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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

نص2ص)عام1

 ملر كز)  دبل2ماس11)ل  قنصل11.

ظهير شريف رقم 1.22.39 صادر في 30 من ذي القعدة 1443 )30 يونيو 2022( 

بتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.090 الصادر في 21 من رمضان 1376 

4686)22 أبريل 1957( املتعلق بإحداث املراكز الدبلوماسية والقنصلية....... 

مجلس)  ن2 ب.)-) نتخابات)جزئ11.

 )2022 1443 )20 يوليو  20 من ذي الحجة  في  2.22.534 صادر  مرسوم رقم 

بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية مللء مقاعد شاغرة بمجلس النواب 

 ..... 4686برسم الدائرتين االنتخابيتين املحليتين »عين الشق« و »الدريوش« 

 ملصادق1)على)منش2ر)رئيس)ه1ئ1)مر قب1)  تأم1نات)ل الحت1اط)

 الجتماعي.

 1443 شوال   10 في  صادر   1431.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 

التأمينات  رئيس هيئة مراقبة  باملصادقة على منشور   )2022 ماي   11(

واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم AS/01/21 الصادر في 16 مارس 2021 

بتغيير وتتميم منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي 

رقم AS/19/01 الصادر في 2 يناير 2019 بتطبيق بعض أحكام القانون 

 ..................................................... 4687رقم 17.99 املتعلق بمدونة التأمينات.

 ملصادق1)على)م2 صفات)ق1اس11)مغرب11.

مقرر ملدير املعهد املغربي للتقييس رقم 1860.22 صادر في 6 ذي الحجة 1443 

 ... 4713)6 يوليو 2022( القا�ضي باملصادقة على مواصفات قياسية مغربية.
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نص2ص)خاص1

 مل2 فق1)على)تصام1م)لأنظم1)  ته1ئ1.

)12 يوليو 2022(   1443 الحجة  ذي  من   12 في  صادر   2.22.482 رقم  مرسوم 
مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 
4714جماعة أوالد سعيد بإقليم سطات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة... 

)12 يوليو 2022(   1443 الحجة  ذي  من   12 في  صادر   2.22.483 رقم  مرسوم 
مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 
 ... 4714جماعة أوالد عامر بإقليم سطات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

)12 يوليو 2022(   1443 الحجة  ذي  من   12 في  صادر   2.22.484 رقم  مرسوم 
مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 
 ..... 4715جماعة الفيض بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

مز رع)ترب11) ألح1اء)  بحري1.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
بامليزانية  املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير 
رقم 1574.22 صادر في 9 ذي القعدة 1443 )9 يونيو 2022( بالترخيص 
واستغالل  بإنشاء   «AQUACULTURE EDDADI SARL AU» لشركة 
 »Aquaculture Eddadi Tiniguir« مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
4716وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها........................................................ 

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
بامليزانية  املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير 
يتم   )2022 يونيو   9(  1443 القعدة  ذي   9 في  صادر   1575.22 رقم 
املسماة  البحرية  األحياء  تربية  مزرعة  بشغور  التصريح  بموجبه 
 ..........................................................................................................»Aqualho«4718

منح) عتماد)جدود):

 	.»Valoris Capital«(1شرك

 1443 القعدة  ذي   10 في  صادر   1604.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 
)10 يونيو 2022( بمنح اعتماد جديد لشركة »Valoris Capital« ملزاولة 
 .................... 4718نشاط شركة تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

 	.»CDG Invest Growth«(1شرك

 1443 القعدة  ذي   10 في  صادر   1605.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 
 »CDG Invest Growth« 10 يونيو 2022( بمنح اعتماد جديد لشركة(
 ......... 4719ملزاولة نشاط شركة تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

 	.»Private Equity Initiatives«(1شرك

 1443 القعدة  ذي   10 في  صادر   1606.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 
 »Private Equity لشركة  جديد  اعتماد  بمنح   )2022 يونيو   10(
الجماعي  التوظيف  هيئات  تسيير  شركة  نشاط  ملزاولة   Initiatives«
 ................................................................................................ 4719للرأسمال.

 ملعادالت)بين)  شهاد ت.

في  صادر   1631.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
13 من ذي القعدة 1443 )13 يونيو 2022( بتتميم القرار رقم 305.03 
الئحة  بتحديد   )2003 مارس   25(  1424 محرم  من   21 في  الصادر 
 ....................... 4720الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

في  صادر   1632.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
13 من ذي القعدة 1443 )13 يونيو 2022( بتتميم القرار رقم 305.03 
الئحة  بتحديد   )2003 مارس   25(  1424 محرم  من   21 في  الصادر 
 ....................... 4720الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

في  صادر   1633.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
13 من ذي القعدة 1443 )13 يونيو 2022( بتتميم القرار رقم 305.03 
الئحة  بتحديد   )2003 مارس   25(  1424 محرم  من   21 في  الصادر 
 ....................... 4721الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

في  صادر   1634.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
13 من ذي القعدة 1443 )13 يونيو 2022( بتتميم القرار رقم 305.03 
الئحة  بتحديد   )2003 مارس   25(  1424 محرم  من   21 في  الصادر 
 ....................... 4721الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

في  صادر   1635.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
13 من ذي القعدة 1443 )13 يونيو 2022( بتتميم القرار رقم 305.03 
الئحة  بتحديد   )2003 مارس   25(  1424 محرم  من   21 في  الصادر 
 ....................... 4722الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

في  صادر   1636.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
13 من ذي القعدة 1443 )13 يونيو 2022( بتتميم القرار رقم 305.03 
الئحة  بتحديد   )2003 مارس   25(  1424 محرم  من   21 في  الصادر 
 ....................... 4722الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

في  صادر   1700.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4723بين الشهادات.

في  صادر   1701.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4723بين الشهادات.

في  صادر   1702.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4724بين الشهادات.

في  صادر   1703.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4724بين الشهادات.

في  صادر   1704.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4725بين الشهادات.

في  صادر   1705.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4725بين الشهادات.

في  صادر   1706.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4726بين الشهادات.

في  صادر   1707.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4726بين الشهادات.

