حّصة ال ُيستهان بها بالنسبة 

عن  ناهيك  هشاشة.  وضعّية  في  واألشخاص  املتواضع  الّدخل  لذوي 

واطنين هي هدف َمركزّي 
ُ
رائية للُمواطنات وامل

ّ
أّن تحسيَن القدرة الش

لتطوير التنقل املستدام.

بالنسبة لحاجيات  كاٍف  تاح غير 
ُ
امل الُعمومي  النقل  أّن عْرَض  كما 

الّساكنة، سواٌء في املناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، 

أو في املناطق القروّية املتفرقة أو املعزولة. ثّم إّن الّضواحي الَحَضرية 

إْدماج  عدم  بسبب  الّنواقص،  نفس  من  عاني 
ُ
ت الجديدة  دن 

ُ
وامل

طات التنّقالت والتهيئة بكيفّية مسبقة.
ّ
ُمخط

ملدينة الجماعي  املجلس  ورئيس  سطات،   - البيضاء  الدار  جهة  والي  مع  إنصات  جلسات   17 

الدار البيضاء، ممثلي شركة الدار البيضاء للنقل، سبتمبر 2020. 
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وتطرح  االجتماعية،  الفوارق  تفاقم  إلى  تؤّدي  الوضعّية  وهذه 
وتدبير  الخصوصية  العربات  تدفق  تنظيِم  تحّدي  للمدينة  بالنسبة 
البيضاء،  الدار  بمدينة  الحال  الناتج عنها، كما هو  والتلّوث  الّضجيج 

ز ثلث األسطول الوطني18.
َ

التي يتمْرك

سم)بملهشمشة)وضْعف)الربط
ّ
د()اجمل)قروّي)يت

نقل 
ّ
ُصوصياته، فإّن ال

ُ
على صعيد الوسط القروّي، وبالّنظر إلى خ

رحاِن تحّدياٍت 
ْ
بصفٍة عاّمٍة، ونقل األشخاص على وجه الخصوص، يط

حقيقّية :

حيط شْبه 
ُ
- املجال القروّي بشكل عام غير مندمج بما يكفي في امل

الَحَضري، بسبب ضعف الّربط أو سوء توفير وسائل نقل عمومية 
جماعية كافية وذات َجْوَدة ؛

التغطية  إلى  القروّية،  باملناطق  الخاصة  الّنواقص،  بعض  تْرِجع   -
َم 

ْ
ُرق قروّية مستدامة، رغ

ُ
ر ط

ُّ
َوف

َ
املجالية الّضعيفة، على ُمْستوى ت

املجهودات املْبذولة في إطار البرنامج الوطني للطرق القروّية الذي 
القروية  الجماعات  العديد من  َرْبط  ِمْن  انية، 

ّ
الث في صيغته  مكن 

والّدواوير( ؛

َرح بحّدة ُمشكل القدرات البشرية ومحدودّية املوارد في بعض 
ْ
- ُيط

الجماعات القروّية التي ال يْمكنها االستفادة من أكثر من مليون )1( 
أو مليونْي )2( درهم من امليزانية. وهي وسائل غْيُر كافية إلى حّد كبير 

تي يتعّين إنجازها ؛ 19
ّ
بالّنظر إلى حْجِم املشاريع ال

بالنسبة  التنّقل  مجال  في   
ً
إجابة يقّدم  الذي  املزدوج،  النقل  إّن   -

على  كبيرة  تحّديات  يطرح  القروّي،  الوَسط  في  للمستعِملين 
ٌه  مستوى السالمة والّنظافة وَصْون الكرامة اإلنسانّية. فهو موجَّ
ْدَرة شرائية جّد َمْحُدودة، 

ُ
إلى ساكنٍة تعاني من الهشاشة، وذات ق

 في قطاعْي الِفالحة أو الّتجاَرة.
ً
كما أّنها تعمل عموما

هـ()وسمئل)نقل)عمواّية)غير)كمفية)وغير)االئمة)وذات)ولو ّية)
احدودة

الّسيارة  استمّرت  وإذا  األشخاص،  تنّقل  حاجيات  تزاُيَد  أمام 
هذه  مثل  فإّن  للتنّقل،  أخير  كحّلٍ  نفسها  فْرض  في  الخصوصّية 
اجتماعّيا،  منصفة  وال  اقتصادّيا،  مستدامة  تكوَن  لْن  الوْضعّية 
ه بالنسبة 

ّ
ا. وإلْبراز حجم حاجيات الّساكنة، ُيشار إلى أن وال صحّية بيئيًّ

رحلة  مليون   15 بلوغ  ع 
ّ
املتوق من  لوْحِدها،  الدار البيضاء،  دينة 

َ
مل

2020، و1.3 مليون سيارة  11 مليون سنة  يومّيا سنة 2030، مقابل 
سنة 2030، مقابل 320.000 سيارة سنة 20.2020

18 جلسة إنصات مع الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات، أكتوبر 2020. 

19 جلسة إنصات مع الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات، أكتوبر 2020. 

ملدينة الجماعي  املجلس  ورئيس  سطات،   - البيضاء  الدار  جهة  والي  مع  إنصات  جلسات   20 

الدار البيضاء، وممثلي شركة نقل البيضاء باملجلس، سبتمبر 2020.

بعض  في  العمومية،  النقل  وسائل  تعاني  ذلك،  إلى  باإلضافة 

الولوجّية  ضعيفة  أّنها  كما  والسالمة،  النظافة  انعدام  من  األحيان، 

ل الترامواي 
ّ
وغير مالئمة لألشخاص املسّنين أو في وضعّية إعاقة. وُيمث

 
ً
 مستداما

ً
والحافالت الكهربائية ذات الخْدمة عالية الجودة اليوم بديال

 لهؤالء املستعملين.
ً
وُمتاحا

و()قطمع)سيم ات)األ رة)بحكماة)اتجمَوَزة

تجديد  برنامج  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر  األجرة،  لسّيارات  بالنسبة 

 ُيناهز 
ً
األسطول، بميزانية تْبلغ حوالْي 4 مليارات درهم، حّقق تجديدا

 54 في املائة على الصعيد الوطني، و85 في املائة في مدينة الدار البيضاء.

