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نصوص عامة
قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم  1078.22صادرفي  10رمضان 1443
( 12أبريل  )2022باملصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة 
التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم  PS/7/21بتاريخ
 6ماي  2021بتغيير منشور رئيس هيئة  مراقبة  التأمينات
واالحتياط االجتماعي رقم  3/PS/19بتاريخ  4مارس 2019
املتعلق بمراقبة مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون الخاص.
وزيرة االقتصاد واملالية،
بناء على القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة
التأمينات واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.14.10بتاريخ  4جمادى األولى  6( 1435مارس ،)2014
ال سيما املادة  3منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.16.171الصادر في  3شعبان 1437
( 10ماي  )2016بتطبيق القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة
مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة
رقم  PS/7/21بتاريخ  6ماي  2021بتغيير منشور رئيس هيئة مراقبة 
التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  3/PS/19بتاريخ  4مارس 2019
املتعلق بمراقبة مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون الخاص
رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة،
بناء على القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة
التأمينات واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.14.10بتاريخ  4جمادى األولى  6( 1435مارس  ،)2014ال سيما
املادة  19والقسم الثاني منه ؛
وبعد االطالع على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط
االجتماعي رقم  3/PS/19بتاريخ  4مارس  2019املتعلق بمراقبة
مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون الخاص ،املصادق عليه بقرار
وزير االقتصاد واملالية رقم  1644.19الصادر في  15من رمضان 1440
( 21ماي  )2019؛
وبعد استطالع رأي لجنة التقنين بتاريخ  6ماي ،2021

قررت ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يصادق على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط
االجتماعي بالنيابة رقم  PS/7/21بتاريخ  6ماي  2021بتغيير منشور
رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم 3/PS/19
بتاريخ  4مارس  2019املتعلق بمراقبة مؤسسات التقاعد الخاضعة
للقانون الخاص ،كما هو ملحق بهذا القرار .

ينشر هذا القرار واملنشور امللحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  12( 1443أبريل .)2022
اإلمضاء  :نادية فتاح.

*

«املادة  - .3تنجز الحصيلة  ...................................على إسقاطات :
«......................................................................................................
«يجب أن تمكن ........................................السيناريوهات التالية :

املادة الثانية

*

تغير مقتضيات املواد  3و 6و 8و 18من املنشور رقم 3/PS/19
املشار إليه أعاله على النحو التالي :

« -نظام مغلق يفترض فيه  ...............................................بالنسبة
«للمنخرطين املشتركين الحاليين ؛
« -نظام شبه مغلق يفترض فيه  ..........................................بالنسبة
«للمنخرطين املشتركين الحاليين ؛
« -نظام مفتوح  .................................................في أفق اإلسقاطات.

*

(الباقي بدون تغيير).
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«املادة  -.6تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية  ............................كما يلي :
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املادة 2

«• بالنسبة للحقوق في طور التكوين ............................ ،تجاه
«املنخرطين املشتركين وغير املشتركين برسم الحقوق املكونة في
«تاريخ الجرد ؛

ينسخ امللحق رقم  2بأصل منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات
واالحتياط االجتماعي رقم  3/PS/19السالف الذكر ويعوض بامللحق
رقم  2بهذا املنشور.

(الباقي بدون تغيير)
«املادة  -.8تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من ..................................
«لالحتياطيات التقنية ،املبينة بعده :

املادة 3
ينسخ امللحق رقم  3بأصل منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات

« )1بدون تحديد سقف مع حد أدنى نسبته  %35من األصول
«املمثلة لالحتياطيات التقنية بالنسبة للقيم املصدرة من لدن الدولة
«أو املضمونة من طرفها والقروض على هذه القيم ،والقيم املضمونة
«من طرف الشركة الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة في حدود
«الحصص املضمونة ،والسندات املصدرة من لدن هيئات التوظيف
«الجماعي للقيم املنقولة  ............................أو املضمونة من طرفها ؛

واالحتياط االجتماعي رقم  3/PS/19السالف الذكر ويعوض بامللحق
رقم  3بهذا املنشور.
املادة 4
ينسخ امللحق رقم  4بأصل منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات

« %15 )2من األصول  25( .................................أغسطس  )2016؛
(الباقي بدون تغيير)

واالحتياط االجتماعي رقم  3/PS/19السالف الذكر ويعوض بامللحق

«املادة  -.18تطبيقا ألحكام املادة  ........................ 114من نفس
«القانون.

رقم  4بهذا املنشور.
املادة 5

«عالوة على ذلك .......................... ،املنشور (امللحق رقم : )4
« -قائمة  : R01املنضمون حسب صنف املشغل وقطاع النشاط ؛

ينسخ امللحق رقم  5بأصل منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات

« -قائمة  : R02املنخرطون املشتركون ؛

واالحتياط االجتماعي رقم  3/PS/19السالف الذكر ويعوض بامللحق

« -قائمة  : R03املنخرطون غير املشتركين ؛

رقم  5بهذا املنشور.

« -قائمة  : R04املتقاعدون ؛
(الباقي بدون تغيير).

اإلمضاء  :عثمان خليل العلمي.

*

*

*

Actif

ORGANISME DE RETRAITE : ………………….
EXERCICE : ………………...

ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻷﻛﺘﻮﺍﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :01ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
Régime semi-fermé

Régime fermé

BILAN ACTUARIEL

ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺒﻪ ﻣﻐﻠﻖ

Au 31/12/N-1

ﻓﻲ  31ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ N-1

Au 31/12/N

ﻓﻲ  31ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ N

Au 31/12/N-1

ﻓﻲ  31ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ N-1

Au 31/12/N

ﻓﻲ  31ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ N

ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ )*(

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ )ﺃ(

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻨﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ )**(
ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻭﻥ
ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ

Orphelins

Retraités

ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ) /ﺍﻟﻌﺠﺰ( ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ )ﺃ( – )ﺏ(

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ )ﺏ(

)Total Actif en pourcentage du total Passif (%) (a)/(b
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ )) (%ﺃ( ) /ﺏ(

)Excédent/(déficit) de l'actif (a) - (b

)Total Passif (b

Conjoints

Valeur actualisée des prestations futures des bénéficiaires de
)**( prestations

Droits futurs

Droits acquis des affiliés non cotisants

Droits acquis des affiliés cotisants

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ )**(
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

Passif
ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ
Valeur actualisée des prestations futures des affiliés cotisants et non
)**( cotisants

)Total Actif (a

Valeur actualisée des cotisations futures

)*( Actif représentatif des provisions

TABLEAU 01 : EVALUATION DES ENGAGEMENTS
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻐﻠﻖ

Annexe n° 2 à la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/7/21 du 6 mai 2021 modifiant la circulaire
n° 3/PS/19 du 4 mars 2019 relative au contrôle des Organismes de retraite de droit privé
3/PS/19
 PS/19ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  4ﻣﺎﺭﺱ 2019
ﻣﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  2ﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺭﻗﻢ  PS/7/21ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  6ﻣﺎﻱ  2021ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻢ /3
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ

Régime ouvert

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ................. :
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ............. :

ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻔﺘﻮﺡ

Au 31/12/N-1

ﻓﻲ  31ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ N-1

Au 31/12/N

ﻓﻲ  31ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ N

)*( ﺣﺳﺏ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺳﻭﻕ .
)**( ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺃﻓﻕ ﺍﻻﺳﻘﺎﻁﺎﺕ .
1

(*) En valeur marché .
(**) Compte non tenu des engagements au-delà de l’horizon de projection.
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ORGANISME DE RETRAITE : ………………….
EXERCICE : ………………...
TABLEAU 02 : INDICATEURS D’EQUILIBRE
Indicateurs ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ
Nombre d’années avant l’épuisement de l’actif
représentatif des provisions
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
Taux de préfinancement (*) en régime fermé
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ )*( ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﻠﻖ
Taux de préfinancement (*) en régime semi-fermé
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ )*( ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻐﻠﻖ
Taux de préfinancement (*) en régime ouvert
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ )*( ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ
Provisions ÷ prestations de l’exercice écoulé
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ÷ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ
(*) Il s’agit du report du « Total Actif en pourcentage du Total Passif » figurant sur le
tableau 01 de cette annexe.

Exercice N ﺍﻟﺴﻨﺔ

................. :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
............. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ:02 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Exercice N-1 ﺍﻟﺴﻨﺔ

")*( ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺗﺭﺣﻳﻝ "ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ
. ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ01 ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ
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ORGANISME DE RETRAITE : ………………….
EXERCICE : ………………...

Exercice N ﺍﻟﺴﻨﺔ

TABLEAU 03 : SENSIBILITE DES INDICATEURS D’EQUILIBRE

Indicateurs
ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ
Nombre d’années avant l’épuisement de l’actif
représentatif des provisions
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
Taux de préfinancement (**) en régime fermé
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ )**( ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﻠﻖ
Taux de préfinancement (**) en régime semi-fermé
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ )**( ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻐﻠﻖ
Taux de préfinancement (**) en régime ouvert
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ )**( ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ
Provisions ÷ prestations de l’exercice écoulé
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ÷ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ
(*) A servir en autant de colonnes que de tests de sensibilité réalisés .

(**) Il s’agit du report du « Total Actif en pourcentage du Total Passif » figurant sur le tableau
01 de cette annexe.

Exercice N ﺍﻟﺳﻧﺔ

(*)

................. :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
............. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

()ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

Exercice N ﺍﻟﺳﻧﺔ
(Test de sensibilité) (*)

 ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ:03 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

(avec hypothèses de N-1)
(N-1 )ﻣﻊ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ

.)*( ﻳﻮﺍﺯﻱ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﻠﺆﻫﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ

)**( ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ " ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ" ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ
. ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ01 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
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Annexe n° 3 à la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la
prévoyance sociale par intérim n° PS/7/21 du 6 mai 2021 modifiant la circulaire n° 3/PS/19
du 4 mars 2019 relative au contrôle des Organismes de retraite de droit privé
ﻣﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  3ﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺭﻗﻢ  PS/7/21ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  6ﻣﺎﻱ 2021
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻢ  3/PS/19ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  4ﻣﺎﺭﺱ  2019ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ – Table de mortalité
TV 88-90
Nbre de survivants

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺑﺎﻗﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
78880
77104
75136
72981
70597
67962
65043
61852
58379
54614
50625
46455
42130
37738
33340
28980
24739
20704
16959
13580
10636
8118
6057
4378
3096
2184
1479
961
599
358
205
113
59
30
14
6
2

Age

ﺍﻟﺳﻥ
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Nbre de survivants

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺑﺎﻗﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
97851
97753
97648
97534
97413
97282
97138
96981
96810
96622
96424
96218
95995
95752
95488
95202
94892
94560
94215
93848
93447
93014
92545
92050
91523
90954
90343
89687
88978
88226
87409
86513
85522
84440
83251
81936
80484

Age

ﺍﻟﺳﻥ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Nbre de survivants

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺑﺎﻗﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
100000
99352
99294
99261
99236
99214
99194
99177
99161
99145
99129
99112
99096
99081
99062
99041
99018
98989
98955
98913
98869
98823
98778
98734
98689
98640
98590
98537
98482
98428
98371
98310
98247
98182
98111
98031
97942

Age

ﺍﻟﺳﻥ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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ETATS FINANCIERS ET STATISTIQUES
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

Année N-1 ﺍﻟﺴﻨﺔ

Année N ﺍﻟﺴﻨﺔ

 ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ:R01 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

................. :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

Annexe n° 4 à la circulaire du président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale par intérim n° PS/7/21 du 6 mai 2021 modifiant
la circulaire n° 3/PS/19 du 4 mars 2019 relative au contrôle des Organismes de retraite de droit privé
 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ3/PS/19  ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻢ2021  ﻣﺎﻱ6  ﺑﺘﺎﺭﻳﺦPS/7/21  ﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺭﻗﻢ4 ﻣﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ2019  ﻣﺎﺭﺱ4

ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….

ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ

ETAT R01 : ADHERENTS PAR CATEGORIE D’EMPLOYEUR ET PAR SECTEUR
D’ACTIVITE

Secteurs d’activité
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ

Etat
Collectivités territoriales

ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

Organismes publics
Agriculture, sylviculture et pêche

ﺍﻟﺒﻨﺎء

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

Construction

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ

Industrie manufacturière

Commerce

ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻌﻤﺔ

Transports et entreposage
Hébergement et restauration

ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

(ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ )ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

Information et communication
Activités financières et d’assurance
Services
Autres secteurs (à préciser)
Non renseigné
TOTAL

1
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ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R02 : AFFILIES COTISANTS

ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ

ﺍﻟﺒﻨﺎء

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

TABLEAU 01 : AFFILIES COTISANTS PAR CATEGORIE D’EMPLOYEURS ET PAR
SECTEUR D’ACTIVITE

Secteurs d’activité

ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

Collectivités territoriales
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

Etat

Organismes publics

Agriculture, sylviculture et pêche
ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
Construction

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ

Industrie manufacturière

Commerce

ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻌﻤﺔ

Transports et entreposage
Hébergement et restauration

ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

(ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ )ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

Information et communication
Activités financières et d’assurance
Services
Autres secteurs (à préciser)
Non renseigné
TOTAL

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮﻥ:R02 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

Année N ﺍﻟﺴﻨﺔ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ:01 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
Année N-1 ﺍﻟﺴﻨﺔ

2
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ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R02 : AFFILIES COTISANTS

ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ

 ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ- ﺗﻄﻮﺍﻥ-ﻁﻨﺠﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻕ
 ﻣﻜﻨﺎﺱ-ﻓﺎﺱ
 ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ- ﺳﻼ-ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
 ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ-ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ
 ﺳﻄﺎﺕ-ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء

 ﺗﻔﻴﻼﻟﺖ-ﺩﺭﻋﺔ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

TABLEAU 02 : REPARTITION DES AFFILIES COTISANTS PAR REGION

REGIONS

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
Oriental
Fès-Meknès
Rabat-Salé-Kénitra
Béni Mellal-Khénifra
Casablanca-Settat

Drâa-Tafilalet

 ﻣﺎﺳﺔ-ﺳﻮﺱ

 ﺃﺳﻔﻲ- ﻣﺮﺍﻛﺶ

Souss-Massa

 ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ-ﻛﻠﻤﻴﻢ

Marrakech-Safi

Guelmim-Oued Noun

 ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء-ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
 ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ-ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

Laâyoune-Sakia El Hamra
Dakhla-Oued Ed Dahab

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Non renseigné
TOTAL

Année N-1 ﺍﻟﺴﻨﺔ
Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮﻥ:R02 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

Année N ﺍﻟﺴﻨﺔ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺔ:02 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ
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ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R02 : AFFILIES COTISANTS

ﺍﻟﻌﺪﺩ

1 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﺩ

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ

TABLEAU 03 : EVOLUTION DES EFFECTIFS DES AFFILIES COTISANTS

Effectif au 1er janvier

Effectif
1

Nouveaux affiliés cotisants
Total 1

2
T1=1+2

Départ en retraite
Départ anticipé à la retraite

ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ

3
4

Décès

ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﺔ

ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

5

Invalidité

2 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 ﺩﺟﻨﺒﺮ31 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ

Passage à l’état d’actif non déclaré/non cotisant
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ/ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﻴﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻪ
Départs avec remboursement des cotisations
ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ
Autres causes de sortie du régime
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

6
7
8
9

T2=3+4+
5+6+7+8
Total 2
+9
T=T1- T2 Effectif au 31 décembre

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Année N-1 ﺍﻟﺴﻨﺔ
Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

Année N ﺍﻟﺴﻨﺔ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮﻥ:R02 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ:03 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ
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ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R02 : AFFILIES COTISANTS

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

Effectif
ﺍﻟﻌﺪﺩ
Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

TABLEAU 04 : CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

Tranches d’âge

< 20
[20 – 25[
[25 – 30[
[30 – 35[
[35 – 40[
[40 – 45[
[45 – 50[
[50 – 55[
[55 – 60[
[60 – 65[
[65 – 70[
70 et plus أو ﺃﻛﺜﺮ
 ﺳﻨﺔ ﺍﻭ70
Total ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
Age moyen ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Droits constitués moyens (*)
(*)
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

(*) Pour les régimes en points, il s’agit du nombre de points moyen ;
Pour les régimes en annuités, il s’agit du nombre moyen d’années cotisées ou validées.