في  صادر   1708.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بتحديد بعض   )2022 يونيو   28( 1443 القعدة  28 من ذي 
 ......................................................................................... 4727بين الشهادات.
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 إلحن)بممارس1)  هندس1) ملعماري1.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1660.22 صادر في 21 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   21(
 .................................................................................. 4727الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1661.22 صادر في 22 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   22(
 .................................................................................. 4727الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1662.22 صادر في 22 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   22(
 .................................................................................. 4727الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1663.22 صادر في 22 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   22(
 .................................................................................. 4727الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1664.22 صادر في 22 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   22(
 .................................................................................. 4728الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1665.22 صادر في 22 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   22(
 .................................................................................. 4728الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1666.22 صادر في 22 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   22(
 .................................................................................. 4728الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1667.22 صادر في 22 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   22(
 .................................................................................. 4728الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1668.22 صادر في 22 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   22(
 .................................................................................. 4728الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1669.22 صادر في 22 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   22(
 .................................................................................. 4728الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1741.22 صادر في 29 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   29(
 .................................................................................. 4728الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1742.22 صادر في 29 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   29(
 .................................................................................. 4728الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1743.22 صادر في 29 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   29(
 .................................................................................. 4729الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1744.22 صادر في 29 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   29(
 .................................................................................. 4729الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1745.22 صادر في 29 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   29(
 .................................................................................. 4729الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1746.22 صادر في 29 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   29(
 .................................................................................. 4729الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1747.22 صادر في 27 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   27(
 .................................................................................. 4729الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1748.22 صادر في 27 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   27(
 .................................................................................. 4729الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1749.22 صادر في 27 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   27(
 .................................................................................. 4729الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1750.22 صادر في 27 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   27(
 .................................................................................. 4729الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 1751.22 صادر في 27 من ذي القعدة 1443 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2022 يونيو   27(
 .................................................................................. 4730الهندسة املعمارية.

شركSOGEPAIEMENT«(1«.)-)سحب) العتماد.

)5 ماي 2022(   1443 شوال   4 في  صادر   115 رقم  املغرب  بنك  لوالي  مقرر 
4730بسحب اعتماد شركة »SOGEPAIEMENT« بصفتها مؤسسة أداء ...... 

شرك1)  تم2يل)»دواك)سلف«.)-)تمدود)مدة) نتد ب) ملصفي.

مقرر لوالي بنك املغرب رقم 116 صادر في 8 شوال 1443 )9 ماي 2022( بتمديد 

 .. . »DIAC-SALAF« »4730مدة انتداب مصفي شركة التمويل »دياك سلف

  بنك)  2طني) إلنماء) القتصادي.)-)تمدود)أجل)  تصف11.

1443 القعدة  ذي  من   14 في  صادر   117 رقم  املغرب  بنك  لوالي   مقرر 
4731)14 يونيو 2022( بتمديد أجل تصفية البنك الوطني لإلنماء االقتصادي . 
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نص2ص)عام1

ذ211  حي)  قعدة) من) 2ذ) في) صـادر) 9ذ.)).2) رقم) شريف) ظه1ــر)

رقم)2.57.292  بتتم1م)  ظهير)  شريف) ()(2(( و2ن21) )2ذ)

2957() ملتعلق) أبريل) (((( 76ذ2  رمضان) من) ((2 في)   صادر)

بإحد ث) ملر كز)  دبل2ماس11)ل  قنصل11.

الحمد هلل وحده،

الطابع الشريف – بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

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

في  الصادر  الشريف رقم 1.57.090  الظهير  بعد االطالع على 

21 من رمضان 1376 )22 أبريل 1957( املتعلق بإحداث املراكز 

الدبلوماسية والقنصلية، كما تم تغييره وتتميمه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

املادة األولى

الشريف  الظهير  من  األول  الفصل  التالي،  النحو  على  يتمم، 

رقم 1.57.090 الصادر في 21 من رمضان 1376 )22 أبريل 1957( 

املشار إليه أعاله :

»  فصل) أللل.)-) .................................................................

«2)-)سفار ت) ململك1) ملغرب11):

............................................................................................... «

» - جمهورية غامبيا ؛

» - جمهورية القمر املتحدة ؛

» - جمهورية ماالوي ؛

«))-)  بعثات)ل  تمث1ل1ات)  د ئم1):

................................................................................................ «

«ذ)-)  قنصل1ات)  عام1):

............................................................................................... «

)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 )30 يونيو 2022(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء: عزيز أخنوش.

مرس2م)رقم)1ذ5.)).))صادر)في)2))من)حي) وذ 1)ذ211 )2))و2 21)))2)) 

بتحدود)تاريخ)إجر ء) نتخابات)جزئ11)مللء)مقاعد)شاغرة)بمجلس)

»عين)  شق«) برسم)  د ئرتين) النتخابيتين) ملحل1تين)   ن2 ب)

ل)»  دري2ش«.

رئيس الحكومة،

النواب بمجلس  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القانون  على   بناء 

من  16 بتاريخ   1.11.165 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

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

وال سيما املواد األولى و 21 و 23 و 91 منه ؛

 وبعد االطالع على قرار املحكمة الدستورية رقم 188/22 الصادر في

بإلغاء  فيه  قضت  الذي   )2022 يونيو   28(  1443 القعدة  ذي  من   28

انتخاب السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى عضوين بمجلس 

بالدائرة   2021 سبتمبر   8 في  أجري  الذي  االقتراع  إثر  على  النواب 

االنتخابية املحلية »عين الشق« )عمالة مقاطعة عين الشق(، وأمرت 

اللذين  املقعدين  بخصوص  الدائرة  هذه  في  جزئية  انتخابات  بتنظيم 

التنظيمي  القانون  من   91 املادة  بمقتضيات  عمال  يشغالنهما  كانا 

املتعلق بمجلس النواب ؛

ذي   5 في  الصادر   190/22 رقم  الدستورية  املحكمة  قرار  وعلى 

الحجة 1443 )5 يوليو 2022( الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب السيدين 

النواب  بمجلس  عضوين  الخلفيوي  واملصطفى  الفتاحي  املنعم  عبد 

بالدائرة االنتخابية   2021 8 سبتمبر  في  على إثر االقتراع الذي أجري 

انتخابات  بإجراء  وأمرت  الدريوش(،  )إقليم  »الدريوش«  املحلية 

جزئية بخصوص املقعدين اللذين كانا يشغالنهما عمال بأحكام املادة 

91 من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

الشق«  »عين  املحلية  االنتخابية  الدائرة  من  كل  ناخبو  يدعى 
املحلية  االنتخابية  والدائرة  الشق  عين  مقاطعة  لعمالة  التابعة 
»الدريوش« التابعة إلقليم الدريوش، كل فيما يخصه، يوم الخميس 
كل  عن  النواب  بمجلس  اثنين  عضوين  النتخاب   2022 سبتمبر   29
دائرة من الدائرتين االنتخابيتين املذكورتين خلفا للنواب الذين قضت 

املحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهم.