الكهربائية،  السّيارات  إْدماج  جاه 
ّ
ات في  يدفع  لْم  البرنامج  هذا  أّن   

ّ
إال

تقاٍل فْعلّي نحو تنّقل ُمستدام.
ْ
وبالتالي اْستثمار هذه الُفْرَصة لتحقيق ان

والّصغيرة  الكبيرة  األجرة  سيارات  قطاع  ُيعاني  ذلك،  عْن   
ً
فْضال

من هشاشة هيكلية وتنظيمية، تفاقمت بسبب األوضاع غير املستقرة 

م، بدون حماية 
ّ
في تما3ّ مع القطاع غير املنظ تغل 

ْ
تي تش

ّ
ال يلتها، 

ّ
لشغ

َرض وال عن فقدان شغل وال تقاعد( 21.
َ
اجتماِعّية )ال تأمين عن امل

هناك نواقص أخرى ذات طبيعة تقنينّية ُيعاني مْنها قطاع سيارات 

األجرة، مثل عدم إلزامّية وْضع حزام السالمة، والّسماح بأْن يجلَس 

نان في املقعد األمامي إلى جانب سائق سّيارة أجرة كبيرة.
ْ
ُمسافران اث

مأذونّيات سيارات  لتدبير  القديم  الحالي  النظام  أن  يبدو  وأخيًرا، 

األجرة َيُحول دوَن تطّوره كقطاٍع ُمساهٍم في التنقل املستدام. والواقع 

، كما أّن 
ً
أنه غالًبا ما يوصف نظام منح املأذونّيات بأنه غير شّفاف تماما

الّتحويل غير الّرسمي لحّق االنتفاع بين األشخاص َيُحول دون تحديد 

هوية املالك الحقيقّي للمأذونّية.

املواطنمت) الهواء)ويهّدد)صّحة) ُيفسد) ْودة) تلّوث)اتواصل) ز()

واطنين
ُ
وامل

وتأثيرها  الهواء  وجْودة  بالبيئة  املتعلقة  السلبية  اآلثار  ُصوِص 
ُ

بخ

ر مدينة الدار البيضاء لألسف على الّرقم القيا�سي 
ّ
على الصحة، تتوف

تليها  الكثيفة،  الّسير  البالد، بسبب حركة  في  ا 
ً
تلوث ُدن 

ُ
امل ْقِلق ألكثر 

ُ
امل

مراكش وفا223.

21 جلسة إنصات مع الفدرالية الوطنية ملهنيي النقل والطاكسيات، أكتوبر 2020؛ ومع املديرية الجهوية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك بمراكش، أكتوبر 2020.

قة 
ّ
22 جلسة إنصات مع مؤسسة محمد الساد3 لحماية البيئة، والبروفسور النجاري في إطار الدراسة املتعل

بجْودة الهواء بمدينة الدار البيضاء، أكتوبر 2020. 
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وتنُجُم هذه التهديدات، بشكٍل أسا�ِسّي، عن إشكالّيات كثافة حركة 

والذي  عْنها،  الناتج  واالزدحام  عاّمة،  بصَفٍة  الطرقات،  على  الّسْير 

الّنفعّية  َوالعربات  الثقيلة،  البضائع  شاحنات  حركة  بسبب  يتفاقم 

بشكل  )الديازيل  الحرارية  َحّركات 
ُ
امل ذات  العرَبات  أنواع  وجميع 

التلوث  ظاهرة  عن  ة 
َ
َمْسُؤول العوامل  هذه  إّن   .)EURO -4 أسا�سي، 

اضطرابات  في  تتسّبَب  أْن  يمكن  التي  الدفيئة،  غازات  وعْن  العاّم، 

َموية، الخ. ْبو وأمراض القلب واألوعية الدَّ الجهاز التنف�سي والرَّ

الذي  القطاع  هو  اللوجستيكي  الَبّري  الّنقل  فإّن  آخر،  سياق  في 

 للتلوث املحلي 
ً
يْستهلك أكبر قدر من الطاقة، ومْن ثّم فهو األكثر إفرازا

 هذا القطاع عن ُوُجوِد تحّديات متعّددة، مْنها 
ُ

ِشف
ْ

والعاّم. وبالتالي يك

على وجه الخصوص23 :

• إعطاء األولوّية لالْستدامة والَبْصمة الكربونية والتي لم تكن تندرج 

ضمن جدول األعمال ؛

عتبر، عْن خطأ، باهظة الثمن ؛
ُ
• ال تزال الكهرباء ت

• وجود ُصُعوبات في االنتقال إلى الرقمنة ؛

ر 
ّ
تعث إلى  الفاعلين، األمر الذي يؤّدي  بين  التنسيق والتشاور  • ضعف 

اإلصالحات التي يتعين إنجازها، وال سّيما مع الشركاء االجتماعيين ؛

• ضرورة إحداث تغيير يتعلق بإطار تدبير ُعقود املأذونّية ؛

• هْيمنة القطاع غير املنظم، مع كّل املخاطر والصعوبات الناجمة 

عنه.

السلع  نقل  في  الحديدية  السكك  حّصة  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

صيغة  تكوَن  أْن  يمكنها  حين  في  كبير،  بشكل  تراجعْت  قد  والبضائع 

رقي.
ّ
تناوبية َبديلة ُمستداَمة ومستمّرة للنقل الط

ّية)
ّ
بمم)يكفي،)وحكماة)احل ح()إطم )تنظيمي)غير)اكتمل)وفّعمل)

اعّقدة

تنظيم  عن  املسؤولة  املصالح  بين  الّضروري  التنسيق  أّن  ُيسّجل 

وسائل النقل على صعيد املجاالت الترابية يظّل غير كاٍف من أجل إرساء 

منظومة للتنّقل تستجيب لحاجيات الساكنة. ذلك أّن اإلطار التنظيمّي 

آليات  وجود  في   
ً
أّوال ى 

ّ
تتجل متعّددة  ُصوٍر 

ُ
ق أْوُجٍه  من  ُيعاني  الحالي 

في  ل  املسجَّ التأخير  بعد، بسبب  ل  َفعَّ
ُ
ت لم  أو  ُمعقدة  زالْت  للحكامة ال 