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Assiette moyenne au titre de
l’année en dirhams
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻮﻋﺎء ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ

 ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮﻥ:R02 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 ﺩﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ- ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ:04 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Salaire moyen déclaré au titre
de l’année en dirhams
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ
Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

 ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﻘﻂ؛،)*( ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻂ
. ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺤﺤﺔ،ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

((4 (ي4  ((يلوي4 وذ4 ةجحلا وذ4 - 7105 عدد

الجريدة الرسمية
4191

ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R02 : AFFILIES COTISANTS
TABLEAU 05 : REPARTITION DES AFFILIES COTISANTS PAR TRANCHES DE
SALAIRE DECLARE

Tranches de salaire mensuel
ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ
[0 – SMIG[
[SMIG – 3000[
[3000 – 4000[
[4000 – 5000[
[5000 – 6000[
[6000 – 8000[
[8000 – 10 000[
[10 000 – 12 000[
[12 000 – 14 000[
[14 000 – 16 000[
[16 000 – 18 000[
[18 000 – 20 000[
[20 000 – 25 000[
[25 000 – 30 000[
30 000 et plus  ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ30
30000
000
Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
Salaire moyen déclaré au titre de l’année
ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ
Assiette moyenne au titre de l’année
ﺍﻟﻮﻋﺎء ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

ﺍﻟﻌﺪﺩ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮﻥ:R02 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ:05 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
Effectif
Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ................ :
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ................. :

ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  :R02ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮﻥ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :06ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ

Dont affiliés cotisants issus
)des affiliés non cotisants (dormants
ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
Féminin
Masculin
Total
ﺇﻧﺎﺙ
ﺫﻛﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Nouveaux affiliés cotisants
ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﺩ
Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

…………………… ORGANISME DE RETRAITE :
EXERCICE : ………………….
ETAT R02 : AFFILIES COTISANTS
TABLEAU 06 : FLUX DES NOUVEAUX AFFILIES COTISANTS

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

Tranches d’âge

< 20
[[20 - 25
[[25 - 30
[[30 - 35
[[35 - 40
[[40 - 45
[[45 - 50
[[50 - 55
[[55 - 60
[[60 - 65
[[65 - 70
 70ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ 70 et plus
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ TOTAL
Age moyen
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮ
Salaire moyen déclaré au titre de l’année
ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ
Assiette moyenne au titre de l’année
ﺍﻟﻮﻋﺎء ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

4192
الجريدة الرسمية
عدد 4 - 7105ةجحلا وذ 4وذ (( 4يلوي (4ي ((4

((4 (ي4  ((يلوي4 وذ4 ةجحلا وذ4 - 7105 عدد

الجريدة الرسمية
4193

ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R03 : AFFILIES NON COTISANTS
TABLEAU 01 : EVOLUTION DES EFFECTIFS DES AFFILIES NON COTISANTS

ﺍﻟﻌﺪﺩ

Effectif au 1er janvier

Effectif
1

Nouveaux affiliés non cotisants
ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ

2

1 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Départ en retraite

Total 1

3
Décès

T1 = 1+2

4

Passage à l’état d’affilié cotisant
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﻨﺨﺮﻁ ﻣﺸﺘﺮﻙ

ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ

ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ

 ﺩﺟﻨﺒﺮ31 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ

2 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

5

Autres cause

Effectif au 31 décembre

Total 2

6
T2 = 3+4+5+6
T = T1 – T2

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

Année N-1 ﺍﻟﺴﻨﺔ
Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ:R03 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

Année N ﺍﻟﺴﻨﺔ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ:01 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

4194
الجريدة الرسمية
((4 (ي4  ((يلوي4 وذ4 ةجحلا وذ4 - 7105 عدد

ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
OERGANISME
DE RETRAITE : ……………………
XERCICE : ………………….
EXERCICE : ………………….

Effectif ﺍﻟﻌﺪﺩ
Effectif ﺍﻟﻌﺪﺩ
Masculin
Total
ﺫﻛﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
Masculin
Total
ﺫﻛﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ETAT R03 : AFFILIES NON COTISANTS

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ
Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

ETAT
R0302
: AFFILIES
NON COTISANTS
TABLEAU
: CARACTERISTIQUES
SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
TABLEAU 02 : CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

Tranches d’âge
 ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔd’âge
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
Tranches
[15 - 20[
ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
[15
[20--20[
25[
[20 - 25[
[25
30[
[25
[30--30[
35[
[30
[35--35[
40[
[35 - 40[
[40
45[
[40
[45--45[
50[
[45 - 50[
[50
55[
[50
[55--55[
60[
[55
[60--60[
65[
[60 - 65[
[65
70[
[65 -ﺃﻛﺜﺮ
70[ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ70
70 et plus
70 et plus  ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ70
TOTAL
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
AgeTOTAL
moyen ﺍﻟﻌﻤﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
Age moyen ﺍﻟﻌﻤﺮannuel
ﻣﺘﻮﺳﻂ
Dernier
salaire
moyen
déclaré
Dernier
salaire
annuel
آخر
ﺳﻨﻮﻱ
 ﺃﺟﺮdéclaré
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺧﺮ
moyen
ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻪ
ﺃﺟﺮ ﺳﻨﻮﻱ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺧﺮ
Dernière
assiette de
ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻪ
cotisation
annuelle
Dernière
assiette
de
moyenne
cotisation
annuelle
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙmoyenne
آخر ﻭﻋﺎء
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺧﺮ
ﺳﻨﻮﻱ
ﻭﻋﺎء ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺧﺮ

(*)

Droits constitués moyens
(*)
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕmoyens
)*( ﻣﺘﻮﺳﻂ
Droits ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
constitués
(*)
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
Féminin
Masculin
Total
ﺇﻧﺎﺙ
ﺫﻛﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
Féminin
Masculin
Total
ﺇﻧﺎﺙ
ﺫﻛﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺳﻨﻮﻱ
(*) Pour les
régimes en points, il s’agit du nombre de points moyen ;
Pour
lesles
régimes
en en
annuités,
d’années
ou validées.
(*)
Pour
régimes
points, ilil s’agit
s’agit du
du nombre
nombre moyen
de points
moyencotisées
;
Pour les régimes en annuités, il s’agit du nombre moyen d’années cotisées ou validées.

9
9

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................ :ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
.................
ﺍﻟﺴﻨﺔ
.................:ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

Dernière assiette annuelle
Dernière moyenne
assiette annuelle
ﺳﻨﻮﻱmoyenne
ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﻋﺎء
Féminin
Masculin
ﻭﻋﺎء ﺳﻨﻮﻱ
 ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂTotal
ﺇﻧﺎﺙ
ﺫﻛﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
Féminin
Masculin
Total
ﺇﻧﺎﺙ
ﺫﻛﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ:R03 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻮﻥ ﻏﻴﺮ
ﺩﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ
-ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ:R03
:02 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
 ﺩﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ- ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ:02 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Dernier salaire annuel moyen
déclaré
Dernier salaire
annuel moyen
ﺳﻨﻮﻱ ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻪ
ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺟﺮ
déclaré
Féminin
Masculin
Total
ﺳﻨﻮﻱ ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻪ
ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺟﺮ
ﺇﻧﺎﺙ
ﺫﻛﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
Féminin
Masculin
Total
ﺇﻧﺎﺙ
ﺫﻛﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﻘﻂ؛،)*( ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻂ
.ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺤﺤﺔ
ﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ
 ﺑ،ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﻗﺴ
ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
ﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺑﺎ
ﺳﻨﻮﺍﺕﺍﻟﻨﻘﻂ؛
ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ
،ﺑﺎﻟﻨﻘﻂ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺎﻁﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
ﻳﺘﻌﻠﻖ
(*)
. ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺤﺤﺔ،ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

((4 (ي4  ((يلوي4 وذ4 ةجحلا وذ4 - 7105 عدد

الجريدة الرسمية
4195

ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R04 : RETRAITES

 ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ-ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ

 ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ- ﺳﻼ-ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

 ﻣﻜﻨﺎﺱ-ﻓﺎﺱ

ﺍﻟﺸﺮﻕ

 ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ- ﺗﻄﻮﺍﻥ-ﻁﻨﺠﺔ

ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

TABLEAU 01 : REPARTITION DES RETRAITES PAR REGION

REGIONS
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
Oriental
Fès-Meknès
Rabat-Salé-Kénitra
Béni Mellal-Khénifra

 ﺃﺳﻔﻲ- ﻣﺮﺍﻛﺶ

 ﺳﻄﺎﺕ-ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء

Marrakech-Safi

 ﺗﻔﻴﻼﻟﺖ-ﺩﺭﻋﺔ

Casablanca-Settat

Drâa-Tafilalet

 ﻣﺎﺳﺔ-ﺳﻮﺱ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

 ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ-ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

 ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء-ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

 ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ-ﻛﻠﻤﻴﻢ

Souss-Massa
Guelmim-Oued Noun
Laâyoune-Sakia El Hamra
Dakhla-Oued Ed Dahab

Non renseigné
TOTAL

Année N-1 ﺍﻟﺴﻨﺔ
Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

10

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻭﻥ:R04 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺔ:01 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Année N ﺍﻟﺴﻨﺔ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

4196
الجريدة الرسمية
((4 (ي4  ((يلوي4 وذ4 ةجحلا وذ4 - 7105 عدد

ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R04 : RETRAITES
TABLEAU 02 : EVOLUTION DES EFFECTIFS DES RETRAITES

Effectif au 1er janvier

Effectif ﺍﻟﻌﺪﺩ

1

Nouveaux retraités de l’année
ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻭﻥ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻟﻠﺴﻨﺔ

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ

2
1 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ

Total 1
Décès

ﺃﺧﺮﻯ

T1 =1+2

Autres

3
4

2 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ

Pensions suspendues

Effectif au 31 décembre

 ﺩﺟﻨﺒﺮ31 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ

Estimation de déclarations tardives
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ

Total 2

5
T2 =3+4
6
T3 = T1 - T2 + 6

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

Année N-1 ﺍﻟﺴﻨﺔ
Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻭﻥ:R04 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ:02 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Année N ﺍﻟﺴﻨﺔ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

((4 (ي4  ((يلوي4 وذ4 ةجحلا وذ4 - 7105 عدد
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ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R04 : RETRAITES

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Effectif ﺍﻟﻌﺪﺩ

TABLEAU 03 : CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

Tranches d’âge ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
< 20
[20 - 25[
[25- 30[
[30 - 35[
[35- 40[
[40 - 45[
[45 - 50[
[50 - 55[
[55- 60[
[60- 65[
[65- 70[
[70- 75[
[75 - 80[
[80- 85[
[85- 90[
[90 - 95[
[95 - 100[
100 et plus  ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ100
Total ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
Age moyen
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

(*) Pour les régimes en points, il s’agit du nombre de points moyen ;
Pour les régimes en annuités, il s’agit du nombre moyen d’années cotisées ou validées.

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Droits liquidés moyens (*)
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ
(*)

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻭﻥ:R04 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

 ﺩﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ- ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ:03 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Pension annuelle moyenne en dirhams
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

 ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﻘﻂ؛،)*( ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻂ
. ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺤﺤﺔ،ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

4198
الجريدة الرسمية
((4 (ي4  ((يلوي4 وذ4 ةجحلا وذ4 - 7105 عدد

ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R04 : RETRAITES

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Total des nouveaux retraités
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ
Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Dont nouveaux retraités issus des
affiliés non cotisants
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻭﻥ ﺟﺪﺩ ﻭﺍﺭﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

TABLEAU 04 : STRUCTURE DES NOUVEAUX RETRAITES

Tranches d’âge
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

< 20
[20 - 25[
[25- 30[
[30 - 35[
[35- 40[
[40 - 45[
[45 - 50[
[50 - 55[
[55- 60[
[60- 65[
[65- 70[
[70- 75[
[75 - 80[
[80- 85[
[85- 90[
[90 - 95[
[95 - 100[
100 et plus  ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ100
Total

13

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Dont nouveaux retraités pour motif
d’invalidité

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

الزمانة
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻭﻥ ﺟﺪﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺠﺰ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻭﻥ:R04 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ:04 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Dont nouveaux retraités pour
autres causes
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻭﻥ ﺟﺪﺩ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

((4 (ي4  ((يلوي4 وذ4 ةجحلا وذ4 - 7105 عدد
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ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R04 : RETRAITES

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

Effectif ﺍﻟﻌﺪﺩ
Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

(*)

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ

Pension annuelle moyenne en dirhams

 ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻭﻥ:R04 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 ﺩﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ- ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ:05 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﻘﻂ؛،)*( ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻂ
. ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺤﺤﺔ،ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Droits liquidés moyens (*)
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ

TABLEAU 05 : CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES NOUVEAUX RETRAITES

Tranches d’âge
< 20
[20 - 25[
[25 - 30[
[30 - 35[
[35 - 40[
[40 - 45[
[45 - 50[
[50 - 55[
[55 - 60[
[60 - 65[
[65 - 70[
[70 - 75[
[75 - 80[
[80 - 85[
[85 - 90[
[90 - 95[
[95 - 100[
100 et plus  ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ100
Total ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
Age moyen ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮ
(*) Pour les régimes en points, il s’agit du nombre de points moyen ;
Pour les régimes en annuités, il s’agit du nombre moyen d’années cotisées ou validées.