املادة الثانية

كل  وكيل  طرف  من  لوائح  شكل  في  بالترشيح  التصريحات  تودع 
الئحة بنفسه من يوم األحد 11 سبتمبر 2022 إلى غاية الساعة الثانية 
عشرة )12( من زوال يوم الخميس 15 سبتمبر 2022، حسب الحالة، 
االنتخابية  الدائرة  له  التابعة  اإلقليم  بمقر  أو  املقاطعة  عمالة  بمقر 

املعنية.

املادة الثالثة

الجمعة يوم  من  األولى  الساعة  في  االنتخابية  الحملة   تبتدئ 
2022 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة )12( ليال من يوم  16 سبتمبر 

األربعاء 28 سبتمبر 2022.

املادة الرابعة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة 
الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1443 )20 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قر ر) 2زيرة) القتصاد)ل ملا 11)رقم))).2ذ21)صادر)في)22)ش2 ل)ذ211 
مر قب1) ه1ئ1) رئيس) منش2ر) على) باملصادق1) ()(2(( ماي) (22(
 AS/22/(2 رقم) با ن1اب1) ل الحت1اط) الجتماعي)   تأم1نات)
لتتم1م)منش2ر)رئيس)ه1ئ1) بتغ1ير) ((2(2 26)مارس) في)   صادر)
 22/AS/29 رقم) ل الحت1اط) الجتماعي) مر قب1)  تأم1نات)
أحكام)  قان2ن) بعض) بتطب1ق) ((229 ))وناور) في)   صادر)

رقم)27.99) ملتعلق)بمدلن1)  تأم1نات.

وزيرة االقتصاد واملالية،

مراقبة  هيئة  بإحداث  القا�ضي   64.12 رقم  القانون  على  بناء 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات 
رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى األولى 1435 )6 مارس 2014(، ال سيما 

املادة 3 منه ؛

1437 شعبان   3 في  الصادر   2.16.171 رقم  املرسوم   وعلى 

بإحداث هيئة  القا�ضي   64.12 القانون رقم  بتطبيق   )2016 )10 ماي 

مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  رئيس  منشور  على  يصادق 

االجتماعي بالنيابة رقم AS/01/21 الصادر في 16 مارس 2021 بتغيير 

االجتماعي واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  رئيس  منشور   وتتميم 

رقم AS/19/01 الصادر في 2 يناير 2019 بتطبيق بعض أحكام القانون 

رقم 17.99 املتعلق بمدونة التأمينات، كما هو ملحق بهذا القرار .

املادة الثانية

ينشر هذا القرار واملنشور امللحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 شوال 1443 )11 ماي 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

*

*  *

 منش2ر)رئيس)ه1ئ1)مر قب1)  تأم1نات)ل الحت1اط) الجتماعي)با ن1اب1

رقم)AS/22/(2)صادر)في)26)مارس)2)2))بتغ1ير)لتتم1م)منش2ر)

22/AS/29(رئيس)ه1ئ1)مر قب1)  تأم1نات)ل الحت1اط) الجتماعي)رقم 

  صادر)في)))وناور)229))بتطب1ق)بعض)أحكام)  قان2ن)رقم)27.99 

 ملتعلق)بمدلن1)  تأم1نات

رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة،

الصادر  التأمينات  بمدونة  املتعلق   17.99 رقم  القانون  على  بناء 

1423 رجب  من   25 بتاريخ   1.02.238 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)3 أكتوبر 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 64.12 القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات 

واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 

بتاريخ 4 جمادى األولى 1435 )6 مارس 2014(، السيما املادة 19 منه ؛

وبعد االطالع على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط 

االجتماعي رقم AS/19/01 بتاريخ 2 يناير 2019 بتطبيق بعض أحكام 

القانون رقم 17.99 املتعلق بمدونة التأمينات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2019 

و 26 فبراير 2020 و 22 يونيو 2020 و 16 نوفمبر 2020 و 12 مارس 2021،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

و21  و14  و13   7 املواد  مقتضيات  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 

و22 و23 و32 و38 و39 و50 و56 و57 و65 و66 و67 و76 و84 و100 

 01/AS/19 رقم  املنشور  من  و135  و132  و131  و127  و120  و113 

املشار إليه أعاله : 

 .........................................  165 املادة  ألحكام  تطبيقا   -.7 »املادة 

»تعتزم املقاولة مزاولتها. 

»ويرفق هذا الطلب بالوثائق التالية :

»1. ............................................................................... ؛

»2. ............................................................................. ؛

»3. ................................................................................ ؛

»4. الئحة ............................................................ هذا البيان ما يلي :

» - ...................................................................................... ؛

227 من القانون  » - تصريحا بالشرف .............................. في املادة 

»رقم 17.99 املشار إليه أعاله، طبقا للنموذج امللحق بهذا املنشور 

»)امللحق 60( ؛

لألشخاص  االجتماعي  واملقر  التسمية  تثبت  التي  الوثائق   .5«

»االعتباريين املساهمين، املباشرين أو غير املباشرين، بنسبة تساوي 

»أو تفوق 30% أو تمكنهم من ضمان املراقبة الفعلية للمقاولة، وكذا 

»كيفيات تكوين الرأسمال التأسي�ضي إذا تعلق األمر بشركة تعاضدية 

املذكور  الطلب  يعززوا  أن  »للتأمين. كما يجب على هؤالء األشخاص 

»بالوثائق واملعلومات التالية :

»أ( .......................................... ؛

»ب( ......................................... ؛

»ج( ......................................... ؛ 

»د( ...................................................................................... ؛

»هـ( ..................................................................................... ؛

»و( ........................................................................................ ؛

»ز( ...................................................................................... ؛

»ح( نسبة تغطية ............................................ اعتماد هذه الهيئات ؛

»5 مكرر. الوثائق التي تثبت هوية وموطن أو محل إقامة األشخاص 

%25 أزيد من  أو غير مباشر،  يملكون بشكل مباشر  الذين   »الذاتيين 

أو يمارسون، بأي  التصويت فيها  أو من حقوق  املقاولة  »من رأسمال 

»وسيلة أخرى، مراقبة فعلية على أجهزة إدارة أو تسيير أو تدبير املقاولة 

»أو على الجمعيات العامة للمساهمين. وتعد الئحة األشخاص الذاتيين 

»املذكورين وفق النموذج امللحق بأصل هذا املنشور)امللحق67(.