زيل وْرش الجهوية املتقدمة، ال سّيما فيما يتعلق بنقل االختصاصات 
ْ
تن

قة 
ّ
قتضيات املتعل

ُ
 إلى غياب امل

ً
رابّية، إضافة

ُّ
من الّدْولة إلى املجاالت الت

الّنقص على  عالوة  القانونية؛  الّنصوص  في  النقل  وسائل   باْستدامة 

واِرِد الكافية.
َ
في امل

23 جلسات إنصات مع مختلف الفاعلين داخل املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 2020

والّسككي  رقي 
ّ
)الط الّنْقل  بقطاع  قة 

ّ
املتعل ْسؤوليات 

َ
امل أّن  كما 

الوزارّية  القطاعاِت  من  العديُد  فيها  تشترك  والبضائع(  الّسلع  ونقل 

الّسياسات  مستوى  على  ُمباشر،  غْير  أو  ُمباشر  ٍل 
ْ
بشك ُل، 

ّ
تتدخ التي 

لين 
ّ

املتدخ في  التعّدد  هذا  فإّن  وبالتالي  وتنفيذها.  واالستراتيجيات 

يْجعل مْن حكامة تدبير القطاع ُمِهّمة َصْعَبة.

لين، والحجم الكبير من الدراسات، واالستراتيجيات 
ّ

إنَّ تعّدد املتدخ

ندمجة، يؤّدي إلى تشتت كبيٍر
ُ
طات غير امل

ّ
 ضعيفة االلتقائّية، واملخط

نجاعته  على  ر 
ّ
يؤث مما  ُمختلفة،  ُمْستويات  على  العمومّي  الفْعِل  في 

وفّعاليته.

إّن هذه الّنواقص والتحديات ينبغي أْن تحدَو بالسلطات العمومّية 

إلى إعادة النظر في منظومة النقل الحالية في شموليتها. وبالتالي، يجب 

الّتحليالت  عن   
ً
بعيدا شمولية،  بكيفية  االستثمار  عملّية  مراجعة 

وغير  املباشرة  االقتصادية  غير  التكاليف  تتضّمن  ال  التي  الوْصفية 

التعليم وإلى فرص  إلى  الولوج   مثل 
ً
أبعادا  

ً
باشرة، لكي تدمج لزوما

ُ
امل

والتماسك  الرحلة،  مّدة  وتقليص  والثقافة،  العْيش  وأماكن  الشغل 

الترابية،  املجاالت  وجاذبية  القطاعّية،  والحاجيات  االجتماعي، 

والصحة  الهواء  وجودة  الكربونية،  والَبْصمة  الطاقة  واستهالك 

والرفاه، إلخ.

ستدام
ُ
ل)امل

ّ
5.)آفمق)التطوير)اآلني)واملستقبلي)للتنق

تعمني)ان) نقل) املستقبل:)ان)انظواة) بقّوة)نحو) تّتجه) أ() ؤية)
سم)بملّديمواة

ّ
عجز)إلى)اقتصمد)للتنّقل)املستدام)يت

املقام  في  ُمستدام،  تنقٍل  بتطوير  املتعلقة  واآلفاق  الرؤية  تشير 

تأسيسّية  مبادئ  إلى  وتستند  األساسية،  الحقوق  ممارسة  إلى  األّول، 

وأهداف، وهي :

االعتماد  الّتقليل من  تعني  التي  والّتضاُمن،  صاف 
ْ
الولوجّية واإلن  •

خصية، وذلك بفضل عرٍض يهّم توفير نقل عمومّي 
ّ

على العربة الش

ذي جودة وتنّقالت بمواصفاٍت مثلى ؛

• واالستدامة والقيمة املضافة االقتصادّيتان، بما يفيد التقليص 

ُصوص ؛
ُ

من الّتبعّية للطاقة األحفورية على َوْجِه الخ

• واملحافظة على املوارد الطبيعية وجودة الهواء والصحة، من خالل 

الحّد من البْصمة الكربونية ؛

ب على ذلك تحقيق االستدامة بصفتها نقطة التقائّية وقّوة 
ّ
• ويترت

ُمَحّركة لهذا املسلسل االنتقالي في شموليته.

على  يتحّقق  املنشودة  األهداف   
َ
بلوغ أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر  هذا 

املدى الزمني، بكيفّية استشرافّية وتدريجية.
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إطار  في  االستدامة،  تحقيق  يتغّيا  َرح 
َ
قت

ُ
امل التنقل  نموذج  إّن 

بما  الواسع،  باملعنى  االبتكار  اعتباره  في  يأخذ  للتنّقل  شمولّي  اقتصاٍد 

مختلف  منطق  إلى  يْستند  وهو  والصناعي.  التكنولوجي  االبتكار  فيه 

بهدف  الخاّص،  تنّقله  في   
ً
فاعال بصفته  الفرد،  على  أكبر  بشكل  ز 

ّ
ُيرك

تجويد التنقالت وتحقيق أق�سى استفادة منها. ولهذه الغاية، يتعّين أن 

الّصلة  ذات  القطاعّية  السياسات  البداية،  منذ  النموذج،  هذا  ُيْدِمَج 

للولوج  ُمهْيِكلة  عملية  باعتبارها  والتعمير،  والّتجهيز  التراب  وإعداد 

التنقالت،  تخطيط  على  عالوة  والثقافية،  االقتصادية  األنشطة  إلى 

الحضرية والقروية، التي تحّد من الفجوات املجالّية واالجتماعية.

 عْن حاجيات املواطنات واملواطنين على مستوى الولوج إلى 
ً
وفْضال

الخدمات اإلدارية واالجتماعية األساسية، وكذلك إلى أماكن العيش 

 
َ

في كّلٍ من الوسط القروي والحضري، يجب أْن ُيْدِمَج التنّقل أْهداف

السوسيو-اقتصادية  اآلثار  من  مزيد  لتحقيق  املستدامة  التنمية 

امللموَسة، كتحسين الوضعية االجتماعية، والولوج إلى الشغل، وإلى 

إطاٍر َمعي�سّي أفضل، وإلى بيئة صحية وإلى الّرفاه.

فرًصا  تشكل  بالتنقل  املرتبطة  الرهانات  فإّن  الصدد،  هذا  وفي 

 تنموّية، بْل رافعات لتحّول العديد من قطاعات االقتصاد ومجاالته :

الطاقة والبيئة وإعداد التراب والصناعة والتعليم والشغل والثقافة 

والترفيه والصحة...