4200
الجريدة الرسمية
((4 (ي4  ((يلوي4 وذ4 ةجحلا وذ4 - 7105 عدد

ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R05 : AYANTS DROIT

 ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ-ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ

 ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ- ﺳﻼ-ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

 ﻣﻜﻨﺎﺱ-ﻓﺎﺱ

ﺍﻟﺸﺮﻕ

 ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ- ﺗﻄﻮﺍﻥ-ﻁﻨﺠﺔ

ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ

TABLEAU 01 : REPARTITION DES AYANTS DROIT PAR REGION

REGIONS
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
Oriental
Fès-Meknès
Rabat-Salé-Kénitra
Béni Mellal-Khénifra

 ﺃﺳﻔﻲ- ﻣﺮﺍﻛﺶ

 ﺳﻄﺎﺕ-ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء

Marrakech-Safi

 ﺗﻔﻴﻼﻟﺖ-ﺩﺭﻋﺔ

Casablanca-Settat

Drâa-Tafilalet

 ﻣﺎﺳﺔ-ﺳﻮﺱ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

 ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ-ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

 ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء-ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

 ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ-ﻛﻠﻤﻴﻢ

Souss-Massa
Guelmim-Oued Noun
Laâyoune-Sakia El Hamra
Dakhla-Oued Ed Dahab

Non renseigné
TOTAL

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

Année N-1 ﺍﻟﺴﻨﺔ
Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

............... :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

Année N ﺍﻟﺴﻨﺔ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ:R05 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺔ:01 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

((4 (ي4  ((يلوي4 وذ4 ةجحلا وذ4 - 7105 عدد
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ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R05 : AYANTS DROIT
TABLEAU 02 : EVOLUTION DES EFFECTIFS DES CONJOINTS

Effectif ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ

Effectif au 1 janvier

er

1

Nouveaux conjoints issus des décès des affiliés cotisants
ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
Nouveaux conjoints issus des décès des affiliés non cotisants
ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

2
3

Nouveaux conjoints issus des décès des retraités
ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
1 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

4
Total 1
Décès des conjoints

ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ

T1 =1+2+3+4
5
Pensions éteintes

ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ

6

ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ

 ﺩﺟﻨﺒﺮ31 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ

2 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Pensions suspendues

Effectif au 31 décembre

Estimation de déclarations tardives

Total 2

7
T2 =5+6
8
T = T1 - T2 + 8

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

16

Année N-1 ﺍﻟﺴﻨﺔ
Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

Année N ﺍﻟﺴﻨﺔ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ:R05 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ:02 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ................ :
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ................. :

Pension annuelle moyenne en dirhams
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ

ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  :R05ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :03ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ -ﺩﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

ﺍﻟﻌﺪﺩ

Effectif
Masculin
ﺫﻛﻮﺭ

…………………… ORGANISME DE RETRAITE :
EXERCICE : ………………….
ETAT R05 : AYANTS DROIT

Féminin
ﺇﻧﺎﺙ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮ Age moyen

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ TOTAL

 100ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ 100 et plus

[[95 - 100

[[90 - 95

[[85- 90

[[80- 85

[[75 - 80

[[70- 75

[[65- 70

[[60- 65

[[55- 60

[[50 - 55

[[45 - 50

[[40 - 45

[[35- 40

[[30 - 35

[[25- 30

[[20 - 25

< 20

Tranches d’âge
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

TABLEAU 03: CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES CONJOINTS

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

17
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ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R05 : AYANTS DROIT
TABLEAU 04 : EVOLUTION DES EFFECTIFS DES ORPHELINS

Effectif au 1er janvier

ﺍﻟﻌﺪﺩ

1

Nouveaux orphelins issus des décès des affiliés cotisants
ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

Effectif

2

Nouveaux orphelins issus des décès des affiliés non cotisants
ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ

3

Nouveaux orphelins issus des décès des retraités

5

T1 =1+2+3+4

Pensions éteintes

Décès des orphelins

Total 1

ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ

ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ

ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ

4

6

Pensions suspendues

2 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

 ﺩﺟﻨﺒﺮ31 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ

ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ

1 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

7

Total 2

Effectif au 31 décembre

Estimation des déclarations tardives

T2 = 5+6
8
T = T1 - T2 + 8

Année N-1 ﺍﻟﺴﻨﺔ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ:R05 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ:04 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Année N ﺍﻟﺴﻨﺔ
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ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….

ﺍﻟﺴﻦ

ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

Montant des prestations
familiales

Prestations familiales servies aux affiliés
cotisants
Nombre d’enfants

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ

ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

ETAT R06 : BENEFICIAIRES DES PRESTATIONS FAMILIALES

Âge

0
1
.

2
.
.
20
21 et plus  ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ21
Total ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
Nombre de bénéficiaires
des prestations familiales
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ:R06 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ

Nombre d’enfants

ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

Montant des prestations
familiales

ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺻﻴﺎء

)ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑبآالف
(Montants en milliers de dirhams ﺄﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ
Prestations familiales servies aux
conjoints ou tuteurs
Montant des prestations
familiales

ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

Prestations familiales servies aux retraités
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ

Nombre d’enfants

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ

((4 (ي4  ((يلوي4 وذ4 ةجحلا وذ4 - 7105 عدد

الجريدة الرسمية
4205

Cotisations
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ
(7011+7021+7031)
Risque
invalidité
ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﺔ

Autres
risques
ﻣﺨﺎﻁﺮ
ﺃﺧﺮﻯ
Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Risque
vieillesse
ﺧﻄﺮ
ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ

Prestations
familiales
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

Contributions
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
(7012+7022+7032)
Risque
invalidité
ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﺔ

Autres
risques
ﻣﺨﺎﻁﺮ
ﺃﺧﺮﻯ

TABLEAU 01 : DETAIL DES RESSOURCES PAR REGIME OU BRANCHE

ETAT R07 : STATISTIQUES DES RESSOURCES

ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….

Risque
vieillesse
ﺧﻄﺮ
ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Variations des provisions des
régimes mixtes
ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ
(7091+7092)
Variations des
Variations des
provisions de
provisions de
capitalisation
répartition
ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
(7091)
(7092)

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ

 ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ:R07 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻉ:01 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

(En milliers de dirhams

Produits d'exploitation
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
(71)

Produits des
placements affectés
Autres
en représentation
ressources
des provisions
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻔﺎﺕ
(74+75)
ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
(73)

4206
الجريدة الرسمية
((4 (ي4  ((يلوي4 وذ4 ةجحلا وذ4 - 7105 عدد

ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R07 : STATISTIQUES DES RESSOURCES

ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ

TABLEAU 02 : DETAIL DES COTISATIONS ET DES CONTRIBUTIONS
PAR CATEGORIE D’EMPLOYEUR ET SECTEUR D’ACTIVITE

Secteurs d’activités
Etat
Organismes publics
Agriculture, sylviculture et pêche

ﺍﻟﺒﻨﺎء

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

Construction

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ

Industrie manufacturière

Commerce

ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻌﻤﺔ

Transports et entreposage
Hébergement et restauration

ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

(ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ )ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

Information et communication
Activités financières et d’assurance
Services
Autres secteurs (à préciser)
Non renseigné
TOTAL

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ:R07 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

Cotisations Contributions
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ

Année N ﺍﻟﺴﻨﺔ

(En milliers de dirhams

 ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ:02 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
Année N-1 ﺍﻟﺴﻨﺔ
Cotisations Contributions
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ

21

A déduire A déduire ﻟﻠﺨﺼﻢ

ﻟﻠﺨﺼﻢ

Cotisations
Cotisations
et contributions
et contributions
arriérées
arriérées figurant
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
 ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕfigurant
au bilan précédent
au bilan précédent
ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ
ons
tributions
et contributions
arriérées figurant
arriérées figurant
tprécédent
ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ
Cotisations
Cotisations
et contributions
et contributions
de l'exercice
de l'exercice
inventoriéinventorié
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺮﺩﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺮﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ

ﻟﻠﺨﺼﻢ

ons
tributions
et contributions
de l'exercice
de l'exercice
rié
ﺍﻟﺠﺮﺩﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺮﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ

uire A déduire ﻟﻠﺨﺼﻢ

Annulations
Annulations
ou corrections
ou corrections
au cours de
au cours de
l'exercice inventorié
l'exercice inventorié
ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺮﺩ
ﺍﻟﺠﺮﺩ
ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ
ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ
ﺍﻹﻟﻐﺎءﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎءﺍﺕ

Encaissements
Encaissements ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ

orrections
ions ou corrections
au cours de
au cours de
ce
riéinventorié
ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺠ
ﺍﻟﺠﺮﺩ
ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ
ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ
ﺍﻹﻟﻐﺎءﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎءﺍﺕ

nts
caissements ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ
Cotisations
Cotisations
et contributions
et contributions
arriérées figurant
arriérées figurant
au bilan au bilan
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ

ons
tributions
et contributions
arriérées figurant
arriérées figurant

ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓﺍﻟﺤﺼﻴﻠ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ

22

22

................
................
:ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
:ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
.................
.................
:ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ:ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ

................
................
:ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
:ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
.................
.................
:ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ:ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ExercicesExercices
antérieurs
antérieurs
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ExerciceExercice
inventorié
inventorié
(En milliers
(En de
milliers
dirhams
de dirhams
)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ
)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ
ExercicesExercices
antérieurs
antérieurs
ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺮﺩ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺮﺩ
ExerciceExercice
N-2 ﺍﻟﺴﻨﺔN-2  ﺍﻟﺴﻨﺔExerciceExercice
N-1 ﺍﻟﺴﻨﺔN-1 ﺍﻟﺴﻨﺔ
ExercicesExercices
antérieurs
antérieurs
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ExerciceExercice
inventorié
inventorié
ExercicesExercices
antérieurs
antérieurs
ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺮﺩ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺮﺩ
ExerciceExercice
N-2 ﺍﻟﺴﻨﺔN-2  ﺍﻟﺴﻨﺔExerciceExercice
N-1 ﺍﻟﺴﻨﺔN-1 ﺍﻟﺴﻨﺔ

AU
ETAIL
03 DES
: DETAIL
COTISATIONS
DES COTISATIONS
ET DES CONTRIBUTIONS
ET DES CONTRIBUTIONS
ARRIEREES
ARRIEREES

ATISTIQUES
R07 : STATISTIQUES
DES RESSOURCES
DES RESSOURCES

ETAT R07
ETAT
: STATISTIQUES
R07 : STATISTIQUES
DES RESSOURCES
DES RESSOURCES
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
:R07 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
:R07 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
TABLEAUTABLEAU
03 : DETAIL
03 DES
: DETAIL
COTISATIONS
DES COTISATIONS
ET DES CONTRIBUTIONS
ET DES CONTRIBUTIONS
ARRIEREES
ARRIEREES
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ
 ﺗﻔﺼﻴﻞ:03
ﺗﻔﺼﻴﻞ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
:03 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
:R07 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
:R07 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
(En de
milliers
dirhams
de dirhams
)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ
)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ
 ﺗﻔﺼﻴﻞ:03
ﺗﻔﺼﻴﻞ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
:03 (ﺍﻟﺠﺪﻭﻝEn milliers

ORGANISME
ORGANISME
DE RETRAITE
DE RETRAITE
: ……………………
: ……………………
EXERCICEE:XERCICE
………………….
: ………………….
TE
E RETRAITE
: ……………………
: ……………………
…….
……………….
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Autres
risques
ﻣﺨﺎﻁﺮ
ﺃﺧﺮﻯ

Cotisations
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ
(7011+7021+7031)
Risque
invalidité
ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﺔ
Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Risque
vieillesse
ﺧﻄﺮ
ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ

Prestations
familiales
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

Contributions
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
(7012+7022+7032)
Risque
invalidité
ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﺔ

Autres
risques
ﻣﺨﺎﻁﺮ
ﺃﺧﺮﻯ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ETAT R07 BIS : STATISTIQUES DES RESSOURCES – PREMIER SEMESTRE (*)

ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….

Risque
vieillesse
ﺧﻄﺮ
ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ

(*) Par régime ou branche .

Variations des provisions des
régimes mixtes
ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ
(7091+7092)
Variations des
Variations des
provisions de
provisions de
capitalisation
répartition
ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
(7091)
(7092)

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ

(*)  ﺍﻷﺳﺪﺱ ﺍﻷﻭﻝ- ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ: R07 BIS ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

(En milliers de dirhams

Produits d'exploitation
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
(71)

Produits des
placements affectés
Autres
en représentation
ressources
des provisions
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻔﺎﺕ
(74+75)
ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
(73)

. )*( ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻉ
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ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R08 : STATISTIQUES DES DEPENSES

Invalidité
ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﺔ

Prestations ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
(60)

Pension de
réversion /
Orphelins
ﻣﻌﺎﺵ ﻣﺤﻮﻝ
ﻟﻸﻳﺘﺎﻡ

Prestations
familiales
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

Autres
prestations
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

TABLEAU 01 : DETAIL DES DEPENSES PAR REGIME OU BRANCHE

Retraite
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

Pension de
réversion/
Conjoints
ﻣﻌﺎﺵ ﻣﺤﻮﻝ
ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Charges de
personnel
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
(617)

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Autres
dépenses
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﺧﺮﻯ
(64 +65)

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ:R08 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

Charges des placements
affectés en représentation
des provisions
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
(63 + 67)

(En milliers de dirhams

 ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻉ:01 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Autres
charges
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺃﺧﺮﻯ

Charges d'exploitation ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
(61)

Achats
consommés de
matières et de
fournitures
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ
(612)

4210
الجريدة الرسمية
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ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R08 : STATISTIQUES DES DEPENSES

 ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻧﺔ ﺣﺴﺐ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ:02 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

Effectif ﺍﻟﻌﺪﺩ

TABLEAU 02 : PRESTATIONS RETRAITE ET INVALIDITE PAR TRANCHES DE PENSION

] 2000،]ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺵ

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺵ

Tranches de pension mensuelle (en DHS)
(ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ )ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ
< Pension minimum
[Pension minimum,2000[
[2000,3000[
[3000,4000[
[4000,5000[
[5000,6000[
[6000,7000[
[7000,+[

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Pension mensuelle moyenne

ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﻷﻭﺳﻂ

TOTAL

Pension mensuelle médiane

25

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ:R08 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

Effectif ﺍﻟﻌﺪﺩ

 ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﻣﺤﻮﻟﺔ ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ ﺣﺴﺐ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ:03 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

TABLEAU 03 : PENSIONS DE REVERSION DES CONJOINTS PAR TRANCHES DE PENSION

 ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺵ%50 ﺃﻗﻞ ﻣﻦ

Tranches de pension mensuelle (en DHS)
(ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ )ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ
<50% de la pension minimum

[50% de la Pension minimum,1000[
]1000، ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺵ50%]

[1000,1500[
[1500,2000[
[2000,2500[
[2500,3000[
[3000,3500[
[3500,+[

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
Pension mensuelle moyenne

ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﻷﻭﺳﻂ

TOTAL

Pension mensuelle médiane

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ................ :
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ................. :

ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  :R08ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :04ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﻣﺤﻮﻟﺔ ﻟﻸﻳﺘﺎﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ

)Pension mensuelle moyenne (en DHS
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ )ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻌﺪﺩ
Effectif

…………………… ORGANISME DE RETRAITE :
EXERCICE : ………………….
ETAT R08 : STATISTIQUES DES DEPENSES

Age

TABLEAU 04 : PENSIONS DE REVERSION DES ORPHELINS PAR AGE

ﺍﻟﺴﻦ
0
1
2
3
.
.
.
20

 21ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ 21 et +
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ Total
Pension mensuelle médiane
ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﻷﻭﺳﻂ

عدد 4 - 7105ةجحلا وذ 4وذ (( 4يلوي (4ي ((4
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ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….

Invalidité
ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﺔ

Prestations
familiales
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

Prestations ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
(60)
Pension
de
réversion
/
Orphelins
ﻣﻌﺎﺵ ﻣﺤﻮﻝ
ﻟﻸﻳﺘﺎﻡ

Autres
prestations
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺃﺧﺮﻯ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ETAT R08 BIS : STATISTIQUES DES DEPENSES – PREMIER SEMESTRE

Retraite
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

Pension
de
réversion/
Conjoints
ﻣﻌﺎﺵ ﻣﺤﻮﻝ
ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ

(*) Par régime ou branche .