»6. برنامج ......................................... واملعلومات التالية : 

)الباقي بدون تغيير.(

»املادة 13.- بالنسبة لعمليات تفويت ................. املعلومات التالية : 

»أ( ................................................ ؛

»ب( ................................................ ؛

»ج( .................................................. ؛

»د( كل املعلومات ................................. بالعملية املعتزم القيام بها ؛

إتمام  بعد  سيصبحون،  الذين  الذاتيين  األشخاص  الئحة   ) »هـ 

»العملية املزمع القيام بها، مالكين بشكل مباشر أو غير مباشر، ألزيد من 

»25% من رأسمال املقاولة أو من حقوق التصويت فيها أو سيمارسون، 

»بأي وسيلة أخرى، مراقبة فعلية على أجهزة إدارة أو تسيير أو تدبير 

العامة للمساهمين. تعد الالئحة املذكورة  »املقاولة أو على الجمعيات 

»وفق النموذج امللحق بأصل هذا املنشور)امللحق67(.«  

»املادة 14.- بالنسبة للعمليات التي ترمي ......... واملعلومات التالية :

«2() ملعل2مات)ل  2ثائق) ملتعلق1)با عمل11) ملزمع)  ق1ام)بها):

» أ( ............................................................................................ ؛

»ب( ............................................................................................ ؛

»ج( مذكرة ……….………....................….............…… العملية ؛

من هـ(  البند  في  عليها  املنصوص  الذاتيين  األشخاص  الئحة   »د( 

»املادة 13 أعاله.

«)() ملعل2مات)ل  2ثائق) ملتعلق1)باملف2ت)إ يهم):

)عضو  التفويت  تاريخ  في  املقاولة  داخل  إليهم  املفوت  وضع  »أ( 

أخرى  لجنة  أي  أو  الرقابة  مجلس  أو  اإلدارة  بمجلس  عضو  »أو غير 

»محدثة في حظيرة أحد املجلسين( ؛
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»ب( .............................................................. ؛

» - األسماء ................................................. االزدياد ؛ 

» - مستخرج من السجل ............................................... في املادة 227 

امللحق  للنموذج  الذكر، طبقا  السالف   17.99 القانون رقم  »من 

»بهذا املنشور )امللحق 60( ؛ 

)الباقي بدون تغيير.(

»املادة 21.- يجب على املقاوالت التي تزاول .................. االحتياطيات 
»التقنية التالية :

»1 - االحتياطي الحسابي : .......................... هذا املنشور )امللحق 2(.

»ال يمكن أن تتجاوز ....................................... الفائدة نسبة 3,5 %.

استعماله  الواجب  الدولة  القتراضات  املتوسط  السعر  »يحسب 
»بالنسبة لكل نصف سنة مدنية انطالقا من األسعار الجاري بها العمل 

»خالل الستة أشهر السابقة للشهر الذي يسبق نصف السنة املعني.

»يقصد باألسعار الجاري بها العمل تلك املطابقة ألسعار االقتراضات 
52 أسبوعا أو أكثر، والتي يستعملها بنك  »التي يبلغ أجل استحقاقها 
»املغرب في إعداد منحى األسعار طبقا لقرار وزير املالية واالستثمارات 
1416 اآلخر  ربيع  من   17 في  الصادر   2304.95 رقم   »الخارجية 

»)13 سبتمبر 1995( بتحديد الشروط التي يباشر وفقها تقدير القيم 
للقيم  الجماعي  بالتوظيف  املكلفة  الهيئات  إحدى  في  بها  »املشارك 

»املنقولة أو املوجودة في حوزتها، كما وقع تغييره.

»……………............................................................…………………. ؛

»2 - ......................................................................................... ؛

»3 - ......................................................................................... ؛

»4 - احتياطي مخصص للمشاركة في األرباح : ………. يتعلق بعقد 
»التأمين، كما وقع تغييره وتتميمه.

 »ينقل مبلغ املشاركات في األرباح إلى حساب احتياطي املشاركة في
في  تقيد  أو  الحسابي  لالحتياطي  املنقولة  املبالغ  وترصد  »األرباح. 
»حسابات فردية أو تدفع للمكتتبين وذلك خالل السنوات املحاسبية 
احتياطي  في  املبالغ  هذه  برسمها  سجلت  التي  للسنة  املوالية  »الستة 

»املشاركة في األرباح ؛

)الباقي بدون تغيير.(

 »املادة 22.- يجب على املقاوالت ……......……. االحتياطيات التقنية

»التالية :

»1 - االحتياطي الحسابي : .............................................................. ؛

»........................................................................................................ ؛

»........................................................................................................ ؛

»11 - احتياطي مخصص لخطر االستحقاق : .................. املنشور ؛

مخصص  احتياطي   : التعريفة  لخطر  مخصص  احتياطي   -  12«

املسجل.  املتتالي  التقني  العجز  حالة  في  املقاولة  التزامات  »ملواجهة 

في املحددة  الشروط  وفق  تكوينه  الواجب  االحتياطي   »ويحسب 

»املادة 33 مكرر من هذا املنشور.«

» املادة 23.- يجب على املقاوالت ……………… االحتياطيات التقنية 

»التالية :

من   ........................................................... مخصص  احتياطي   -  1«

»هذا املنشور ؛

»........................................................................................................ ؛

»........................................................................................................ ؛