في  انطلق  الذي  البيئي،  التحّول  رافعة  من  االستفادة  خالل  ومن 

تحقيق  في  ُيساهم  أن  املستدام  للتنقل  يمكن  املعمور،  أنحاء  مختلف 

وهو  َحلية، 
َ
امل للمؤهالت  وتْعبوّي  وإدماجّي  قوّي  اقتصادّي  انتعاش 

األمر الذي دعا إليه جاللة امللك نصره هللا في خطابه االفتتاحي للسنة 

التشريعّية 2020.

تسريع  إلى  م�سى،  وقت  أّي  من  أكثر  اليوم،  َمْدعوٌّ  املغرب  إّن 

الّنموذج  إطار  في  القتصاده،  الرئيسية  القطاعات  إْصالح  وتيرة 

التنموي الجديد. لذلك يتعّين أْن يعتمد مجموع الفاعلين في االقتصاد 

في  النقل،  مجال  في  جديدة   
ً
وُحلوال مقارباٍت  العمومّية  والسلطات 

إطار تحّوالت إيكولوجّية وطاقّية شمولّية، على النحو الذي اعتمدته 

العديد من الُبلدان املتقدمة والّصاعدة.

كما ينبغي أن يعتمد النموذج املنشود أيًضا على مقاربات اقتصادية 

في  السلبية  اآلثار  من  ص 
ّ
قل

ُ
وت الكربونية،  الَبْصَمة  تراعي  مبتكرة 

َحّول الّتحديات والّنواقص إلى 
ُ
االعتماد على الطاقة األحفورّية، كما ت

فرٍص لخلق قيمة ُمضافة من أجل مزيٍد من التضامن واإلنصاف في 

تمويل التنقل.

شروط  توفير  ينبغي  االستشرافية،  الرؤية  هذه  والْستكمال 

يتعّين  والتي  الرأي،  هذا  توصيات  تقترحها  وتنظيمية  اقتصادية 

خاذ القرار.
ّ
اعتبارها بمثابة أداة دعم ملسلسل ات

مْن أْجل ذلك، يمكن بلورة آليات مختلفة، على مستوياٍت ترابية 

الُحلول  جميع  بعرض  تقوم  تدريجّية  مقاربة  من   
ً
وانطالقا مختلفٍة، 

ناسبة على مستوى الحكامة والتشريع 
ُ
ْمِكنة، والترتيبات امل

ُ
التقنية امل

والتنظيم والتكنولوجيا والّنموذج االقتصادي وتمويله.

املدى) على) للّتداُ ك) تدابير) اّتخمذ) إلى) حم ة) هنمك) أّواًل،) ب()
تحسين) وإلى) السلبية،) اآلثم ) التخفيف)ان) إلى) تراي) القصير) ّدا،)

الولو ّية)والحّد)ان)الفوا ق)املجملية)واال تممعّية):

ْبلّية 
َ

الق الّتهيئة  بفضل  السلبية،  اآلثار  من  الكبير  التقليص   •

وذلك  الّدراجات،  وأصحاب  بالّراجلين  الخاّصة  التحتية  للبنيات 

التنقل  خالل  من  سّيما  النشيط؛ وال  للتنقل  ٍط 
ّ
مخط إطار  في 

وسيارات  الكهربائّية،  النارية  الّدراجات  ُيدمج  الذي  الكهربائّي 

األجرة الكهربائية؛ وتْسريع وتيرة االنتقال إلى اليورو-6؛ إضافة إلى 

املنّصات اللوجيستيكّية، واعتماد تدابير ُمُرورّية احترازية، وتدبير 

 عن مثالّية 
ً
ذكّي لحركة الّسير على الطرقات بفضل الّرقمنة، فضال

ستدام ؛
ُ
الدولة في مجال إطالق التنّقل امل

• اعتماد خدمات الُقْرب االجتماعية واإلدارية في الَوَسط القروّي، 

املزيد من  تهيئة  منة؛ وكذا 
ْ
للّرق واملسؤول  املعقلن  مع االستعمال 

(؛ والعمل على 
ً
ْستدامة )أحسن تصميًما وصيانة

ُ
رق القروّية امل

ّ
الط

ْزَدوج )مستدام ومنهي ومْنفتح على 
ُ
تطوير جيل جديد من النقل امل

االستثمار( ؛

لة كُمساِهمين في بروز اقتصاٍد 
َ
هْيك

ُ
• إْدماج العاملين باألنشطة غير امل

جديٍد وشمولّي وُمبتِكر يشمل جميع مهن التنقل املستدام.

دى)
َ
امل بْيَن) وتد يجّي) استشرافّي) تطّو ) تحقيق) ذلك،) بعد) ج()

القصير)واملتوسط)والبعيد،)يهدف)إلى)تطوير)تنّقل)استدام)واتعّدد)
األنممط)واتضمان)وذي)ديمواة)اقتصمدّيم):

الكهربائّي  النقل  بفضل  وذلك  تعزيزها،  ينبغي  ة 
َ
ل

َ
ُمهْيك ُمبادرات   •

والحافالت  الّصغيرة  الكهربائية  الحافالت  غرار  على  الجماعّي، 

الكهربائّية ذات الخدمة عالية الجْودة، والترامواي، والقطار فائق 

الوَسط  يْربط  الذي  الّسريع  الجهوّي  القطار  سّيما  وال  السرعة، 

الَحضري بالعالم القروّي، وذلك في تكامل مع الّنقل الجّوي ؛

الّتنقل  مجاِل  في  اعتمادها  يتعّين  مبتكرة  تكنولوجية  ُحلول   •

حن، 
ّ

ات الش
ّ
ات/ محط

ّ
الكهْربائي، تأخذ في االعتبار تكثيف املحط

ْمسية، 
ّ

الش بالطاقة  زة  مجهَّ ُمستدامة  رابطة  سّيارات  ومواقف 

للسيارات  الطبيعي  الغاز  مجال  في  واعدة  اْبتكارات  إلى   
ً
إضافة

ينبغي  حلول  وهي  إلخ.  الوقود،  وبطاريات  األخضر  والهيدروجين 

الوطني  اإلنتاج  نحو  موّجهة  صناعية  سياسة  إطار  في  اعتمادها 

لبيات العمومية للدولة ؛
ّ
وإنعاش أنشطة جديدة مدعومة بالط
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منصفة  ضريبّية  تدابير  بفضل   ،
ً
تضاُمنا أكثر  اقتصادي  نموذج 