Charges
de
personnel
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
(617)

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Charges des
placements
affectés en
représentation
des provisions
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
(63 + 67)

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

Total
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ

Autres
dépenses
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﺧﺮﻯ
(64 +65)

(En milliers de dirhams

R08 BIS القائمة
 ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ – ﺍﻷﺳﺪﺱ ﺍﻷﻭﻝ:R08
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

Autres
charges
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﺧﺮﻯ

Charges d'exploitation ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
(61)
Achats consommés
de matières et de
fournitures ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ
(612)

. )*( ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻉ
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الجريدة الرسمية
4213

ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….
ETAT R10 : PROVISIONS TECHNIQUES

ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ

TABLEAU 01 : PROVISIONS TECHNIQUES

Désignations
- Provision mathématique relative à la capitalisation ou
aux prestations en capital
 ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ-

 ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ-

- Provision pour prestations échues et non payées
 ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻞ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ- Réserve de prévoyance
TOTAL ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

Début de l’exercice
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

 ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ:R10 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

 ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ:01 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

(En milliers de dirhams )ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ
Variation de l’exercice
Fin de l’exercice
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ

4214
الجريدة الرسمية
((4 (ي4  ((يلوي4 وذ4 ةجحلا وذ4 - 7105 عدد

ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
ORGANISME
ORGANISME
DE RETRAITE
DE RETRAITE
: ……………………
: ……………………
EXERCICE : ………………….
EXERCICEE:XERCICE
………………….
: ………………….
ETAT R10 : PROVISIONS TECHNIQUES

ETAT R10
ETAT
: PROVISIONS
R10 : PROVISIONS
TECHNIQUES
TECHNIQUES
TABLEAU 02 : REGLES PRUDENTIELLES
TABLEAUTABLEAU
02 : REGLES
02 :PRUDENTIELLES
REGLES PRUDENTIELLES

................
................
:ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
:ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
.................
.................
:ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ:ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
:R10 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
:R10 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ
 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ:02
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
:02 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ

.
...

ﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺘﺮﺍﺯﻳﺔ

(En milliers de dirh
(En milliers
(En de
milliers
dirhams
de dirhams
)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ
)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ

Exercice N ﺍﻟﺴﻨﺔ
Exercice N-1 ﺍﻟﺴﻨﺔ
Exercice N-2 ﺍﻟﺴﻨﺔ
Exercice NExercice
 ﺍﻟﺴﻨﺔN  ﺍﻟﺴﻨﺔExercice N-1
Exercice
 ﺍﻟﺴﻨﺔN-1  ﺍﻟﺴﻨﺔExercice N-2
Exercice
 ﺍﻟﺴﻨﺔN-2  ﺍﻟﺴﻨﺔExercice N-3
Exercice
 ﺍﻟﺴﻨﺔN-3 ﺍﻟﺴﻨﺔ

Provision mathématique (*)
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
(*)
(*)
(*) ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
Provision
Provision
mathématique
mathématique
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
(*)
(*)
10% du montant résultant de la différence entre le
10% du10%
montant
du montant
résultant
résultant
de la différence
de
la différence
entre
leentre lemathématique ci-dessus et le
montant
de
la provision
montantmontant
de la provision
mathématique
ci-dessus
et le et le
de la provision
mathématique
ci-dessus
montant
des
provisions
techniques
relatives à la
des provisions
techniques
à la
montantmontant
des provisions
techniques
relativesrelatives
àou la
capitalisation
aux prestations
en capital
capitalisation
ou aux prestations
en capital
capitalisation
ou aux prestations
en capital
 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺃﻋﻼﻩ10%
%10
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻋﻼﻩ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
ﻋﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻣﻦ
10
%
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺃﻋﻼﻩ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺍﻟﻔﺮﻕﻋﻦ
ﻋﻠﻰﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ
10
%
ﺷﻜﻞ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﻭ
ﺃ
ﺑﺎﻟﺮﺳﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
ﻭﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﺑﺎﻟﺮﺳﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺷﻜﻞﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺑﺎﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﺃﻭ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
ﻭﻣﺒﻠﻎ ﻭﻣﺒﻠﻎ
ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ
ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ
12% du montant résultant de la différence entre le
12% du12%
montant
du montant
résultant
résultant
de la différence
de la différence
entre leentre lemathématique ci-dessus et le
montant
de
la
provision
de la provision
mathématique
ci-dessus
montantmontant
de la provision
mathématique
ci-dessus
etprovisions
le et le techniques relatives à la
montant
des
des provisions
techniques
à la
montantmontant
des provisions
techniques
relativesrelatives
àou la
capitalisation
aux prestations
en capital
capitalisation
ou aux prestations
en capital
capitalisation
ou aux prestations
en capital
 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺃﻋﻼﻩ12%
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻋﻼﻩ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺃﻋﻼﻩ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺍﻟﻔﺮﻕﻋﻦ
ﻋﻦﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ
12
% ﻣﻦ12%
%12
ﺑﺎﻟﺮﺳﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
ﻭﻣﺒﻠﻎ
ﺷﻜﻞ
ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﻭ
ﺃ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﺑﺎﻟﺮﺳﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﻭ
ﺷﻜﻞﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺑﺎﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﺃﻭ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
ﻭﻣﺒﻠﻎ ﻭﻣﺒﻠﻎ
ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ
ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ
Montant de l’ensemble des provisions techniques ÷
Montant
Montant
de l’ensemble
de l’ensemble
des provisions
des provisions
techniques
techniques
÷
÷ servies au cours de l’exercice
Montant
des
prestations
Montant
Montant
des prestations
des prestations
servies au
servies
cours
audecours
l’exercice
de l’exercice
précédent
précédent
précédent
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ÷ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ÷ ﻣﺒﻠﻎ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻣﺒﻠﻎ
÷ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

29

29

(*) Cette provision est calculée conformément à l’article 6 de la présente circulaire
 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ6 ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
(*) Cette (*)
provision
Cette provision
est calculée
est conformément
calculée conformément
à l’articleà6l’article
de la présente
6 de la présente
circulairecirculaire
.
 ﻣﻦ6 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕﻣﻦ ﻫﺬﺍ
6 ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻁﺒﻘﺎ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻁﺒﻘﺎ
ﻫﺬﺍ ﻳﺤﺴﺐ ﻫﺬﺍ
(*))*( ﻳﺤﺴﺐ
. ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ

29
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الجريدة الرسمية
4215

ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….

Désignations des Valeurs

(1)

ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ

(1)

ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻢ

ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﻌﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ

Valeur
d'entrée
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ

ETAT R11 : ETAT DES PLACEMENTS AFFECTÉS A LA REPRESENTATION DES
PROVISIONS ARRETE AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE
Nombre
ﻋﺪﺩ

Obligations

Terrains
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
Constructions
ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
Parts et actions de sociétés immobilières
ﺣﺼﺺ ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
Autres placements immobiliers
ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ
Placements immobiliers en cours
ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ
(3)
Placements immobiliers (3)
ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ
Valeurs émises ou garanties par l'Etat
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻬﺎ
Obligations autres que celles émises ou garanties par l’Etat
ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻬﺎ
Titres de Créances Négociables
ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ
Actions et parts d'OPCVM obligations
ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻗﺮﺽ ﺃﺧﺮﻯ
Autres obligations

Actions cotées

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ

ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻦ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﻗﺮﻭﺽ ﺃﺧﺮﻯ

ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻮﻥ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

OPCVM actions
ﺃﺳﻬﻢ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ
Autres actions ou parts
ﺃﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﺼﺺ ﺃﺧﺮﻯ
Actions et parts d'OPCVM diversifiés
ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
Autres placements
ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
Actions et parts sociales
ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
Prêts garantis par des hypothèques en premier rang

Prêts

Prêts garantis par nantissement d’obligations
Autres prêts

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

Dépôts à terme
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ
Actions et parts d'OPCVM monétaires
ﺣﺼﺺ ﻭﺃﺳﻬﻢ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
Autres dépôts
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺃﺧﺮﻯ
Dépôts en comptes indisponibles ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ
Créances rattachées à des participations
ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
Autres créances financières
ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
Autres placements
ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
TOTAL GENERAL

(1)
Détail par valeurs.
(2)
Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de
l’Organisme de retraite, leur montant total sera donné par poste de placement concerné.
Indiquer le nom de la propriété et le numéro de son titre foncier.
(3)

Valeur d’inventaire
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺩ

Valeur de réalisation
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

(2)

)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ

Revenus nets comptabilisés
dans l'exercice(2)
ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ

(En milliers de dirhams

 ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ31  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ:R11 ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
Amortissement ou
provision
ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ

.

.

( ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ1)
 ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ،( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءًﺍ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ2)
ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ؛
.( ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺭﻗﻢ ﺭﺳﻤﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ3)
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ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….

Désignations des Valeurs

(1)

ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ

(1)

ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻢ

ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ

ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﻌﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ

ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ

ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

Valeur
d'entrée
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ

ETAT R11 BIS: ETAT DES PLACEMENTS AFFECTÉS A LA REPRESENTATION DES
PROVISIONS ARRETE AU 30 JUIN DE CHAQUE ANNEE

Nombre
ﻋﺪﺩ
Terrains
Constructions

Obligations

Parts et actions de sociétés immobilières
ﺣﺼﺺ ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
Autres placements immobiliers
ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ
Placements immobiliers en cours
ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ
(3)
Placements immobiliers (3)
ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ
Valeurs émises ou garanties par l'Etat
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻬﺎ
Obligations autres que celles émises ou garanties par l’Etat
ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻬﺎ
Titres de Créances Négociables
ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ
Actions et parts d'OPCVM obligations
ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻗﺮﺽ ﺃﺧﺮﻯ
Autres obligations
Actions cotées

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ

ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻦ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﻗﺮﻭﺽ ﺃﺧﺮﻯ

ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻮﻥ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ

OPCVM actions
ﺃﺳﻬﻢ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ
Autres actions ou parts
ﺃﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﺼﺺ ﺃﺧﺮﻯ
Actions et parts d'OPCVM diversifiés
ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
Autres placements

Actions et parts sociales
Prêts garantis par des hypothèques en premier rang

Prêts

Prêts garantis par nantissement d’obligations
Autres prêts

Dépôts à terme

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

Actions et parts d'OPCVM monétaires
ﺣﺼﺺ ﻭﺃﺳﻬﻢ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
Autres dépôts
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺃﺧﺮﻯ
Dépôts en comptes indisponibles ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ
Créances rattachées à des participations
ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
Autres créances financières
ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
Autres placements
TOTAL GENERAL

(1)
Détail par valeurs.
(2)
Pour les revenus comptabilisés dans l'exercice et correspondant à des valeurs qui ne font plus partie de l'actif de
l’Organisme de retraite, leur montant total sera donné par poste de placement concerné.
Indiquer le nom de la propriété et le numéro de son titre foncier.
(3)

31

Valeur d’inventaire
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺩ

Valeur de
réalisation
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

(2)

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ

Revenus nets comptabilisés dans
l'exercice(2)
ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ

(En milliers de dirhams

 يونيو ﻣﻦ ﻛﻞ30
 ﺩﺟﻨﺒﺮ31  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ:R11 BIS ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺳﻨﺔ

Amortissement ou
provision
ﺍﻫﺘﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ

.

.

( ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ1)
(2)
 ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺟﺰءًﺍ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ؛
(3)
.ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺭﻗﻢ ﺭﺳﻤﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ

((4 (ي4  ((يلوي4 وذ4 ةجحلا وذ4 - 7105 عدد
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Désignations des Valeurs

(1)

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ

(1)

ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻢ

ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻦ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﻗﺮﻭﺽ ﺃﺧﺮﻯ

ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻮﻥ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

Terrains
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
Constructions
ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
Parts et actions de sociétés immobilières
ﺣﺼﺺ ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
Autres placements immobiliers
ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ
Placements immobiliers en cours
ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ
(3)
Placements immobiliers (3)
ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ
Valeurs émises ou garanties par l'Etat
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻬﺎ
Obligations autres que celles émises ou garanties par l’Etat
ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻓﻬﺎ
Titres de Créances Négociables
ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ
Actions et parts d'OPCVM obligations
ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ
Autres obligations
ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻗﺮﺽ ﺃﺧﺮﻯ
Obligations
ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ
Actions cotées
ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﻌﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ
OPCVM actions
ﺃﺳﻬﻢ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ
Autres actions ou parts
ﺃﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﺼﺺ ﺃﺧﺮﻯ
Actions et parts d'OPCVM diversifiés
ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
Autres placements
ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
Actions et parts sociales
ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
Prêts garantis par des hypothèques en premier rang

Prêts

Prêts garantis par nantissement d’obligations
Autres prêts

Dépôts à terme
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ
Actions et parts d'OPCVM monétaires
ﺣﺼﺺ ﻭﺃﺳﻬﻢ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
Autres dépôts
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺃﺧﺮﻯ
Dépôts en comptes indisponibles ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ
Créances rattachées à des participations
ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
Autres créances financières
ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
Autres placements
ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
TOTAL GENERAL
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
Détail par valeurs.
Indiquer le nom de la propriété et le numéro de son titre foncier.

Nombre
ﻋﺪﺩ

ETAT R11 TER: ETAT MENSUEL SIMPLIFIE DES PLACEMENTS
AFFECTÉS A LA REPRESENTATION DES PROVISIONS

ORGANISME DE RETRAITE : ……………………
EXERCICE : ………………….