»9 - احتياطي مخصص لخطر االستحقاق : .................... املنشور ؛

مخصص  احتياطي   : التعريفة  لخطر  مخصص  احتياطي   -  10«

على  املسجل  املتتالي  التقني  العجز  حالة  في  املقاولة  التزامات  »ملواجهة 

»مستوى صنف التأمين الفرعي »املرض واألمومة« وصنف التأمين املتعلق 

»»بالعربات البرية ذات محرك«. ويحسب االحتياطي الواجب تكوينه وفق 

»الشروط املحددة في املادة 33 مكرر من هذا املنشور.«

»املادة 32.-  يحدد احتياطي الرسملة بتطبيق املقتضيات التالية :

»في حالة بيع أو سداد القيم التي تصدرها الدولة، والقيم املضمونة 

»من لدن الدولة والقيم املضمونة من لدن الشركة الوطنية للضمان 

القرض  وسندات  املضمونة،  الحصة  حدود  في  املقاولة  »ولتمويل 

األبناك ..................................................................... لدن   »املصدرة من 

و13  و12  و5  مكرر  و2  1و2  البنود  في  التوالي  على  إليها  »املشار 

السعر، وكان  املنشور  هذا  من   39 املادة  من   21 و  و16   »و15 

»......................................................................................... في هذه املادة.

)الباقي بدون تغيير.(

»املادة 38.- تمثل االحتياطيات التقنية بأصول موجودة باملغرب. 

»غير أنه يمكن :

»1( تمثيل ................................................... لدى املقاوالت املحيلة ؛

»2( تمثيل االحتياطيات التقنية بأصول أجنبية، وذلك بعد موافقة 

»الهيئة ؛
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»3(  تمثيل ......................................................... عملياتها بالخارج.«

»املادة 39.- تمثل ...........................................................املبينة أدناه :

»1 - ...................................................................................... ؛

»2 - ........................................................................................ ؛ 

للضمان  الوطنية  الشركة  لدن  من  املضمونة  القيم   - مكرر   2«

»ولتمويل املقاولة، في حدود الحصة املضمونة ؛

»3 - .................................................................................... ؛

........................................................................................ - 4«

»5 - سندات القرض املصدرة من لدن األبناك : 

املدة  محددة  وغير  شرط  على  املعلقة  القرض  سندات   -  1  -  5«

»املصدرة من لدن األبناك ؛

»5 - 2- سندات القرض األخرى املصدرة من لدن األبناك.

»6 - ............................................................................................ ؛

» ……………………….......................................………………………… ؛

»11 - القروض على القيم املبينة في البنود 1 و2 و2 مكرر أعاله ؛

» ………………………….................................………………………… ؛

»18 - السندات ………………………….......…… املشار إليها في البنود 1 

»و2 و2 مكرر من هذه املادة ؛

»19 - السندات ……………………………………… املشار إليها في البنود 1 

»و2 و2 مكرر من هذه املادة ؛ 

» ............................................................................................... ؛

»23 - شهادات الصكوك .................................... والتي تتضمن :  

»23 -1 شهادات الصكوك التي تعتبر الدولة مبادرة فيها والتي يكون 

و2  1 البنود  في  إليها  املشار  القيم  لخطر  مماثال  املقابل  الخطر   »فيها 

»و2 مكرر من هذه املادة ؛

 . ......................................................................................... 2 - 23« 

» .................................................................................................. ؛

»32 - األقساط ............................................… إعادة التأمين.

»غير أنه ال يمكن ………………………………………………… من هذه املادة.

و2  1 البنود  في  الواردة  يجب............................................  ال   »كما 

23 و27 و28 و30 و31 و32 من الفقرة  إلى   7 »و2 مكرر و3 و5 ومن 

»األولى من هذه املادة.«

»املادة 50.- تقبل القيم ........................................... الحدود التالية : 

»1 - بدون تحديد سقف مع حد أدنى نسبته 30% من االحتياطيات 

الدولة، والقيم املضمونة من  التي تصدرها  للقيم  بالنسبة  »التقنية، 

للضمان  الوطنية  الشركة  لدن  من  املضمونة  والقيم  الدولة  »طرف 

على  املترتب  والدين  املضمونة،  الحصة  حدود  في  املقاولة  »ولتمويل 

والتسبيقات على عقود  والدين  التأمين  »صندوق تضامن مؤسسات 

»التأمينات على الحياة أو الرسملة والقروض والسندات املصدرة من 

املنقولة وشهادات الصكوك،  للقيم  التوظيف الجماعي  »لدن هيئات 

»املشار إليها على التوالي في البنود من 1 و2 و2  مكرر و3 و4 و6 و11 

»و18 و23 - 1 من املادة 39 املذكورة. تقبل شهادات الصكوك املشار 

»إليها في البند 23-2 من املادة 39 السالفة الذكر وفق نفس الشروط 

»والتحديدات التي تخضع لها التوظيفات األخرى املشار إليها في البند 

»30 من نفس املادة ؛

ملجموع بالنسبة  التقنية،  االحتياطيات  من   %70 حدود  في   -  2« 

التوظيف  هيئات  لدن  من   .....……............………..........…………............  «

االشتراكات  أو  واألقساط  الصكوك  وشهادات  للرأسمال  »الجماعي 

في التوالي  على  إليها  املشار   ،.................................. تحصيلها   »املتوقع 

2  - و23   22 إلى   19 ومن   17 إلى   12 ومن   10 إلى   7 ومن   5  »البنود 

»ومن 24 إلى 26 ومن 28 إلى 30 من املادة 39 املذكورة.