ْرُبونية 
َ

الك )الَبْصَمة  السلبية  اآلثار  من  الحد  ْدِمُج 
ُ
ت تحفيزّية،  وتدابير 

ْمويل  والتَّ الخ(،  للطاقة،  ْفِرط 
ُ
امل واالْستهالك  الّصحية  اِطر 

َ
خ

َ
وامل

ْسِعير املْنصف.
َّ
ستدام والت

ُ
امل

ارتهنة) تبقى) النموذج) هذا) اثل) استدااة) فإّن) األخير،) وفي) د()
بمم)يلي):

مع  تنسجم  واضحة،  وطنية   
ً
أْهدافا تحّدد  َركة 

َ
مشت ية 

ْ
رؤ بلورة   •

ْنَمِوي الجديد، وتتما�سى مع االلتزامات الدولية لبالدنا  الّنموذج التَّ

للطاقة  والّتبعية  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  من  الَحّدِ  مجاِل  في 

األحفورية ؛

الترابية،  املجاالت  مستوى  على  وفّعالة  ة 
َ

متماِسك قوانين  وجود   •

ْدِمج بشكٍل ملمو3ٍ ُمتطلبات اْسِتداَمة البنيات الّتْحتية 
ُ
َوَمعايير ت

أْن  بغي 
ْ
ين بها. في هذا الّصدد،  ة 

َ
ِبط

َ
ْرت

ُ
امل َوَوسائل النقل والخدمات 

ِفَضة 
َ

ُمْنخ وٍل 
ُ
ُحل وتعزيِز  لتقنيِن  أداة  بمثابة  املالية  قانون  يكوَن 

الكْربون تْرمي إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 ؛

والبيئة  الّصّحة  َمياديِن  في  تقائّية 
ْ
ال ُعمومّية  سياسات  إعداد   •

طات 
ّ
والنقل؛ وترتكز على استراتيجيات قطاعية مندِمَجة، ومخط

ِب 
ْ
دِمج إعداد التراب القروّي في ُصل

ُ
تنموّية ترابية، ومن شأنها أْن ت

اص والبضاِئع ؛
َ

خ
ْ

ل األش منظومة تنقُّ

التنّقالت  طات 
ّ
)مخط للتنّقالت  جديدة  تنظيم  أشكال  اعتماد   •

وقٍع 
َ
طات التنّقالت القروّية(، مع الحفاِظ على امل

ّ
الَحَضِرّية ومخط

من   
ً
بدال والَفّعالة،  ْستدامة 

ُ
امل الجماعّي  النقل  لوسائل  ْركزّي 

َ
امل

خيار »السيارة للكّل« أو »إما بنزين أو ديازل« ؛

ّيا، بين املنتخبين والشركاء 
ّ
• اتخاذ قرارات تكون موضوع تشاور محل

ُحلول  الختيار  التقنّيين،  والفاعلين  واالجتماعيين  االقتصاديين 

أكثر مالءمة للتنقل، مع األخذ في االعتبار عناصر اليقظة والتتّبع 

والتقييم وقيا3 اآلثار السوسيو- اقتصادية والبيئية. كما ينبغي 

خاذ 
ّ
ات عملية  في  املجتمع  في  الفاعلين  ومجموع  واِطن 

ُ
امل إشراك 

القرار ؛

والبحث  والتكوين  للتربية  وطموًحا   
ً
شموال أكثر  نموذج  إعداد   •

ذي بدونه لن تكون هناك 
ّ
واالبتكار وصناعة التنقل املستدام، وال

استدامة لالستثمارات في الصناعة املزدهرة للسيارات.

وضع  ْستدام 
ُ
امل للتنقل  دائٍم  اقتصاٍد  نحو  االنتقال  هذا  ويتطلب 

فّعالين،  وحكامة  تنظيمّي  بإطار  مصحوبة  ُمولية، 
ُ

ش  
ً
استراتيجية

صعيد  على  السوسيو-اقتصادية  التنمية  لسياسات  حقيقّي  وإدماٍج 

املجاالت الترابية.

واِرد 
َ
امل تعبئة  قْصد  الفاعلين  انخراط  التغيير  قيادة  تتطلب  كما 

ُمواِطنة  ثقافة  إرساء  أجل  مْن  وذلك  واملالية،  والتقنية  رّية 
َ

الَبش

)الحّس  والّسلوكات  واملواقف  الجّيدة  العادات  دمج 
ُ
ت جديدة، 

التشريعي  املستوى  على  بتعديالت  القيام  مع  وازاة 
ُ
بامل الخ(،  املدني، 

واملؤّسساتي، وكذا في مجال الحكامة والّتْمويل.

َساَهَمة كذلك في تحسين قدرات صمود املجاالت 
ُ
من شأن ذلك امل

ككّل،  املستدام  بالتنّقل  ق 
ّ
املتعل واالقتصاد  عاّم،  بشكٍل  الترابية، 

التحتية،  )البنيات  الترابية  للجماعات  املالئمة  االختيارات  بَفْضِل 

 عن تدبير أكثر 
ً
ْضال

َ
ْستداَمة، الخدمات(، ف

ُ
التجهيزات، أشكال النقل امل

تاحة.
ُ
نجاَعة يعمل على تعضيد الوسائل املادية واملوارد البشرية امل

هكذا، يمكن للمجاالِت الترابية أْن تحقق قفزة نوعية وكّمية، من 

َعّدْت نماِذَجها 
َ
ِرّي الخاص بها، إذا أ

َ
خالل االستفادة من الّرأسمال الَبش

 
ً
ُحلوال ْستدام، ووضعْت 

ُ
امل الَجماعي  والنقل  النشيط  للتنّقل  الخاّصة 

الفضاءات  ماط عْيِشهم حسب 
ْ
خاّصة بحاجيات مختلف السكان وأن

إيجاد  مع  وار(،  والدُّ والجماعة  والحّي  دينة 
َ
)امل الترابية  ستويات 

ُ
وامل

الفوارق  من  تحّد  وموثوقة،  َنة  ومؤمَّ وإيكولوجّية  ُمْقَتِصَدة  ول 
ُ
ُحل

واحترام  والّتضامن  االجتماعي  اإلدماج  من  َمزيٍد  بتحقيق  جالية 
َ
امل

البيئة.