(1)
(2)

................ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
................. :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

)ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ

Valeur de réalisation
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

(En milliers de dirhams

 ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻟﻠﺘﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ:R11 TER ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
Valeur d'entrée
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ

. ( ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻢ1)
.( ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺭﻗﻢ ﺭﺳﻤﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ2)

4218

ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁالرسمية
ﻣﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  5ﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕالجريدة
وذ 4وذ (( 4يلوي (4ي ((4
4 6- 7105ةجحلا
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺭﻗﻢ PS/7/21عدد
ﻣﺎﻱ 2021
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻢ  3/PS/19ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  4ﻣﺎﺭﺱ  2019ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺭﻗﻢ  PS/7/21ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  6ﻣﺎﻱ 2021
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ
ﻣﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  5ﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻢ  3/PS/19ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  4ﻣﺎﺭﺱ  2019ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
 (1ﻳﺗﻡ ﺍﻹﺩﻻء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  24ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭ ﺭﻗﻡ 3/PS/19
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﻭﺟﺫﺍﺫﺓ ﺑﺟﺫﺍﺫﺓ ،ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 (1ﻳﺗﻡ ﺍﻹﺩﻻء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  24ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭ ﺭﻗﻡ 3/PS/19
ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻭﻥ ﺍﻟﻣ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ -ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ،
ﺷﺗﺭﻛﻭﻥ؛ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﻭﺟﺫﺍﺫﺓ ﺑﺟﺫﺍﺫﺓ ،ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ
 ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻭﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﻳﻥ؛ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﻭﻥ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻘﺎﻋﺩﻭﻥ؛ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻭﻥ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺯﻣﺎﻧﺔ؛
 -ﺍﻟﻣﺗﻘﺎﻋﺩﻭﻥﺷﺗﺭﻛﻳﻥ؛
ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ -ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣ
ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻭﻥ
ﺍﻷﺭﺍﻣﻝ؛
 -ﺫﻭﻭﻭﺍﻟﻣﺗﻘﺎﻋﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻭﻥ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺯﻣﺎﻧﺔ؛
ﺍﻟﻣﺗﻘﺎﻋﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ  -ﺍﻷﻳﺗﺎﻡ.
 -ﺫﻭﻭ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ  -ﺍﻷﺭﺍﻣﻝ؛ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺟﺫﺍﺫﺓ
ﻣﺣﺗﻭﻯ ﻛﻝ
ﺍﻷﻳﺗﺎﻡ.
ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ -
ﺣﺩﺩ ﺫﻭﻭ
 (2ﻳ -
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﻳﻥ
ﻟﻠﻣﻧﺧﺭﻁﻳﻥ
 (2ﻳﺣﺩﺩ(1.2
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔﺟﺫﺍﺫﺓ
ﻣﺣﺗﻭﻯ ﻛﻝ
ﺭﻗﻡ ﺁﺧﺭ ﻭﺣﻳﺩ ﻳ َﻣ ّﻛﻥ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁ ﻁﻭﺍﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻧﺧﺭﺍﻁﻪ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ؛
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺍﻻﻧﺧﺭﺍﻁ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﻳﻥ:
ﻟﻠﻣﻧﺧﺭﻁﻳﻥ
ﺭﻗﻡ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 (1.2 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺧﺭﺍﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛ّ
ﺍﻻﺯﺩﻳﺎﺩ؛ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﻗﻡ ﺁﺧﺭ ﻭﺣﻳﺩ ﻳ َﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁ ﻁﻭﺍﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻧﺧﺭﺍﻁﻪ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ؛
ﺗﺎﺭﻳﺦﺍﻻﻧﺧﺭﺍﻁ
 -ﺭﻗﻡﺍﻟﺟﻧﺱ؛ﺍﻻﻧﺧﺭﺍﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛
 -ﺗﺎﺭﻳﺦﺍﻻﺯﺩﻳﺎﺩ؛
 -ﺗﺎﺭﻳﺦﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ؛
ﺍﻟﺟﻧﺱ؛ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺃﻭ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ؛
 -ﻗﻁﺎﻉﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ؛
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔﺍﻟﻣﺷﻐﻝ؛
 -ﺭﻣﺯﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ؛ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ؛
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺃﻭ
 -ﻗﻁﺎﻉ -ﺭﻣﺯﺍﻟﻣﺷﻐﻝ؛ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ؛
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺩﺓ
ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ؛
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ؛
ﺗﺎﺭﻳﺦﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ
 -ﻣﺩﺓﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ؛
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻣﺩﺓ
 -ﺇﺟﻣﺎﻟﻲﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻪ؛
ﺍﻷﺟﺭ
ﺧﻼﻝ
ﻭﻋﺎءﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ
 -ﻣﺩﺓﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ؛ﻟﻼﻗﺗﻁﺎﻉ(؛
ﺍﻟﺳﻧﺔﺍﻟﺧﺎﺿﻊ
ﺍﻷﺟﺭ
ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ )
ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ
ﺑﻪ؛ ﻋﻠﻳﻬﺎ؛
ﺍﻟﻣﺣﺻﻝ
ﺍﻷﺟﺭﺍﻟﻧﻘﻁ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻋﺩﺩ
 -ﺇﺟﻣﺎﻟﻲﻟﻼﻗﺗﻁﺎﻉ(؛
ﺍﻟﺧﺎﺿﻊ
ﺍﻟﻧﻘﻁﺍﻷﺟﺭ
ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ )
 -ﻭﻋﺎءﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ؛
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺭﺳﻡ
ﺍﻟﻣﺣﺻﻝ
ﺍﻟﻧﻘﻁ ﺍﻟﻣﺣﺻﻝ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﻘﻁ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ
 -ﺇﺟﻣﺎﻟﻲﻋﻠﻳﻬﺎ؛ﻗﺑﻝ ﺳﻧﺔ 2003؛
ﺍﻟﻣﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ؛
ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﺍﻟﻧﻘﻁ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ؛
 -ﺭﺻﻳﺩﺳﻧﺔ؛ 2003؛
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺑﻝ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﺭﺳﻣﻠﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺻﻝﻁﺭﻳﻕ
ﺍﻟﻧﻘﻁﻋﻠﻳﻪ ﻋﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺻﻝ
 -ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﻣﺎﺕﺍﻟﻔﺭﺩﻱ؛
ﺍﻟﺩﻓﺗﺭ
ﺭﺻﻳﺩ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﻛﺗﻭﺍﺭﻱ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ.
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭ
 -ﻛﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻠﺔ؛ﺷﺗﺭﻛﻳﻥ:1
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 2.2ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﻛﺗﻭﺍﺭﻱ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ.
ﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ
ﻟﻠﻣﻧﺧﺭﻁﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ
ﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻛﻝ( ﺍﻟﻣﻌﻠﻭ
ﺃﻋﻼﻩ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺷﻳﺭ ﺟﺫﺍﺫﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺭ
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓﺍﻟﻣﻓﻲ (1.2
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺷﺗﺭﻛﻳﻥ:1
ﻟﻠﻣﻧﺧﺭﻁﻳﻥ ﻏﻳﺭ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
(2.2
ﺍﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ  (1.2ﺃﻋﻼﻩ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺷﻳﺭ ﺟﺫﺍﺫﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺭ
ﺍﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ.
 1ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻭﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﺅﺩﻭﺍ ﺃﻱ ﺍﺷﺗﺭﺍﻙ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .
1

ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻭﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﺅﺩﻭﺍ ﺃﻱ ﺍﺷﺗﺭﺍﻙ ﺑﺭﺳﻡ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
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 (3.2ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﻋﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺗﻘﺎﻋﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺯﻣﺎﻧﺔ:
-

ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻧﺧﺭﺍﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﻗﻡ ﺁﺧﺭ ﻭﺣﻳﺩ ﻳ َﻣ ّﻛﻥ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻘﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺯﻣﺎﻧﺔ؛
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺯﺩﻳﺎﺩ؛
ﺍﻟﺟﻧﺱ؛
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ؛
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺃﻭ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ؛
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ؛
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ؛
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺻﻔﻳﺔ ﻣﻌﺎﺵ؛
ﺳﺑﺏ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ؛
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﻟﻠﻣﻌﺎﺵ؛
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻣﺗﻛﻔﻝ ﺑﻬﻡ؛
ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ؛
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﻘﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻷﺩﺍء؛
ﺍﻹﻳﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻠﺔ؛
ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﻳﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ،ﻧﻌﻡ ﺃﻡ ﻻ؛
ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﻛﺗﻭﺍﺭﻱ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ.
 (4.2ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ – ﺍﻷﺭﺍﻣﻝ:

-

ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻧﺧﺭﺍﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﻗﻡ ﺁﺧﺭ ﻭﺣﻳﺩ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﻭﻳﺔ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺍﻟﻣﺣﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﻲ؛
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺯﺩﻳﺎﺩ؛
ﺍﻟﺟﻧﺱ؛
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ؛
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ؛
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺻﻔﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ؛
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﻟﻠﻣﻌﺎﺵ؛
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻣﺗﻛﻔﻝ ﺑﻬﻡ؛
ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ؛
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﻘﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻷﺩﺍء؛
ﺍﻹﻳﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻠﺔ؛
ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﻛﺗﻭﺍﺭﻱ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ.
 (5.2ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ – ﺍﻷﻳﺗﺎﻡ:

-

ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻧﺧﺭﺍﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﻗﻡ ﺁﺧﺭ ﻭﺣﻳﺩ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﻭﻳﺔ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺍﻟﻣﺣﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﻲ؛
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺯﺩﻳﺎﺩ؛
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ؛
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ؛
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺻﻔﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ؛
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﻟﻠﻣﻌﺎﺵ؛
ﻭﺿﻌﻳﺔ ﺍﻟﻳﺗﻳﻡ )ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ(؛
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﻛﺗﻭﺍﺭﻱ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ.

 (3ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﻥ ﺗﺭﻓﻕ ﻛﻝ ﺟﺫﺍﺫﺓ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺑﺟﺩﻭﻝ ﻳﺑﻳﻥ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﺗﺳﻣﻳﺎﺗﻬﺎ.
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.21.1067صادرفي  17من ذي القعدة  17( 1443يونيو  )2022يق�ضي بترتيب مجموعة متحفية
متواجدة بمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء في عداد اآلثار
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  22.80املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.80.341بتاريخ  17من صفر   25( 1401ديسمبر  )1980كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.81.25الصادر في  23من ذي الحجة  22( 1401أكتوبر  )1981بتطبيق القانون رقم  22.80املشار إليه
أعاله ؛
وبعد االطالع على طلب الترتيب الذي تقدمت به جمعية خريجي املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بتاريخ  5يونيو  2021؛
وبعد استشارة لجنة تقييم ودراسة املنقوالت التراثية لترتيبها في عداد اآلثار خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ
فاتح سبتمبر  2021؛
وباقتراح من وزير الشباب والثقافة والتواصل وبعد استشارة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تدرج في عداد اآلثار  ،املجموعة املتحفية املشار إليها في الجدول امللحق بهذا املرسوم ،واملبينة بامللف والصور املرفقة بأصله
واملستعملة في زخرفة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.
املادة الثانية
ال يجوز إحداث أي تغيير أو إصالح أو ترميم للمجموعة املتحفية الواردة في املادة األولى أعاله ،طبقا للمقتضيات املنصوص
عليها في القانون رقم  22.80املشار إليه أعاله ،إال بترخيص من املصالح املختصة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
املادة الثالثة
يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحرر بالرباط في  17من ذي القعدة  17( 1443يونيو .)2022
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرالشباب والثقافة والتواصل،
اإلمضاء  :محمد املهدي بنسعيد.

*
*

*
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مرسوم رقم  2.22.392صادر في  17من ذي القعدة 1443
( 17يونيو  )2022بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث
حفرة لتجميع املياه العادمة للتطهير السائل بدوار البويبة 
بجماعة بني افتح بإقليم تازة وبنزع ملكية القطعة األرضية 
الالزمة لهذا الغرض.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
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املادة الثانية
تنزع بناء على ذلك ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض،
كما رسمت حدودها بحاشية ملونة   في التصميم امللحق بأصل
هذا املرسوم ،وعينت في الجدول التالي :
رقم القطعة 
األرضية في
التصميم

نوعيتها
ومرجعها
العقاري

1

غيرمحفظة

مساحتها
باملتراملربع

وعلى القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة
وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254
بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرس ــوم رقــم  2.82.382الص ــادر ف ــي  2رجب 1403
( 16أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة بني افتح ،املتخذ خالل
دورته العادية بتاريخ  3فبراير  2020؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  24نوفمبر  2021إلى
 26يناير  2022؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث حفرة لتجميع املياه العادمة
للتطهير السائل بدوار البويبة بجماعة بني افتح بإقليم تازة.

 1685م

2

أسماء وعناوين املالكين
املفترضين
ورثة بوعرفة بوعواد بن مولود
دوارالبويبة جماعة بني افتح.

مالحظات
أرض فالحية،
تحتوي على
( )21شجرة
صغيرة من
الزيتون

املادة الثالثة
يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة بني افتح.
املادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة بني افتح.
وحرر بالرباط في  17من ذي القعدة  17( 1443يونيو .)2022
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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مرسوم رقم  2.22.407صادر في  17من ذي القعدة 1443
( 17يونيو   )2022باإلذن للمجمع الشريف للفوسفاط
بإحداث شركة تابعة تسمى «.»OCP Nutricrops
رئيس الحكومة،
بيان األسباب :
يطلب املجمع الشريف للفوسفاط اإلذن املنصوص عليه في
املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل منشآت
عامة إلى القطاع الخاص ،كما وقع تغييره وتتميمه ،من أجل إحداث
شركة تابعة تسمى «.»OCP Nutricrops
ويندرج مشروع إحداث هذه الشركة في إطار مشروع تجميع
األنشطة الكيميائية لشركة « »OCP S.Aوبعض شركاتها التابعة
ومساهماتها في الشركة املزمع إحداثها ،وذلك بهدف تسريع تنفيذ
استراتيجية نمو شركة « »OCP S.Aفي مجال حلول التسميد املخصصة
للتربة والنباتات ،ويتعلق األمر بالشركات واملساهمات التالية :
 الشركات املسماة « »Jorf Fertilizers Company Iو «Jorf» Fertilizers Company IIو»Jorf Fertilizers Company IV« 
اململوكة بنسبة  %100من طرف املجمع السالف الذكر؛
 الشركتان املسميتان « »Jorf Fertilizers Company IIIو «Jorf» Fertilizers Company Vاململوكتان بنسبة  %50و  %60تباعا
من طرف املجمع.
وستمكن هذه العملية على املدى البعيد من إحداث شركة رائدة
في قطاع األسمدة وحلول التسميد املخصصة ،مع قدر أكبر من
املرونة واملزيد من الخيارات فيما يخص التمويل ،ال سيما فيما يتعلق
بفتح رأس املال.
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وبناء على املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل
منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.90.01بتاريخ  15من رمضان  11( 1410أبريل  ،)1990كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يؤذن للمجمع الشريف للفوسفاط بإحداث شركة تابعة تسمى
« »OCP Nutricropsبرأسمال قدره  13,8مليار درهم.
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى
وزيرة االقتصاد واملالية.
وحرر بالرباط في  17من ذي القعدة  17( 1443يونيو .)2022
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة االقتصاد واملالية،
اإلمضاء  :نادية فتاح.

مرسوم رقم  2.22.465صادرفي فاتح ذي الحجة ( 1443فاتح يوليو )2022
بتغيير وتتميم املرسوم رقم  2.17.3الصادرفي  2جمادى األولى 1438
( 31يناير  )2017باملوافقة  على التصميم والنظام املتعلق به
املوضوعين لتهيئة مركز الضويات بجماعة سبع روا�ضي بإقليم
موالي يعقوب وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

ويتمثل النشاط الرئي�سي لشركة « »OCP Nutricropsالتي سيتم
إحداثها في شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة برأسمال يبلغ
 13,8مليار درهم ،خصوصا في تصنيع حامض الفوسفوري وأحادي
فوسفاط األمونيوم واملنتجات الكيميائية بجميع أنواعها ،ال سيما
عن طريق تحويل الفوسفاط.

بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛

وقد تمت املصادقة على هذا املشروع من طرف   املجلس
اإلداري للمجمع الشريف للفوسفاط خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ
 17مارس .2021

وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  )1992كما وقع تغييره وتتميمه ؛

هذا ،ويتوقع مخطط أعمال الشركة املزمع إحداثها أن يبلغ
متوسط رقم معامالتها حوالي  30,6مليار درهم خالل الفترة املمتدة
بين  2022و .2025

وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛

ونظرا لألهداف املتوخاة من هذا املشروع والتي تدخل في إطار
استراتيجية مجموعة « »OCP S.A.؛

رئيس الحكومة،

وعلى املرسوم رقم  2.21.833الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

الجريدة الرسمية
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وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.17.3الصادر في  2جمادى
األولى  31( 1438يناير  )2017باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق
به املوضوعين لتهيئة مركز الضويات بجماعة سبع روا�ضي بإقليم
موالي يعقوب وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛
وعلى محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ
 10مارس  2021؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة سبع روا�ضي من  7يونيو
إلى  7يوليو  2021؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة سبع روا�ضي املجتمع خالل دورته
االستثنائية بتاريخ  3نوفمبر  2021؛
وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات
املجلس املنعقدة بتاريخ  30مارس  2022؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :
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قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 4000.21
صادر في  22من جمادى األولى  27( 1443ديسمبر )2021
بتتميم القرار رقم  573.04الصادر في  15من صفر 1425
( 6أبريل  )2004بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم
التخصص في الطب ،تخصص  :الجراحة العامة.
وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  573.04الصادر في  15من صفر  6( 1425أبريل )2004
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب،
تخصص  :الجراحة العامة ،كما وقع تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛

املادة األولى

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 20فبراير  2018؛

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من املرسوم املشار إليه
أعاله رقم  2.17.3الصادر في  2جمادى األولى  31( 1438يناير : )2017

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،

«املادة األولى - .يوافق على التصميم رقم  70/AUFوالنظام املتعلق
«به املوضوعين لتهيئة مركز الضويات بجماعة سبع روا�ضي بإقليم
«موالي يعقوب وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.
«يبقى التصميم رقم  35/AUSFوالنظام املتعلق به املوضوعين
«لتهيئة مركز الضويات بجماعة سبع روا�ضي واملوافق عليهما باملرسوم
«رقم  2.17.3املشار إليه أعاله ،ساري املفعول ،ما عدا التغييرات التي
«تم إدراجها في التصميم رقم  70/AUFوالنظام املتعلق به املذكورين
«في الفقرة األولى أعاله».
املادة الثانية
يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية،
إلى رئيس مجلس جماعة سبع روا�ضي.
وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة ( 1443فاتح يوليو .)2022
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء املنصوري.

قرر ما يلي :
املـادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  573.04الصادر في  15من صفر  6( 1425أبريل : )2004
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم التخصص في الطب ،تخصص  :الجراحة العامة :
«..........................................................................................................
«اسبانيا :
«..........................................................................................................
« – Titulo oficial de medica especialista en cirugia general y

« del aparato digestivo, délivré par el ministro de
»« educacion - Espagne - le 17 novembre 2011.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  22من جمادى األولى  27( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 4002.21
صادرفي  22من جمادى األولى  27( 1443ديسمبر  )2021بتتميم
القراررقم  2008.03الصادرفي  7رجب  4( 1424سبتمبر )2003
بتحديد الئحة  الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في
الطب ،تخصص  :التخدير  واإلنعاش.
وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2008.03الصادر في  7رجب  4( 1424سبتمبر )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب،
تخصص  :التخدير واإلنعاش ،كما وقع تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 20فبراير  2018؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،
قرر ما يلي :
املـادة األولى
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قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 1443.22
صادر في  22من شوال  23( 1443ماي  )2022بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  17مارس ،2022
قرر ما يلي :

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2008.03الصادر في  7رجب  4( 1424سبتمبر : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم التخصص في الطب ،تخصص  :التخدير واإلنعاش :
«..........................................................................................................
«اسبانيا :
«..........................................................................................................
« – Titulo

oficial de medica especialista en anestesiologia
 « y reanimacion, délivré par el ministro de educacion»« Espagne - le 3 mars 2010.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  22من جمادى األولى  27( 1443ديسمبر .)2021
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في Travaux du
: bâtiment
– Diplôme d’ingénieur des travaux du bâtiment, délivré
par l’Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de
l’industrie - France - le 31 mai 2002,
مشفوعة بشهادة النجاح في مباراة الولوج للمدارس العليا
للمهندسين وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من شوال  23( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 1530.22
صادر في  25من شوال  26( 1443ماي  )2022بتتميم القرار
رقم  1403.02الصادر في  7محرم  11( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة  الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في
الصيدلة والبيولوجيا ،تخصص  :التحاليل البيولوجية 
الطبية.

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 1531.22
صادر في  25من شوال  26( 1443ماي  )2022بتتميم القرار
رقم  1403.02الصادر في  7محرم  11( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة  الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في
الصيدلة والبيولوجيا ،تخصص  :التحاليل البيولوجية 
الطبية.

وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  1403.02الصادر في  7محرم  11( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة
والبيولوجيا ،تخصص  :التحاليل البيولوجية الطبية ،كما وقع تتميمه ؛

وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  1403.02الصادر في  7محرم  11( 1424مارس )2003
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة
والبيولوجيا ،تخصص  :التحاليل البيولوجية الطبية ،كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 16مارس ،2022
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  1403.02الصادر في  7محرم  11( 1424مارس : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا ،تخصص  :التحاليل
«البيولوجية الطبية ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
«(الشعب العلمية) أو ما يعادلها :
«.......................................................................................................
«  -أوكرانيا :
».......................................................................................................
« – Titre du spécialiste en spécialité diagnostic de laboratoire
« clinique, délivré par l’Académie de l’enseignement
« médical postuniversitaire de Kharkiv - Ukraine - le
« 29 septembre 2015, assorti d’un stage de deux années
« validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de
»« Rabat.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من شوال  26( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 16مارس ،2022
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  1403.02الصادر في  7محرم  11( 1424مارس : )2003
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا ،تخصص  :التحاليل
«البيولوجية الطبية ،مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
«(الشعب العلمية) أو ما يعادلها :
«.......................................................................................................
«  -أوكرانيا :
».......................................................................................................
« – Titre du spécialiste en spécialité diagnostic de laboratoire
« clinique, délivré par l’Académie de l’enseignement
« médical postuniversitaire de Kharkiv - Ukraine - le
« 27 novembre 2017, assorti d’un stage de deux années
«validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de
»« Rabat.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من شوال  26( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 1561.22
صادر في فاتح ذي القعدة ( 1443فاتح يونيو  )2022بتحديد
بعض املعادالت بين الشهادات.
وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  17مارس ،2022
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole nationale supérieure
des mines de Douai - France, délivré - le 29 octobre 2021,
مشفوعة بدبلوم التقني املتخصص ،شعبة الهندسة املدنية،
تخصص  :طرق ،نمط التكوين  :تكوين أسا�سي املسلم من معهد
تكوين التقنيين املتخصصين في األشغال العمومية بمراكش،
فوج .2012
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة ( 1443فاتح يونيو .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.
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قرار لوزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة رقم 1571.22
صادر في  29من جمادى األولى  3( 1443يناير  )2022بتعيين
آمرة مساعدة بالصرف.
وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.842الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة التضامن واإلدماج
االجتماعي واألسرة ؛
وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،
قررت ما يلي :
املادة األولى
تعين مديرة املعهد الوطني للعمل االجتماعي آمرة مساعدة
لصرف االعتمادات املفوضة إليها من لدن وزيرة التضامن واإلدماج
االجتماعي واألسرة من امليزانية العامة لوزارة التضامن واإلدماج
االجتماعي واألسرة.
املادة الثانية
تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرة املساعدة بالصرف
املشار إليها في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي تقوم بصرف
النفقات منها.
املادة الثالثة
املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو خازن عمالة
طنجة.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3634.19
الصادر في  23من صفر  22( 1441أكتوبر  )2019بتعيين آمرة مساعدة
بالصرف ونائب عنها.
وحرر بالرباط في  29من جمادى األولى  3( 1443يناير .)2022
اإلمضاء  :عواطف حيار.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكاررقم  1442.22صادرفي  6رمضان  8(  1443أبريل )2022
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم
وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم
العالي والبحث العلمي واالبتكار ؛
وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات
املفوضة إليهم من لدن وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار برسم امليزانية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
واالبتكاروكذا إصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة
في إطار هذه االعتمادات :
االخت صا ص الترابي
واللوجيستيك

والية جهة الرباط  -سال -
القنيطرة

والنقل واللوجيستيك

واللوجيستيك

للتجهيز والنقل واللوجيستيك

المدير اإلقليمي للتجهيز
والنقل واللوجيستيك
بالرباط

واللوجيستيك

واللوجيستيك

الجريدة الرسمية
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المدير اإلقليمي
للتجهيز والنقل
واللوجيستيك بالعيون
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واللوجيستيك

الخازن
اإلقليمي
بالعيون

واللوجيستيك بالعيون

املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي
يقومون بصرف النفقات منها.
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم  970.21الصادر في  27من رجب  11( 1442مارس )2021
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
وحرر بالرباط في  6رمضان  8( 1443أبريل .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار لوزيرالشباب والثقافة والتواصل رقم  1414.22صادرفي  9رمضان  11( 1443أبريل )2022
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم
وزيرالشباب والثقافة والتواصل،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.841الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الشباب
والثقافة والتواصل ؛
وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات
املفوضة إليهم من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل برسم امليزانية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل  -مجال
الثقافة وكذا ميزانية الحساب الخصو�صي للخزينة املسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» :

4238

الجريدة الرسمية
االختصاص الترابي

اآلمرون املساعدون
بالصرف

النواب

عدد 4 - 7105ةجحلا وذ 4وذ (( 4يلوي (4ي ((4

املحاسبون املكلفون
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املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي
يقومون بصرف النفقات منها.
املادة الثالثة - .تنسخ القرارات التالية :
 قرارلوزيرالثقافة رقم  2835.15صادرفي  28من رمضان  15( 1436يوليو  )2015بتعيين آمرمساعد بالصرف ونائب عنه ؛ قرارلوزيرالثقافة رقم  2836.15صادرفي  28من رمضان  15( 1436يوليو  )2015بتعيين آمرمساعد بالصرف ونائب عنه ؛ قرار لوزير الثقافة رقم  2353.16صادر في  14من شوال  19( 1437يوليو  )2016بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونوابعنهم ؛
 قرار لوزير الثقافة رقم  452.17صادر في  22من جمادى األولى  20( 1438فبراير  )2017بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائبعنه.
املادة الرابعة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  9رمضان  11( 1443أبريل .)2022
اإلمضاء  :محمد املهدي بنسعيد.

قرار لوزيرالشباب والثقافة والتواصل رقم  1415.22صادرفي  9رمضان  11(  1443أبريل )2022
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهما
وزيرالشباب والثقافة والتواصل،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.841الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الشباب
والثقافة والتواصل ؛
وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األوالن آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهما لصرف االعتمادات
املفوضة إليهم من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل برسم امليزانية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ومن
الحساب الخصو�صي للخزينة املسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» وكذا إصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة
بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات :
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النواب

املحاسبون
املكلفون

والية جهة الرباط -
سال  -القنيطرة

املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية
والحساب الخصو�صي للخزينة التي يقومون بصرف النفقات منها.
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم  1788.16الصادر في  11من شعبان 1437
( 18ماي  )2016بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
وحرر بالرباط في  9رمضان  11( 1443أبريل .)2022
اإلمضاء  :محمد املهدي بنسعيد.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
رقم  1511.22صادر في  25من رمضان  27( 1443أبريل )2022
بتعيين آمرمساعد بالصرف ونائبين عنه.

وزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي
واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛
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املادة الثانية
إذا تغيب املدير الجهوي للشمال بالوكالة الوطنية للتجهيزات
العامة أو عاقه عائق ناب عنه رئيس قسم الصفقات والشؤون العامة
باملديرية الجهوية للشمال بالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة ورئيس
قسم طنجة  -تطوان باملديرية الجهوية للشمال بنفس الوكالة.
املادة الثالثة
تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف
املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف
النفقات منها.

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

املادة الرابعة

قرر ما يلي :

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو خازن عمالة

املادة األولى
يعين املدير الجهوي للشمال بالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة
آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير اإلدماج
االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم امليزانية
العامة لوزارة اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل
والكفاءات  -مجال التكوين املنهي وكذا إصدار بيانات الدفع واألوامر
بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ
الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات.

طنجة.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من رمضان  27( 1443أبريل .)2022
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

قرار لوزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات رقم  1512.22صادرفي  25من رمضان 1443
( 27أبريل  )2022بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهما
وزيراإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج
االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛
وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األوالن آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهما لصرف االعتمادات
املفوضة إليهم من لدن وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم امليزانية العامة لوزارة اإلدماج
االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات  -مجال التكوين املنهي وكذا إصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل
املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات :
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االختصاص الترابي

اآلمران املساعدان بالصرف

النواب

املحاسبون املكلفون

والية جهة طنجة  -تطوان -
الحسيمة

املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك
لطنجة  -تطوان  -الحسيمة بطنجة

 املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بالرباط  -سال  -القنيطرة. املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك بطنجة. رئيس مصلحة التخطيط والدراسات االقتصادية باملديرية الجهويةللتجهيزوالنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان  -الحسيمة.

خازن عمالة طنجة

طنجة

املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك
بطنجة

 املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك لطنجة  -تطوان  -الحسيمة. رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز و النقلواللوجيستيك بطنجة.

خازن عمالة طنجة

املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي
يقومون بصرف النفقات منها.
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من رمضان  27( 1443أبريل .)2022
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.

قرار لوزيرة االنتقال الطاقي والتنمية  املستدامة  رقم 1420.22
صادر في  3شوال  4( 1443ماي  )2022بتعيين آمر مساعد
بالصرف ونائب عنه.
وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.839الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة االنتقال الطاقي
والتنمية املستدامة ؛
وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،
قررت ما يلي :
املادة األولى
يعين مدير معهد املعادن بمراكش آمرا مساعدا بالصرف لتنفيذ
العمليات املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية معهد املعادن بمراكش
املعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.
املادة الثانية
إذا تغيب مدير معهد املعادن بمراكش أو عاقه عائق ناب عنه مدير
الدراسات بنفس املعهد.

املادة الثالثة
املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو خازن عمالة
مراكش.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 447.01
الصادر في  6ذي الحجة  2( 1421مارس  )2001بتعيين آمر مساعد
بالصرف ونائب عنه.
وحرر بالرباط في  3شوال  4( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :ليلى بنعلي.

قرار لوزيرة االنتقال الطاقي والتنمية  املستدامة  رقم 1421.22
صادر في  3شوال  4( 1443ماي  )2022بتعيين آمر مساعد
بالصرف ونائب عنه.
وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.839الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة االنتقال الطاقي
والتنمية املستدامة ؛
وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

الجريدة الرسمية
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املادة الثالثة

قررت ما يلي :
املادة األولى
يعين مدير معهد املعادن بتويسيت آمرا مساعدا بالصرف لتنفيذ
العمليات املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية معهد املعادن بتويسيت
املعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.
املادة الثانية

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو خازن عمالة
وجدة.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 448.01
الصادر في  6ذي الحجة  2( 1421مارس  )2001بتعيين آمر مساعد
بالصرف ونائب عنه.

إذا تغيب مدير معهد املعادن بتويسيت أو عاقه عائق ناب عنه

وحرر بالرباط في  3شوال  4( 1443ماي .)2022

مدير الدراسات بنفس املعهد.

اإلمضاء  :ليلى بنعلي.