»عالوة على ذلك، ال يمكن ……………………………….. البند 2 أعاله :

القرض  لسندات  بالنسبة  التقنية،  االحتياطيات  من   %10 »أ( 

التي  املسعرة  غير  أو  القيم  بورصة  في  املسعرة  شرط  على  »املعلقة 

باستثناء  الرساميل  لسوق  املغربية  الهيئة  تأشيرة  على  »حصلت 

من   1-5 البند  في  إليها  املشار  شرط  على  املعلقة  القرض  »سندات 

»املادة 39 أعاله ؛  

»ب( .......................................................................................... ؛

»ج( ............................................................................................. ؛

القرض  لسندات  بالنسبة  التقنية،  االحتياطيات  من   %  60 »د( 

األبناك  لدن  من  املصدرة  املدة  املحددة  وغير  شرط  على  »املعلقة 

القرض  وسندات  املسعرة  القرض  وسندات  اإليداع  »وشهادات 

»غير املسعرة واألسهم املسعرة، والسندات املصدرة من لدن هيئات 

»التوظيف الجماعي للقيم املنقولة غير النقدية، املشار إليها على التوالي 

»في البنود 5-1 و 12 و15 و16 و17 و19 من املادة 39 املذكورة ؛

»هـ( .......................................................................................... ؛

»و( .................................................................................................. ؛
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»ز( %15 من االحتياطيات التقنية دون أن تتجاوز األصول املشار 

التقنية، االحتياطيات  من   %5 أعاله   38 املادة  من   2 البند  في   »إليها 

»بالنسبة لباقي التوظيفات املشار إليها في البند 30 من املادة 39 املذكورة ؛

»ح( ........................................................................... ؛

)الباقي بدون تغيير.(

بعمليات  يتعلق  وفيما  الهيئة،  من  خاص  إذن  باستثناء   -.56 »املادة 

»إعادة التأمين االتفاقية املغربية، ال يمكن أن تقل األصول املكونة من 

»القيم التي تصدرها الدولة، والقيم املضمونة من طرف الدولة والقيم 

»املضمونة من لدن الشركة الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة في حدود 

مؤسسات  تضامن  صندوق  على  املترتب  والدين  املضمونة،  »الحصة 

»التأمين، والسندات املصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم 

»املنقولة، املشار إليها على التوالي في البنود 1 و2 و2 مكرر و3 و18 من 

و31   27 البنود   ......................................... املنشور،  هذا  من   39 »املادة 

»و32 من نفس املادة. 

»باإلضافة إلى ذلك، ...................................... املشار إليها في البنود 1 

»و2 و2 مكرر و3 و18 و27 و31 و32 من املادة 39 املذكورة.«

»املادة 57.- تقيد القيم التي تصدرها الدولة، والقيم املضمونة من 

للضمان  الوطنية  الشركة  لدن  من  املضمونة  والقيم  الدولة  »طرف 

القرض  وسندات  املضمونة،  الحصة  حدود  في  املقاولة  »ولتمويل 

»املصدرة من لدن األبناك ..................................................... املشار إليها 

»على التوالي في البنود 1 و2 و 2 مكرر و5 و12 و13 و15 و16 و21 و23 

»من املادة 39 من هذا املنشور بثمن شرائها عند تاريخ االقتناء.

)الباقي بدون تغيير.(

» املادة 65. - يتم اإليداع أو التقييد ............................................... 

»وقروض على القيم التي تصدرها الدولة، أو القيم املضمونة من طرف 

»الدولة والقيم املضمونة من لدن الشركة الوطنية للضمان ولتمويل 

التأمين  معيدي  على  والديون  املضمونة،  الحصة  حدود  في  »املقاولة 

 »وتكاليف االقتناء املرجأة، املشار إليها على التوالي في البنود 3 و4 ومن 6

»إلى 11 و26 و29 من املادة 39 من هذا املنشور، وكذا مبلغ االحتياطيات 

»التقنية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأس املال املتغير.

» ال يمكن أن تكون القيم ....................................... رهن االستحفاظ.

» وتقيم طبقا ................................................... وكذا باقي التوظيفات.

» تثبت مقاوالت التأمين ................................ االحتياطيات التقنية. 

» بالنسبة لألسهم اإلسمية غير املسعرة في البورصة، يجب أن تدلي 
من  بنسخة  لديها  املودع  للمؤسسة  التأمين  وإعادة  التأمين  »مقاولة 
 »سجل التحويالت مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس اإلدارة
»أو الرقابة للشركة املصدرة ................................. إال بموافقة الهيئة.

)الباقي بدون تغيير.(

 »املادة 66.- ال يمكن سحب القيم أو املبالغ النقدية املرصدة لضمان
املشار  املعنية،  التأمين  وإعادة  التأمين  ملقاوالت  التقنية  »االحتياطيات 
في  إليها  املشار  الرصد  فئات  بين  تحويلها  أو  أعاله،   65 املادة  في  »إليها 
املبالغ  سحب  يمكن  أنه  غير  الهيئة.  موافقة  بعد  إال  أعاله،  »املادة 64 
بالتحويل  القيام  أو  إيداعها  بعد  القيم  هذه  بيع  أو  املودعة  »والقيم 

»املذكور في الحاالت التالية :

»1 - ...................................................... ؛

»2 -...................................................... ؛

»3 - تجاوز مبلغ األصول املمثلة لالحتياطيات التقنية نسبة %120 
»من هذه األخيرة وتوفر الحد األدنى من هامش املالءة. وفي هذه الحالة، 
»يجب أال ينصب السحب أو التحويل إال على ما فاق النسبة السالفة 
»الذكر وعلى القيم واملبالغ النقدية التي حصلت على املوافقة املسبقة 

»للهيئة ؛

»4 - ................................................................ ؛

. ................................................................. - 5«

»يجب أن يتم إيداع القيم املنصوص عليها في البند 1 من هذه املادة 
املادة  هذه  من   2 البند  في  عليها  املنصوص  األموال  توظيف  »وإعادة 
املضمونة من طرف والقيم  الدولة،  التي تصدرها  القيم   »باستعمال 

»الدولة والقيم املضمونة من لدن الشركة الوطنية للضمان ولتمويل 
»املقاولة في حدود الحصة املضمونة، وسندات القرض املصدرة من 
»لدن األبناك وشهادات اإليداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة 
غير  القرض  وسندات  القيم  بورصة  في  املسعرة  القرض  »وسندات 
»املسعرة واألسهم املسعرة في بورصة القيم والسندات املصدرة من 
دورها  يقتصر  والتي  املنقولة  للقيم  الجماعي  التوظيف  هيئات  »لدن 
»على تسيير محفظة  مكونة من القيم التي تصدرها الدولة، أو القيم 
الشركة  لدن  من  املضمونة  القيم  أو  الدولة،  طرف  من  »املضمونة 
املضمونة،  الحصة  حدود  في  املقاولة  ولتمويل  للضمان  »الوطنية 
 »والسندات املصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم املنقولة

التي  القيم  من  مكونة  محفظة  تسيير  على  دورها  يقتصر  ال  »والتي 
القيم املضمونة  أو  القيم املضمونة من طرفها  أو  الدولة،  »تصدرها 
»من لدن الشركة الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة في حدود الحصة 
الجماعي  التوظيف  هيئات  لدن  من  املصدرة  والسندات  »املضمونة، 
الجماعي التوظيف  صناديق  لدن  من  املصدرة  والسندات  »العقاري 
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التوظيف الجماعي  هيئات  لدن  من  املصدرة  والسندات  »للتسنيد 

املقاولة  صندوق  في  النقدية  واملبالغ  الصكوك  وشهادات  »للرأسمال 

»أو املودعة لدى املؤسسات املشار إليها في املادة 64 أعاله، املشار إليها 

من  و28   23 إلى  ومن12  و2 مكرر و5  و2  البنود 1  في  التوالي  »على 

»املادة 39 من هذا املنشور.