5.)توصيمت)املجلس)االقتصمدي)واال تممعي)والبيئي

ذات  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  تْوصياُت  تْصُدُر 

مندمجة،  رؤية  عْن  واملصاِحبة،  واإلجرائّية  االستراتيجية  الطبيعة 

بمثابة  لتكون  بلورتها  تمّت  توصيات  وهي  املستقبل.  نحو  بقّوة  تّتجه 

املؤّسساتّيين  للفاعلين  بالنسبة  القرار  خاذ 
ّ
ات مسلسل  لدعم  أداة 

الفْعلّي  االْستغالل  من  ْمكينهم 
َ
ت أجل  من  وذلك  واالقتصاديين، 

والتدريجي إلمكانات تنمية التنقل املستدام التي يبرزها هذا الّرأي.

(
ً
ُاهْيِكال (

ً
قطمعم والبضمئع) األشخمص) نقل) وسمئل) 2.) ْعل)

جمالت)الترابّية
َ
لالقتصمد)و افعة)للتنمية)املستدااة)في)امل

- باستعجال تنظيم نقاٍش ُعُمومّي وطني وجهوّي واسع قْصد إعادة 

التنموي  النموذج  إطار  في  الحالي،  النقل«  »نموذج  في  التفكير 

الجديد الذي تنشده بالدنا ؛

 ينبغي استغاللها، 
ً
اقية فرصة

ّ
- باعتبار التحّوالت اإليكولوجية والط

تؤّدَي،  أْن  ينبغي  التي  السوسيو-اقتصادية،  للتنمية   
ً
ورافعة

للطاقة  التبعّية  من  الكبير  الّتخفيض  إلى  القصير،  املدى  على 

لفائدة تطوير  الحرارية،  املحّركات  العربات ذات  األحفورّية، ومن 

ستدامة ؛
ُ
الطاقات املتجددة ووسائل النقل امل
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واطنين إلى وسائل نقٍل ُعُمومية 
ُ
- بتحسين ولوج جميع املواطنات وامل

ستدامة، من أجل 
ُ
ُمستدامة، وتطوير البنيات التحتية القروية امل

الحّد من استعمال العربات الخصوصية والتقليص من الفجوات 

بة بلعب 
َ
املجالية واالجتماعية. وفي هذا الشأن، فإّن الدولة ُمطال

دور استراتيجي أسا�سّي في قيادة التغيير.

وانسجم) اتجمنس) واعيم ّي) وتنظيمّي) تشريعّي) إطم ) وْضع) (.(

دى)القصير)
َ
)عن)اتخمذ)تدابير)تصحيحية)على)امل

ً
واالئم)وفّعمل،)فْضال

تشّجع)على)التنقل)املستدام

إطار  قانوٍن-  ِل 
ْ
شك في  املتعّددة  القانونية  الّنصوص  بتجميع   -

ٍل ُمستدام فّعال، مع توضيح  قْصد تْوجيه وسائل النقل نحو تنقُّ

باته ؛
ّ
متطل

فيها  بما  التنفيذ،  القانونّية حّيز  املقتضيات  وتيرة دخول  بتسريع   -

األقدم  الَعَربات  بإبقاء  اليورو-6  معايير  بفْعلّية  املتعلقة  تلك 

ا خارج املدن، اعتباًرا من سنة 2021، مع التحضير في 
ً
واألكثر تلويث

الوقت نفسه لالنتقال إلى معيار اليورو-7 بحلول 2023 ؛

غازات  انبعاثات  مستوى  حسب  للعربات  تصنيف  عالمة  بوضع   -

الدفيئة والجسيمات، من أجل اللجوء إلى تدابير ُمرورّية احترازّية 

داخل التجّمعات السكنّية واملناطق املعرضة لخطر التلوث ؛

منّصات  بتطوير  املتعلق  البرنامج  الَعقد-  تنفيذ  بتسريع   -

رْبطها  على  الحرص  مع  املدن،  بضواحي  طرقّية  لوجيستيكية 

بالسكك الحديدية ؛

قة ِبَحكاَمة سيارات األجرة، وإْضفاء الطابع 
ّ
- ِبِإْصالح املْنظومة املتعل

التفكير  إعادة  ينبغي  كما  ْحريرها. 
َ
ت إمكانية  ودراسة  علْيها،  امِلنْهي 

توزيع  وإعادة  وتدبيرها،  املأذونّيات  مْنح  عملية  في  عميقة  بكيفّية 

املداخيل ؛

ط تدبير مندمج للّنفايات املنبعثة من وسائل النقل، 
ّ
- بوضع مخط

مينها محلّيا ؛
ْ
طيلة دْوَرة حياتها، مع اللجوء إلى إعادة تدويرها وتث

- بتحديث ُمَدّونة السير والّسالمة الطرقّية، لكي تنسجم مع مبادئ 

على  خاِطر 
َ
امل من  والحّد  الولوجّية،  وتحسين  ستدام، 

ُ
امل الّتنقل 

املستعملين وعلى البيئة.

وعلى) لبالدنم،) الدولّية) االلتزاامت) احتراِم) على) الحْرص) (.(

على) وتنفيذهم) ل،)
ّ
التنق اجمل) في) العمواّية) السيمسمت) التقمئّية)

استوى)املجمالت)الترابّية

- بوْضع رؤية واستراتيجّية وطنية تتما�سى َمَع أْهداف أَجْنَدة التنمية 

املغرب  »رؤية  إطار  في  الكربون،  حياد  وهدف   ،2030 املستدامة 

منخفضة  النبعاثات  املدى  طويلة  استراتيجية  أجل  من   »2050

على  َرة 
ْ

عش نَتْي 
ْ
اإلث الجهاِت  تحفيز  ينبغي  الغاية،  لهذه  الكربون. 