قرار لوزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة رقم  1573.22صادرفي  16من شوال  17( 1443ماي )2022
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهما
وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.839الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة االنتقال
الطاقي والتنمية املستدامة ؛
وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،
قررت ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األوالن آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهما لصرف االعتمادات
املفوضة إليهم من لدن وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة برسم امليزانية العامة لوزارة االنتقال الطاقي والتنمية
املستدامة وإصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة
في إطار هذه االعتمادات :
االختصاص الترابي

اآلمران املساعدان بالصرف

النواب

املحاسبون املكلفون

الدارالبيضاء

املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك
بالدارالبيضاء

 املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للدارالبيضاء  -سطات. رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز والنقلواللوجيستيك بالدارالبيضاء.

خازن عمالة الدارالبيضاء
مركز -غرب

وجدة  -أنجاد

املديراإلقليمي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك
بوجدة  -أنجاد

 املديرالجهوي للتجهيزوالنقل واللوجيستيك للشرق. رئيس مصلحة التدبير والبرامج باملديرية اإلقليمية للتجهيز و النقلواللوجيستيك بوجدة.

خازن عمالة وجدة

املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي
يقومون بصرف النفقات منها.
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم  2355.20الصادر في  18من ذي القعدة 1441
( 10يوليو  )2020بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
وحرر بالرباط في  16من شوال  17( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :ليلى بنعلي.
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قرار لوزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  1416.22صادرفي  9شوال  10( 1443ماي )2022
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم
وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.827الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية ؛
وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات
املفوضة إليهم من لدن وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية برسم امليزانية العامة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وكذا إصدار
بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املرتبطة باآلتي :
 الصفقات املبرمة في إطاراالعتمادات املفوضة املتعلقة ب :• مراجعة األثمنة ؛
• الغرامات املترتبة عن التأخيرفي تنفيذ الصفقات ؛
• حجزالضمان املؤقت أو النهائي أو االقتطاع الضامن.
 -املدفوعات الزائدة واملتعلقة بالنفقات املنفذة في إطاراالعتمادات املفوضة.
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املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي
يقومون بصرف النفقات منها.
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم  26.16الصادر في  23من ربيع األول 1437
( 4يناير  )2016بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
وحرر بالرباط في  9شوال  10( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.
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قرار لوزيرالصحة والحماية االجتماعية رقم  1583.22صادرفي  22من شوال  23( 1443ماي )2022
بتعيين آمرمساعد بالصرف ونائب عنه
وزيرالصحة والحماية االجتماعية،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة
كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير
الصحة والحماية االجتماعية ؛
وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين مدير الحماية االجتماعية للعمال آمرا مساعدا لصرف االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير الصحة والحماية
االجتماعية برسم امليزانية العامة لوزارة الصحة والحماية االجتماعية وكذا إصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل
املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة في إطار هذه االعتمادات.
املادة الثانية
إذا تغيب مدير الحماية االجتماعية للعمال أو عاقه عائق ناب عنه رئيس قسم الضمان االجتماعي وحوادث الشغل.
املادة الثالثة
تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي
يقوم بصرف النفقات منها.
املادة الرابعة
املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري  -الصحة.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم  903.22الصادر في  19من رجب  21( 1443فبراير )2022
بتعيين آمر مساعد بالصرف.
وحرر بالرباط في  22من شوال  23( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.
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قرار لوزيرالصناعة والتجارة رقم  1586.22صادرفي  22من شوال  23(  1443ماي )2022
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم
وزيرالصناعة والتجارة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.836الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصناعة
والتجارة ؛
وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات املفوضة
إليهم من لدن وزيرالصناعة والتجارة من امليزانية العامة لوزارة الصناعة والتجارة :

4255

4256

الجريدة الرسمية

عدد 4 - 7105ةجحلا وذ 4وذ (( 4يلوي (4ي ((4

املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي
يقومون بصرف النفقات منها.
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم  2771.19الصادر في  7ذي القعدة  10( 1440يوليو )2019
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
وحرر بالرباط في  22من شوال  23( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :رياض مزور.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزيرالصناعة والتجارة رقم  1587.22صادرفي  22من شوال  23( 1443ماي )2022
بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم
وزيرالصناعة والتجارة،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.715الصادر في  2ربيع األول  25( 1436ديسمبر  )2014املتعلق بتعيين اآلمرين بقبض موارد
وصرف نفقات الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات».
وعلى املرسوم رقم  2.21.836الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصــات وزير الصناعة
والتجارة ؛
وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول املبين بعده األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات
املفوضة إليهم من لدن وزير الصناعة والتجارة في إطار الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «صندوق التنمية الصناعية
واالستثمارات» فيما يتعلق بالنفقات التالية :
 النفقات املتعلقة بمختلف مشاريع مخطط تسريع التنمية الصناعية  2020-2014؛ املبالغ املدفوعة لفائدة املؤسسات العمومية ؛ الدعم املقدم لفائدة القطاع الخاص.اآلمرون املساعدون بالصرف

االختصاص الترابي

مجموع تراب اململكة

النواب

املديرالعام للصناعة.

_

مديرصناعة السيارات.

_

مديرصناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات املتجددة.

_

مديرصناعات النسيج والجلد.

_

مديراألنشطة الصناعية املختلفة.

_

مديرالصناعات الغذائية.

_

مديرالبنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير.

_

مديراملوارد البشرية واملالية ونظم املعلومات والشؤون العامة.

_

املحاسبون املكلفون

الخازن الوزاري  -الصناعة

املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي
يقومون بصرف النفقات منها.
املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من شوال  23( 1443ماي .)2022
اإلمضاء :رياض مزور.
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قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم  1572.22صادرفي  29من شوال  30( 1443ماي  )2022بتتميم القراررقم  944.14الصادرفي
 10جمادى األولى  12( 1435مارس  )2014بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم
وزيرة االقتصاد واملالية،
بعد االطالع على القرار رقم  944.14الصادر في  10جمادى األولى  12( 1435مارس  )2014بتعيين آمرين مساعدين بالصرف
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.829الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة االقتصاد
واملالية،
قررت ما يلي :
املـادة األولـى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم  944.14بتاريخ  10جمادى األولى  12( 1435مارس : )2014
«املادة األولى - .يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف
«االعتمادات املفوضة إليهم من لدن وزيرة االقتصاد واملالية برسم الحساب املرصد ألمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.13.003
«الحامل عنوان «الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة» وذلك لتنفيذ العمليات املحددة في نفس الجدول :

املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من شوال  30( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :نادية فتاح.

الجريدة الرسمية
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ق ـرار لوزير الصحة والحماية  االجتماعية  رقم  1439.22صادر في
 17من رمضان  19( 1443أبريل  )2022بتغييرالقرار   رقم 4016.21
الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض
اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة والحماية االجتماعية،
بعد االطالع على القرار رقم  4016.21الصادر في  14من ربيع
األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
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وعلى املرسوم رقم  2.21.854الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية
االجتماعية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3717.21بتاريخ  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر : )2021
«الجدول امللحق
االختصاص الترابي
جهة الدارالبيضاء -
سطات

املادة األولى
يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  4016.21بتاريخ  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر : )2021
«الجدول امللحق
النواب

املفوض إليهم
اسم املعهد
السيد عبد الحفيظ حمداوي ،مدير
املعهد العالي للمهن التمريضية املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات .........................
الصحة للرشيدية بالنيابة
وتقنيات الصحة للرشيدية.
.........................
..................................................

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

جهة
الدارالبيضاء -
سطات

املفوض إليهم

النواب

.........................................

.........................

..................................

.........................................

.........................

عمالة املحمدية

.........................................

.........................

.........................................

.........................

إقليم الجديدة

..................................

ق ــرار لوزير الصحة والحماية االجتماعية رقم  1584.22صادر في
 11من شوال  12( 1443ماي  )2022بتغييرالقراررقم 3717.21
الصادرفي  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض
اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزيرالصحة والحماية االجتماعية،
بعد االطالع على القرار رقم  3717.21الصادر في  14من ربيع
األول  21( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على
الصفقات ؛

.........................................

.........................

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من شوال  12( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

وحرر بالرباط في  17من رمضان  19( 1443أبريل .)2022
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

السيدة نور الهدى التمير،
مديرة املركز االستشفائي .........................
اإلقليمي بالجديدة بالنيابة.

قرار لوزيرالعدل رقم  1577.22صادرفي  30من شوال 1443
( 31ماي  )2022بتفويض اإلمضاء
وزيرالعدل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

الجريدة الرسمية
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وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.826الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيدة لطيفة الحرادجي ،املفتشة العامة بوزارة
العدل ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على جميع الوثائق
املتعلقة بتسيير املفتشية العامة لنفس الوزارة بما في ذلك األوامر
الصادرة للقضاة واملوظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة وكل
ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم ما عدا املراسيم والقرارات
التنظيمية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 198.22
الصادر في  11من جمادى اآلخرة  14( 1443يناير  )2022بتفويض
اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  30من شوال  31( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف وهبي.

قرار لوزيرالعدل رقم  1578.22صادرفي  30من شوال 1443
( 31ماي  )2022بتفويض اإلمضاء
وزيرالعدل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.826الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير العدل،
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قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيدة حسناء شريكان ،املحررة القضائية من
الدرجة الثانية بمحكمة النقض ،اإلمضاء نيابة عن وزير العدل على
األوامر الصادرة للقضاة واملوظفين التابعين ملحكمة النقض للقيام
بمأموريات داخل اململكة  وكذا املصادقة على وثائق التعويضات التي
تخصهم.
املادة الثانية
إذا تغيبت السيدة حسناء شريكان أو عاقها عائق نابت عنها السيدة
أسماء بنبوزيد ،املحررة القضائية من الدرجة الثانية بمحكمة النقض.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  30من شوال  31( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف وهبي.

قرار لوزيرالعدل رقم  1579.22صادرفي  2ذي القعدة 1443
( 2يونيو  )2022بتفويض املصادقة على الصفقات
وزيرالعدل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.826الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد حسن القباب ،مدير امليزانية واملراقبة بوزارة
العدل ،املصادقة على الصفقات املتعلقة بمصالح وزارة العدل
وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2805.21
الصادر في  19من ربيع األول  26( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في  2ذي القعدة  2( 1443يونيو .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف وهبي.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة  املدينة  رقم  1533.22صادر في فاتح ذي القعدة 1443
(فاتح يونيو  )2022بتغيير القرار رقم  2885.21الصادر في  21من ربيع األول  28( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة،
بعد االطالع على القرار رقم  2885.21الصادر في  21من ربيع األول  28( 1443أكتوبر  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة
على الصفقات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.833الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،
قررت ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم  2885.21بتاريخ  21من ربيع األول  28( 1443أكتوبر : )2021
«املادة األولى - .يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول املبين بعده  ............................................................بمصالح
«املفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني :
« ............................................................................................ -
« ............................................................................................ -

محمد لعكل ،املفتش الجهوي للتعمير املفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية
والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني وإعداد التراب الوطني لجهة فاس  -مكناس.
لجهة فاس  -مكناس.
ملياء السغروشني ،املفتشة الجهوية للتعمير املفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية
والهندسة املعمارية وإعداد التراب الوطني وإعداد التراب الوطني لجهة الرباط  -سال -
القنيطرة.
لجهة الرباط  -سال  -القنيطرة.
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الطيب لشقار ،املفتش الجهوي للتعمير والهندسة
املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة العيون -
الساقية الحمراء.
محمد زواق ،املفتش الجهوي للتعمير والهندسة املفتشية الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد
املعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة درعة  -تافياللت .التراب الوطني لجهة درعة  -تافياللت.

(الباقي ال تغيير فيه).
املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة ( 1443فاتح يونيو .)2022
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء املنصوري.

قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير
رقم  1418.22صادر في  22من شوال  23( 1443ماي )2022
بتغيير القرار رقم  1726.17الصادر في  11من شوال 1438
( 6يوليو  )2017بتفويض اإلمضاء.
املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،
بعد االطالع على القرار رقم  1726.17الصادر في  11من  شوال 1438
( 6يوليو  )2017بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة الثانية من القرار املشار إليه أعاله
رقم  1726.17بتاريخ  11من  شوال  6( 1438يوليو : )2017

«املادة الثانية - .إذا تغيب السيد أحمد بسالم أو عاقه عائق أسند
«التفويض املشار إليه في املادة األولى أعاله إلى السيد أحمد تانضافات،
«نائب املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير
«بإقليم تيزنيت».
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من  شوال  23( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :مصطفى الكتيري.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة رقم  1259.22صادر في  3شوال  4( 1443ماي  )2022بمنح فترة تكميلية أولى
لرخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة « »RHARB OCCIDENTALللمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن
وشركة ».«SDX Energy Morocco (UK) Limited
وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،
بناء على القانون رقم  21.90املتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغاللها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.91.118بتاريخ  27من رمضان ( 1412فاتح أبريل  ،)1992كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  27.99الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.99.340بتاريخ  9ذي القعدة  15( 1420فبراير  )2000وال سيما املادة  24منه ؛
وعلى القانون رقم  33.01القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.203
بتاريخ  16من رمضان  11( 1424نوفمبر  )2003؛
وعلى املرسوم رقم  2.93.786الصادر في  18من جمادى األولى  3( 1414نوفمبر  )1993بتطبيق القانون رقم  ،21.90كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.99.210بتاريخ  9ذي الحجة  16( 1420مارس  )2000وال سيما املادة  18منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.372الصادر في  16من ذي القعدة  29( 1425ديسمبر  )2004بتطبيق القانون رقم  33.01املتعلق
بإحداث املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن ؛
وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزير االقتصاد واملالية رقم  2441.17الصادر في  9ذي الحجة 1438
( 31أغسطس  )2017باملوافقة على االتفاق النفطي » «RHARB OCCIDENTALاملبرم في  16من شوال  11( 1438يوليو  )2017بين
املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة » «SDX Energy Morocco (UK) Limited؛
وعلى قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة رقم  2493.17الصادر في  17من ذي الحجة  8( 1438سبتمبر  )2017بمنح
رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة » «RHARB OCCIDENTALللمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة  
« »SDX Energy Morocco (UK) Limited؛
وعلى طلب االنتقال إلى الفترة التكميلية األولى لرخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة  «»RHARB OCCIDENTAL
املقدم من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة « »SDX Energy Morocco (UK) Limited؛
وعلى اإلعالن الذي تم نشره بالصحف واملتعلق باملساحة املتخلى عنها التي تصبح حرة للبحث،
قررت ما يلي :
املادة األولى
تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة « »SDX Energy Morocco (UK) Limitedاالنتقال إلى
الفترة التكميلية األولى لرخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة ».«RHARB OCCIDENTAL
املادة الثانية
تحدد الرخصة املشار إليها في املادة األولى أعاله والتي تغطي مساحة قدرها  806كلم 2واملرسومة في الخريطة امللحقة بأصل هذا
القرار كما يلي :
أ)  -بواسطة الخطوط املستقيمة ،املتجهة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ،التي تصل على التوالي النقطة  1إلى
النقطة  86باستثناء املساحات التي تحد بخطوط مستقيمة تصل على التوالي النقط  87إلى  90والنقطتين  90و  87والنقط
 91إلى  94والنقطتين  94و  91والنقط  95إلى  102والنقطتين  102و  95والنقط  103إلى  106والنقطتين  106و  103ذات
اإلحداثيات  Conique Conforme Lambert Nord Marocالتالية :
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ﺍﻟﻧﻘﻁ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