)الباقي بدون تغيير.(

» املادة 67.- يجب أن تكون القيم ................... وحساب واحد للقيم.

»وال يمكن استعمال.....................................................للتأمينات.

»ال يمكن أن تكون ................................................. رهن االستحفاظ.

 »يجب القيام بالرصد املشار إليه أعاله داخل أجل ............................

من  املضمونة  القيم  أو  الدولة،  التي تصدرها  القيم  »والقروض على 

»طرف الدولة أو القيم املضمونة من لدن الشركة الوطنية للضمان 

»ولتمويل املقاولة في حدود الحصة املضمونة، والديون على معيدي 

 »التأمين وتكاليف االقتناء املرجأة، املشار إليها في البنود 3 و4 ومن7

»إلى 11 و26 و29 من املادة 39 من هذا املنشور.

)الباقي بدون تغيير.(

»املادة 76.- يحدد املبلغ األدنى …………………… املقتضيات التالية :

»أ( فيما يخص ………………………………….. التاليتين :

»……………………….................................................…….............. ؛

»ب( بالنسبة للعمليات ………………………..... الطرق الثالثة التالية :

«-1)  طريق1) ألللى):)

»تطبق نسبة ……………...........…………………… املادة 6 املذكورة.

 .……............……………………………… العمليات  هذه  نتيجة   »تضرب 

10 % بالنسبة للضمان ضد عواقب  6 املذكورة، وعن نسبة  »من املادة 

»الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة 64-1 من القانون رقم 17.99 

»السالف الذكر، وعن نسبة 50% بالنسبة لباقي أصناف عمليات التأمين.

»غير أنه بالنسبة لعمليات القرض والضمان ضد عواقب الوقائع 

 17.99 رقم  القانون  من   1-64 املادة  في  عليه  املنصوص  »الكارثية 

»السالف الذكر، تضرب نتيجة العمليات املنصوص عليها في البند األول 

السبع  املحاسبية  بالسنوات  الخاص  القسمة  حاصل  في  التوالي  »على 

»والخمس األخيرة ؛

«))-)  طريق1)  ثان11):

لعمليات  بالنسبة  منفصل  بشكل  التالي  بالحساب  القيام  »يتم 

»التأمين التالية :

»- حوادث الشغل واألمراض املهنية ؛

البدنية األضرار  بسبب  تثار  أن  يمكن  التي  املدنية  املسؤولية   -« 

ذات  برية  عربة  فيها  تسببت  والتي  باألغيار  الالحقة  املادية  »أو 

»محرك ؛

في عليه  املنصوص  الكارثية  الوقائع  عواقب  ضد  الضمان   -« 

»املادة 64-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر ؛

»- باقي أصناف عمليات التأمين.

»تضاف إلى مجموع ……………………………. القبول في إعادة التأمين.

»تخصم من هذه املبالغ …………………… القبول في إعادة التأمين.

حاصل  يقل  أن  دون   …………………………… املبالغ  ثلث  على  »تطبق 

70% بالنسبة لعمليات التأمين ضد حوادث  »القسمة هذا عن نسبة 

املسؤولية  أخطار  ضد  التأمين  وعمليات  املهنية  واألمراض  »الشغل 

»املدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، وعن نسبة 

»10 % بالنسبة للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه 

 »في املادة 64-1من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، وعن نسبة %50

»بالنسبة لباقي أصناف عمليات التأمين. 

»بالنسبة لعمليات اإلسعاف، ……………………….. وسائلها الذاتية.

»غير أنه بالنسبة لعمليات القرض والضمان ضد عواقب الوقائع 

 17.99 رقم  القانون  من   1-64 املادة  في  عليه  املنصوص  »الكارثية 

السنوية  التكلفة  التوالي  على  االعتبار  بعين  تؤخذ  الذكر،  »السالف 

»املتوسطة للحوادث للسنوات املحاسبية السبع والخمس األخيرة ؛

«ذ)-)  طريق1)  ثا ث1):

»تضاف إلى نسبة 10% ……………………………….. البرية ذات محرك.

ذات  البرية   ………………………………… عليه  املحصل  املبلغ  »يضرب 

»محرك وعن نسبة 10 % بالنسبة للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية 

»املنصوص عليه في املادة 64-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، 

»وعن نسبة 50 % بالنسبة لباقي أصناف عمليات التأمين.
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»غير أنه بالنسبة لعمليات القرض والضمان ضد عواقب الوقائع 
 17.99 رقم  القانون  من   1-64 املادة  في  عليه  املنصوص  »الكارثية 
على  االحتفاظ  نسبة  لحساب  االعتبار  بعين  تؤخذ  الذكر  »السالف 
املحاسبية  للسنوات  للحوادث  املتوسطة  السنوية  التكلفة  »التوالي 

»السبع والخمس األخيرة.

» إذا كان لحادث ……………………………………….. موافقة الهيئة ؛

»ج( …………………………….………. ؛

»د( بالنسبة ………………………………………………… بعمالت أجنبية :

« 2)-)  طريق1) ألللى):)

»تطبق نسبة 30% ………………………..................…………… األخيرة.

»يضرب املبلغ املحصل …………………. دون أن يقل حاصل القسمة 
ضد  الضمان  برسم  القبول  لعمليات  بالنسبة   %10 نسبة  عن  »هذا 
»عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة 64-1 من القانون 
»رقم 17.99 السالف الذكر، وعن نسبة 70% بالنسبة لباقي عمليات 

»القبول.