ْستدام. ومن شأن ذلك أْن 
ُ
تطوير خرائط طريق جهوّية للتنّقل امل

واضحٍة  أْهداٍف  على  بناًء  وطنية،  طريق  خارطة  بتطويِر  يْسَمَح 

وقابلة للقيا3 وقابلة للمراجعة السنوّية ؛

بات التعمير وإعداد 
ّ
- بإْدراِج حاجّيات التنقل املستدام ضْمن متطل

مال 
ْ

التراب والتخطيط. في هذا الّصدد، سيكون من املعقول استك

ط التنّقالت الَحَضِرّية 
ّ
ط

َ
ط التوجيهي للتهيئة العمرانية وُمخ

ّ
خط

ُ
امل

على  األخيرة  هذه  تعَمَل  أْن  وينبغي  القروّية.  التنّقالت  طات 
ّ
بمخط

َدماِت 
َ

الخ ْرب 
ُ
ق َمبادئ  االْعِتبار  في  ِذ 

ْ
األخ َمَع  التنّقالت،  تحسيِن 

األساسية وحاجيات قطاعات االقتصاد ؛

بما  املشاريع  من  زيِد 
َ
امل إعداِد  على  ّيين 

ّ
املحل نتخبين 

ُ
امل بتشجيع   -

ط 
ّ
الحضرّية، ومخط التنّقالت  ط 

ّ
مخط توّجهات  مع  يتما�سى 

، ومع متطلبات االستدامة، 
ً
التنّقالت القروّية التي ستأتي مستقبال

في  الفاعلين، وإشراكهم  في إطار العملّيات املتضافرة مع مختلف 

خاذ القرار.
ّ
عملية ات

املستويْين) بين) الحكماة) وأشكمل) التنسيق) عمليمت) تحسين) (.9

التنقل) بخصوص) الترابّية) املجمالت) وداخل) والترابي) املركزي)

ْستدام
ُ
امل

شكيل لجنة مشتركة بين الوزارات، ذات امتدادات جهوّية، تكون 
َ
- بت

ملخاطر  حلول  إيجاد  على  وقادرة  املستدام،  التنقل  عن  مسؤولة 

تصاصات وتذويب املسؤوليات وتشتت الوسائل ؛
ْ

تداخل االخ

- بدراسة إمكانّية إحداث مرصد لتنّقل األشخاص، في شكل خلّية 

مهمة  إنجاز  بهدف  وذلك  الترابّية،  املجاالت  صعيد  على  ة 
ّ
مستقل

النقل  وسائل  لوضعّية  َزة  ومَعزَّ مالئمة  رات 
ّ

مؤش وإنتاج  اليقظة 

وآثارها ؛

إلى الجهات  املتعلقة بنقل االختصاصات  القوانين  ِفْعلّية  - بتسريع 

ووسائل  دور  تعزيز  ينبغي  أن، 
ّ

الش هذا  وفي  الترابية.  والجماعات 

ستدام، 
ُ
امل النقل  مجال  في  الجماعات  بين  التعاون  مؤسسات 

وخاّصة مجال التنقل بين الجماعات القروّية ؛
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وبتعضيد  مشتركة،  مشاريع  حول  املحلّيين  الفاعلين  بتجميع   -

وسائل الجماعات الصغرى، وبالتالي خلق ظروف مواتية لتسهيل 

إنعاش املشاريع، وتحسين القدرات االستثمارية واآلثار اإليجابية 

على الّساكنة,

5.)اإل سمء)التد يجي)للحلول)التقنية)والتكنولو ية)املستدااة،)

اختلف) واع) املستعملين) فئمت) اختلف) حم ّيمت) اع) يتالءم) بمم)

املستويمت)الترابية

تعّزز حركة  النشيط  للتنقل  ِنّي وبرامج جهوّية 
َ
َوط ط 

ّ
ط

َ
ُمخ بوْضِع   -

سْير الراجلين والدراجات بدون عوائق، في ظروف مثلى للّسالمة، 

مع تحديث مدّونة الّسير ؛

ُمستدامة،  صيغة  في  القروّية،  للطرق  الوطني  البرنامج  بتسريع   -

وازاة 
ُ
بامل وذلك  القروي،  الوسط  في  صمودا  أكثر  قطاع  أجل  مْن 

 
ً
جاذبا جْعله  ينبغي  الذي  واملستدام،  املزدوج  النقل  تطوير  مع 

لالستثمار من خالل إضفاء الطابع املنهي عليه ؛

ات 
ّ
املحط مثل  مستدامة،  تقنية  تحتية  لبنيات  القْبلي  باإلرساء   -

املستدام  الوقود  أنواع  مع  تتالءم  الكهربائي،  حن 
ّ

الش ات 
ّ
ومحط

بفضل  وذلك  الهيدروجين(،  أو  للعرباِت  الطبيعّي  )الغاز  األخرى 

الوسائل  أكثر  واختيار  التجريب  َسّهل 
ُ
ت إجرائّية  تهيئٍة  اعتماد 

مالَءَمة ؛

خصية 
ّ

الش للسيارة  الَبديلة  ستدامة 
ُ
امل للحلول  القوّي  بالتشجيع   -

عالية  خدَمة  ذات  حافلة  حضرية/  حافلة  الحراري:  واملحرك 

وخط  ُدن، 
ُ
امل بين  رابطة  وحافلة  الّصغيرة،  والحافلة  الجودة، 

الوسائل  من  املزيد  مع  وسريع(،  وخفيف  )صغير  الترامواي 

ومحطات  املحطات  توفير  بَفْضِل  املتنّوع،  الّرْبط  وذات  املتعددة 

وبفْضل  مستدامة،  سيارات  ومواقف  املشتركة  النقل  سيارات 

مزايا التحّول الرقمي ؛

- بإعطاء األولوية، على املدى القصير، للحلول الكهربائية بالنسبة 

َعة  َصنَّ
ُ
للسيارة الشخصية، مثل الدراجات الكهربائّية املتطّورة وامل

ا، وكذا بمناسبة وْضع برامج تهّم تجديد أسطول النقل، مثل  يًّ
ّ
محل

تجريبية،  ُمُدن  باختياِر  وذلك  الّنْفعّية،  والعربات  األجرة  سيارات 

صغيرة ومتوسطة الحجم، من أجل اختبار املالءمة وقيا3 األثر ؛

مل الجهات األقّل 
ْ

 القطار فائق السرعة ليش
ّ
- بُمواصلة تْوسيع خط

الوقت  في  العمل،  مع  الجّوي،  النقل  مع  تكاملّية  بكيفّية   ،
ً
رْبطا

للّربط  كنمط  الّسريع،  الِجَهوي  للقطار  شبكة  تطوير  على  ذاته، 

الحضري  شْبه  الحضري/  املحيط  بين  ستدام 
ُ
امل التنّقل  ُيهيكل 

والعالم القروّي.