X CCL Z1
412000,00
427000,00
427000,00
432000,00
432000,00
433000,00
433000,00
430000,00
430000,00
429000,00
429000,00
427000,00
427000,00
425000,00
425000,00
420000,00
420000,00
432000,00
432000,00
437000,00
437000,00
441000,00
441000,00
440000,00
440000,00
438000,00
438000,00
436010,00
436010,00
438800,00
438800,00
444000,00
444000,00
447700,00
447700,00
443000,00

Y CCL Z1
454000,00
454000,00
452000,00
452000,00
450000,00
450000,00
448000,00
448000,00
446000,00
446000,00
440000,00
440000,00
439000,00
439000,00
438000,00
438000,00
434500,00
434500,00
446000,00
446000,00
445000,00
445000,00
453000,00
453000,00
452000,00
452000,00
451000,00
451000,00
453150,00
453150,00
456200,00
456200,00
452000,00
452000,00
442500,00
442500,00

ﺍﻟﻧﻘﻁ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

X CCL Z1
443000,00
441500,00
441500,00
440000,00
440000,00
435955,00
435955,00
435500,00
435500,00
433500,00
433500,00
435500,00
435500,00
440000,00
440000,00
439000,00
439000,00
449000,00
449000,00
440400,00
440400,00
433300,00
433300,00
431350,00
431350,00
420000,00
420000,00
419000,00
419000,00
416000,00
416000,00
415000,00
415000,00
417000,00
417000,00
413000,00

Y CCL Z1
439000,00
439000,00
438000,00
438000,00
435750,00
435750,00
434300,00
434300,00
432500,00
432500,00
429750,00
429750,00
425000,00
425000,00
429000,00
429000,00
433000,00
433000,00
430400,00
430400,00
424950,00
424950,00
422000,00
422000,00
417620,00
417620,00
422000,00
422000,00
427000,00
427000,00
430000,00
430000,00
436000,00
436000,00
440000,00
440000,00
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ﺍﻟﻧﻘﻁ
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Y CCL Z1
436000,00
436000,00
438000,00
438000,00
440000,00
440000,00
444000,00
444000,00
448000,00
448000,00
450000,00
450000,00
451000,00
451000,00
429200,00
429200,00
428300,00
428300,00
430400,00
430400,00
429400,00
429400,00
428000,00
428000,00
428500,00
428500,00
427500,00
427500,00
427000,00
427000,00
425000,00
425000,00
421000,00
421000,00

X CCL Z1
413000,00
410000,00
410000,00
408000,00
408000,00
406500,00
406500,00
409000,00
409000,00
411000,00
411000,00
414000,00
414000,00
412000,00
417400,00
418400,00
418400,00
417400,00
422600,00
424400,00
424400,00
422600,00
428800,00
429800,00
429800,00
431000,00
431000,00
429800,00
429800,00
428800,00
425700,00
428100,00
428100,00
425700,00

ب) بالخط املستقيم الرابط بين النقطتين  86و .1
املادة الثالثة  -.تمدد رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات «   »RHARB OCCIDENTALملدة تكميلية أولى أربع سنوات تبتدئ من
 8سبتمبر .2021
االنتقال إلى الفترة التكميلية األولى ،حرة للبحث.
املادة الرابعة  -.تصبح املساحات املتخلى عنها ،إثر
ﺏ -ﺑﺎﻟﺧﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﻘﻁﺗﻳﻥ  86ﻭ.1
الرسمية.
املادة الخامسة  -.يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺑﺗﺩﺉ.)2022
( 4ماي
ﺃﺭﺑﻊ1443
ﺃﻭﻟﻰشوال
ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔفي 3
وحررﻟﻣﺩﺓبالرباط
ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺗﻣﺩﺩ ﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﺎﺭﺑﻭﺭﺍﺕ » «RHARB OCCIDENTAL
ﻣﻥ  8ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ .2021

اإلمضاء  :ليلى بنعلي.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺣﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺹ.ﺏ  6208ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ﺃﻛﺩﺍﻝ .ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ  / 05 37 68 84 64 :ﻓﺎﻛﺱ  /05 37 68 87 75 :ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ www :
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الجريدة الرسمية

مقرر لوزيرالتجهيز واملاء رقم  1523.22صادرفي  29من شوال  30( 1443ماي  )2022بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة 
لبناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون مقطع واد درعة  -واد الواعرمن ن.ك  1187+000إلى ن.ك 1299+000
بإقليم طانطان املقطع  3مقطع طانطان  -الوطية الطريق الوطنية رقم  1من ن.ك  1209+000إلى ن.ك 1232+000
بجماعات بن خليل ،ابطيح والشبيكة بإقليم طانطان بوالية جهة كلميم  -واد نون.
وزيرالتجهيزواملاء،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.18.821الصادر في فاتح ربيع األول  9( 1440نوفمبر  )2018بإعالن أن املنفعة العامة
تق�ضي ببناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون مقطع واد درعة  -واد الواعر من ن.ك  1187+000إلى ن.ك 1299+000
بإقليم طانطان املقطع  3بوالية جهة كلميم  -واد نون ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.13الصادر في  19من جمادى اآلخرة  2( 1442فبراير  )2021بتجديد إعالن املنفعة العامة التي
تق�ضي ببناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون مقطع واد درعة  -واد الواعر من ن.ك  1187+000إلى ن.ك 1299+000
بإقليم طانطان املقطع  3بوالية جهة كلميم  -واد نون ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  24أبريل إلى  24يونيو  ،2019بمكاتب جماعات بن خليل ،ابطيح والشبيكة
بإقليم طانطان ؛
وبعد استشارة وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لبناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون مقطع واد درعة  -واد الواعر
من ن.ك  1187+000إلى ن.ك  1299+000بإقليم طانطان املقطع  3مقطع طانطان  -الوطية الطريق الوطنية رقم  1من
ن.ك  1209+000إلى ن.ك  1232+000بجماعات بن خليل ،ابطيح والشبيكة بإقليم طانطان بوالية جهة كلميم  -واد نون ،املبينة
في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس  1/1000امللحقة بأصل هذا املقرر :
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الجريدة الرسمية
أرقام القطع
األرضية

أسماء املالك أو املفترض أنهم كذلك
وعناوينهم
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الجريدة الرسمية
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املادة الثانية - .ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من شوال  30( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :نزاربركة.

الجريدة الرسمية
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قرار لوالـي جهـة سوس  -ماسة رقم  1507.22صادرفي  10شوال 1443
( 11ماي  )2022باملوافقة  على قرار عامل عمالة  أكادير -
إداوتنان بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز
إيموزار  -إيموزارتوكرو بجماعة إيموزار.
والي جهة سوس  -ماسة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960بشأن توسيع نطاق العمارات
القروية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة،
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع
اآلخر  5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل عمالة أكادير  -إداوتنان بإقرار مخطط
تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز إيموزار  -إيموزار توكرو
بجماعة إيموزار (املخطط رقم ).(04/2018
املادة الثانية
وحرر بأكادير في  10شوال  11( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :أحمد حجي.

*

قرار لعامل عمالة أكادير  -إداوتنان
بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية
ملركز إيموزار  -إيموزار توكرو بجماعة إيموزار
عامل عمالة أكادير -إداوتنان،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960بشأن توسيع نطاق العمارات
القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بسوس  -ماسة بتاريخ  22من
رمضان  4( 1442ماي  )2021؛
وعلى موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
ألكادير  -إداوتنان بتاريخ  16من رمضان  28( 1442أبريل  )2021؛
وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة إيموزار خالل دورته االستثنائية
املنعقدة بتاريخ  23من جمادى األولى  27( 1443يناير  )2022؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  13ربيع اآلخر 1443
( 19نوفمبر  )2021إلى  16من جمادى األولى  21( 1443ديسمبر )2021
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

*
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يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز إيموزار -
إيموزار توكرو بجماعة إيموزار(املخطط رقم ) (04/2018امللحق
بأصل هذا القرار.
املادة الثانية

*

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة  الصحة و الحماية االجتماعية

قرار لوزيرالصحة والحماية االجتماعية رقم 1432.22صادرفي  22من شوال  23( 1443ماي  )2022بتحديد شروط وكيفيات  
وبرامج اختبارات مباراة الترقية في الدرجة بالنسبة لألطباء والصيادلة و أطباء األسنان التابعين لوزارة الشباب والثقافة 
والتواصل  -قطاع الشباب . -

وزيرالصحة و الحماية االجتماعية،
بناء على املرسوم امللكي رقم  401.67الصادر في  13من ربيع األول 22( 1387يونيو )1967بسن نظام عام للمباريات
واالمتحانات الخاصة بولوج أسالك ودرجات و مناصب اإلدارات العمومية ،كما تم تغييـره و تتميمه؛
وعلى املرسوم رقم  2.99.651الصادر في  25من جمادى اآلخرة  6( 1420أكتوبر   )1999بشأن النظام األسا�سي الخاص بهيئة
األطباء والصيادلة وأطباء األسنان املشتركة بين الوزارات ،كما تم تغيـيره وتتميمه ،وال سيما املادة  21منه؛
و باقتراح من وزير الشباب و الثقافة و التواصل ؛
و بعد تأشيرة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،
قرر م ــا يلـ ــي :
املادة األولى
تفتح مباراة الترقية من درجة إلى الدرجة التـي تليها ،بالنسبة إلطار األطباء أو إطار الصيادلة أو إطار أطباء األسنان التابعين
لوزارة الشباب و الثقافة و التواصل  -قطاع الشباب  -بقرار لوزير الشباب و الثقافة و التواصل.
و يتضمن هذا القرار ما يلي :
 شروط املشاركة في املباراة ؛ عدد املناصب املتبارى بشأنها ؛ تاريخ و مكان إجراء االختبارات ؛ -األجل املحدد إليداع الترشيحات و عنوان املصلحة املختصة باستقبالها.
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ينشر هذا القرار ،وجوبا ،خمسة عشر ( )15يوما ،على األقل ،قبل آخر أجل إليداع الترشيحات على  بوابة التشغيل العمومي
 ،www.emploi-public.maوعلى املوقع اإللكتروني لوزارة الشباب و الثقافة والتواصل  -قطاع الشباب   -كما يمكن تعميمه
و نشره بكل الوسائل األخرى املتاحة.
املادة 2
يمكن أن يشارك في املباراة األطباء أو الصيادلة أو أطباء األسنان املتوفرون على أقدمية أربع سنوات على األقل من الخدمة
الفعلية بدرجتهم.
املادة 3
يشفع كل طلب بتقييم مهنـي للمترشـح ينجز من طرف رئيسه املباشر يتضمن  تقديرا كتابيا ونقطة عددية تتـراوح ما بين
 0و  ( 20املعامل .)1
املادة 4
تحصر مديرية املوارد البشرية لوائح املترشحين املقبولين الجتياز املباراة وتقوم بنشرها على املوقع اإللكتـروني لوزارة  
الشباب والثقافة والتواصل  -قطاع الشباب   .-
ويعتبـر نشر اللوائح بمثابة استدعاء للمترشحين ،غـير أنه يمكن ملديرية املوارد البشرية إرسال استدعاءات فردية
للمترشحين.
املادة 5
تتألف لجنة املباراة ،من ثالثة ( )3أطباء أو صيادلة أو أطباء األسنان ،على األقل ،من بينهم رئيس ،تابعين لوزارة الشباب
والثقافة والتواصل  -قطاع الشباب  -مرتبين في درجة أعلى من الدرجة التي ينتمي إليها املترشحون.
وفي حالة عدم توفر أطباء أو صيادلة أو أطباء أسنان تابعين لوزارة الشباب والثقافة والتواصل  -قطاع الشباب  -مستوفين
للشروط املنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه املادة ،يمكن تكوين اللجنة من أطباء أو صيادلة أو أطباء أسنان تابعين لوزارة
الصحة والحماية االجتماعية أو أي قطاع آخر .
يعين رئيس وأعضاء لجنة املباراة بقرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل.
املادة 6
تحدث بكل مركز امتحان لجنة أو لجان للحراسة تتألف من ثالثة ( )3أعضاء ،على األقل ،لكل لجنة من بينهم رئيس ،يعينون
بقرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل.
املادة 7
تشتمل املباراة على االختبارين الكتابيين التاليين :
مواد االختبارحسب اإلطار
املدة

االختبار
األطباء
اختبار كتابي أول على شكل أسئلة
ذات اختيارات متعددة تتعلق باملواد
الواردة جانبه.

اختبار كتابي ثان حول موضوع أو
عدة مواضيع لالختيارتتعلق بـ ـ:

 البيولوجيا ؛ علم األمراض الطبي ؛ علم األمراض الجراحي ؛ -الصحة العامة.

الصيادلة
 علوم الدواء ؛ البيولوجيا ؛ العلوم األساسية ؛ -الصحة العامة.

املعامل

أطباء األسنان
 علم طب أسنان األطفال و الوقاية ؛ علم األمراض الخاص ؛ علم املحافظة على األسنان ؛ التشريح أو البيولوجيا ؛ -الصحة العامة.

تنظيم و تسييرالنظام الصحي

ساعتان ( 2س)

01

ثالث ساعات
( 3س)

02

تمنح عن كل اختبار نقطة عددية تتـراوح ما بين  0و ،20و تعتبـر كل نقطة تقل عن    5من  20موجبة للرسوب.

عدد 4 - 7105ةجحلا وذ 4وذ (( 4يلوي (4ي ((4

الجريدة الرسمية

4271

املادة   - .8تحدد لجنة مباراة الترقية ،حسب االستحقاق وفي حدود عدد املناصب املتبارى في شأنها ،الئحة املترشحين  
الحاصلين ،دون نقطة إقصائية ،على معدل  40من  80على األقل في مجموع النقطتين املحصل عليهما في االختبارين الكتابيين
وفي النقطة املشار إليها في املادة  4أعاله.
املادة   - .9يتم اإلعالن عن النتائج النهائية ،مع مراعاة مقتضيات املادة  8أعاله ،بقرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل
يلصق بمقر اإلدارة املركزية وباألماكن التـي أجريت فيها االختبارات و ينشر على املوقع اإللكتروني لوزارة الشباب والثقافة
والتواصل  -قطاع الشباب .-
املادة  - .10ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من شوال  23( 1443ماي .)2022
اإلمضاء  :خالد ايت طالب.