)للتنقل)املستدام،)ُيْدِاُج) 6.)اإلعممل)التد يجي)لنموذٍج)اقتصمدّيٍ

الُبْعد)اال تممعي)و ودة)الهواء)والوضعّية)الصّحية)و فمه)الّسمكنة

ة، 
َ
ث لّوِ

ُ
امل للعربات  بالنسبة  ْربونية 

َ
الك الَبْصَمة  على  َضريبٍة  بَفْرِض   -

بهدف  اإليكولوجية،  والَجزاءات  الحوافز  أنظمة  من  انطالقا 

إطار  في  ستدام، 
ُ
امل للتنقل  العادل  للتمويل  كرافعٍة  اْستعمالها 

استراتيجّية شمولية ومندمجة ؛

سبق مليزانيات محددة للجماعات الترابية، وتطوير 
ُ
- بالّتخصيص امل

التكاليف  في  االقتصاد  تعبئة  عن  ناتجة  مستداَمة،  تمويالت 

االجتماعية والبيئية لآلثار السلبية التي تمَّ تجّنبها بفضل التنقل 

املستدام، أو عائدات ضريبة الكربون ؛

رقي الحضري 
ّ
- بتعزيز وسائل صندوق مواكبة إصالحات النقل الط

الّداخلي  أو  الوطني  التمويل  تعبئة  املدن، من خالل  بين  والرابط 

الخاّص،  والقطاع  العاّم  القطاع  بين  الشراكة  إطار  في  الخاّص 

 عن التمويل الدولي الخاّص، مثل تمويل الصندوق األخضر 
ً
فضال

للمناخ الّتابع لألمم املتحدة ؛

- بتقديم قروض بأسعار تفضيلية وإعانات جهوّية القتناء العربات 

التي تستجيُب ملتطلبات االستدامة، وكذلك آليات التسعير العادل 

أجل  من  حن، 
ّ

الش محطة  املحطة/  في  الساعة  في  كيلوواط  لكّل 

واطنين على اللجوء إلى التنّقل الكهربائي ؛
ُ
تشجيع املواطنات وامل

رتفقين الذين يتّم 
ُ
- بوْضِع أْسعاٍر تفضيلّية لفائدة مختلف فئات امل

ُمنخفضة،  أسعاٍر  تطبيق  يْمكن  كما  دقيقة.  بكيفية  تحديدهم 

عن  والباحثين  والطلبة  التالميذ  لفائدة  املجانّية،  حّد  إلى  تِصُل 

شغل واملتقاعدين واألشخاص في وضعية إعاقة، إلخ. ؛

في  ْستدام، 
ُ
امل التنقل  تْمويل  في  املساهَمة  على  قاوالت 

ُ
امل جيع 

ْ
بتش  -

إطار مقاربة فْعلّية للمسؤولية االجتماعية للمقاوالت، وذلك عْبر 

َحد أنماط النقل الفردي 
َ
املساهمة في تذكرة التنّقل، بْل وتْمويل أ

أو الجماعي ؛

م عْبر مهننة أنشطته، وتحرير خدمات 
َّ
- بإدماج القطاع غير املنظ

التنّقل، بما فيها سيارات األجرة، بناًء على دفاتر تحّمالٍت تتضّمن 

متطلبات االستدامة ؛

مستوى  على  جبائية  إجراءات  سيما  وال  تحفيزية  تدابير  َوبإرساء   -

وِمَهِنه  املستدام،  التنقل  تنمية  تحفيز  أجل  من  املالية،  قانون 

وخبرته املحلّية.
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(
ً
7.)تعزيز)التكوين)والبحث)واالبتكم )واالندامج)الصنمعي،)فضال

عن)تعزيز)ثقمفة)التنقل)املستدام

مختلف  في  واملستمّر  األسا�سّي  التكوين  إلى  ترمي  برامج  بإعداِد   -
جميع  إلى  َهة  مَوجَّ ستدام، 

ُ
امل بالّتنقل  قة 

ّ
املتعل واملهن  املجاالت 

البشرّية،  املوارد  كفاءات  وتعزيز  تحسين  بهدف  وذلك  الفاعلين، 
بما فيها املنتخبون على صعيد املجاالت الترابّية ؛

وفي  التكنولوجي.  والتطوير  العلمي  البحث  في  املكثف  باالستثمار   -
بغي تعزيز موارد معهد البحث في الطاقة الشمسية 

ْ
هذا الصدد، ين

سيق االبتكار وتصنيع 
ْ
 على تن

ً
والطاقات الجديدة، حّتى يكون قادرا

َمة ؛ املنتجات وعمليات التصنيع والخدمات املقدَّ

 يخلق 
ً
اقي واإليكولوجّي، قطاعا

ّ
 عْن ُبْعده الط

ً
- باعتبار التنقل، فضال

 صناعّيا أساسّيا، 
ً
الثروات ومناصب الشغل. إّن التنقل ُيعّد رهانا

يتطلب تعزيز القدرات الّصناعية الوطنّية لوسائل النقل الفردي 
مستوى  على  وذلك  الحديدية،  السكك  ذلك  في  بما  والجماعي، 

التطوير واإلنتاج والصيانة... ؛

- بتسهيل الشراكة بين القطاعين العام والخاّص، في إطار عقود بين 

قتِصد، واغتنام الفرص 
ُ
الدولة والجهة من أجل االبتكار املجالي امل

مجموع  على  ي 
ّ

املحل الصناعي  االندماج  نسبة  لتحسين  الجديدة 

سلسلة القيمة وِمَهن التنقل املستدام ؛

الّضريبي  االئتمان  والّتحفيزّية، مثل  ستداَمة 
ُ
امل التمويالت  بتعبئة   -

العلمي  البحث  تمويل  في  الجهات  وانخراط  واالبتكار،  للبحث 

َعة على  والصناعي، في إطار برامج جهوية مندمجة وتعاونية وموسَّ

الصعيد اإلفريقي ؛

واطنين 
ُ
وامل واطنات 

ُ
امل وتحسيس  للتواصل  استراتيجّية  باعتماد   -

ستدام، عْبَر محتويات إعالمية تتعلق بالبيئة والوضعّية 
ُ
بالتنقل امل

الّسْمعية  الوسائل  وتوظيف  التكنولوجي،  والتقدم  الّصحية 

مجموع  بإشراك  االجتماعية،  والشبكات  والرقمية  الَبَصرية 

الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين.