عواقب  ضد  الضمان  برسم  القبول  لعمليات  بالنسبة  أنه  غير   «
القانون من   1-64 املادة  في  عليه  املنصوص  الكارثية   »الوقائع 

السنوية  التكلفة  االعتبار  بعين  تؤخذ  الذكر،  السالف   17.99 »رقم 
»املتوسطة للحوادث للسنوات املحاسبية الخمس األخيرة ؛ 

«))-)  طريق1)  ثان11):

حاصل  يقل  أن  دون   ……………………………… مجموع  إلى  »تضاف 
»القسمة هذا عن نسبة 10% بالنسبة لعمليات القبول برسم الضمان 
من   1-64 املادة  في  عليه  املنصوص  الكارثية  الوقائع  عواقب  »ضد 
»القانون رقم  17.99 السالف الذكر، وعن نسبة 70% بالنسبة لباقي 

»عمليات القبول.

عواقب  ضد  الضمان  برسم  القبول  لعمليات  بالنسبة  أنه  »غير 
 »الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة 64-1 من القانون رقم 17.99

املتوسطة  السنوية  التكلفة  االعتبار  بعين  تؤخذ  الذكر  »السالف 
»للحوادث للسنوات املحاسبية الخمس األخيرة ؛ 

«ذ)-)  طريق1)  ثا ث1):

»يحسب املبلغ األدنى …………………………… االحتياطيات املذكورة.

يقل  أن  دون   .…………………………… عليه  املحصل  املبلغ  »يضرب 
»حاصل القسمة هذا عن نسبة 10 % بالنسبة لعمليات القبول برسم 
»الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة 1-64 
بالنسبة   %70 نسبة  وعن  الذكر،  السالف   17.99 رقم  القانون  »من 

»لباقي عمليات القبول.   

عواقب  ضد  الضمان  برسم  القبول  لعمليات  بالنسبة  أنه  »غير 
 »الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة 64-1 من القانون رقم 17.99

املتوسطة  السنوية  التكلفة  االعتبار  بعين  تؤخذ  الذكر،  »السالف 
»للحوادث للسنوات املحاسبية الخمس األخيرة.«

 »املادة 84.- يجب أن تتضمن اتفاقيات إعادة التأمين ...........................
»املقاوالت املحيلة. 

»ال يمكن أن يتم اإليداع املشار إليه في الفقرة األولى من هذه املادة 
و5  مكرر  و2  و2   1 البنود  في  الواردة  القيم  بواسطة  أو  نقدا  »إال 

»ومن 12 إلى 23 من املادة 39 من هذا املنشور، أو هما معا.

)الباقي بدون تغيير.( 

»املادة 100.- 1 - يجب على مقاوالت …………………… من كل سنة. 

أن  التأمين  وإعادة  التأمين  ذلك، يجب على مقاوالت  »عالوة على 
»تدلي، كل واحدة فيما يخصها، بالقوائم املالية واإلحصائية التالية، 
املنشور  هذا  بأصل  امللحقة  النموذجية  القوائم  حسب  »املعدة 

»)امللحقات من 11 إلى 52( :

»- قائمة D01 : الحساب ....................... الحياة ؛

»  ..................................................................... ؛

»- قائمة D06 : تفصيل .......... املتأخرة ؛

في  الدائنة  الديون واالحتياطيات واألرصدة   : D06 مكرر  - قائمة   «
»نهاية يونيو ؛

»- قائمة D06 مكرر مرتين : الديون واالحتياطيات واألرصدة الدائنة 
»في نهاية دجنبر ؛

»- قائمة D07 : األقساط ................................. السنة املحاسبية ؛

»................................................................................... ؛

»- قائمة D18 : احتياطي ............. الحوادث ؛

» - قائمة D18 مكرر : احتياطي مخصص لخطر التعريفة ؛

» - قائمة D19 : مشاركة .......................التنظيم الجاري به العمل ؛

»................................................................................... ؛

»- قائمة D23 مكرر : قوائم شهرية ؛

غير  التأمين  أقساط  تحصيل  تتبع   : مرتين  مكرر   D23 قائمة   -«
»التأمين على الحياة ؛

»- قائمة D24 : توزيع .......................... األخرى ؛

»............................................................ ؛

»-  قائمة D31 : كشف  سنوي متعلق باإلحالة القانونية ؛
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»- قائمة D32 : قائمة ................................................ أشهر ؛

»- قائمة  DM1 : تفصيل األقساط الصادرة برسم عمليات التأمين 

»املستوفية للشروط املحددة في املادة 2-127 من هذا املنشور ؛

»- قائمة  DM2 :الحساب التقني املتعلق بعمليات التأمين املستوفية 

»للشروط املحددة في املادة 2-127 من هذا املنشور ؛

املستوفية  التأمين  بعمليات  متعلقة  إحصائيات   :  DM3 قائمة   -«

»للشروط املحددة في املادة 2-127 من هذا املنشور ؛

»- قائمة R01 : تجميع األقساط .......................... القبول ؛

»............................................................................... ؛

التقنية  االحتياطيات  بتغطية  املتعلق  الرصد   :  R06 قائمة   -«

»ملقاوالت إعادة التأمين ؛

.........................................................................  D22 القائمة   »تضم 

»في املخطط املحاسبي للتأمينات.

»يجب اإلدالء ............................................................ التالي :

»أ( ........................................................................................ :

»............................................................................. ؛

»- D31 : كشف ....................... القانونية ؛

التأمين  عمليات  برسم  الصادرة  األقساط  تفصيل   :  DM1  -«

»املستوفية للشروط املحددة في املادة 2-127 من هذا املنشور ؛

»ب( قبل 31 مارس من كل سنة :

في  الدائنة  الديون واالحتياطيات واألرصدة   : D06  مكرر مرتين   -«

»نهاية دجنبر ؛

»D25 : تفصيل حصة معيدي التأمين في األقساط ؛

»ج( قبل 30 أبريل من كل سنة :

 D28 و D27 و  D24 و .........................................................: D01 -«

»و D29 وDM2 ؛

»- D06 : تفصيل ....................................................... املتأخرة ؛

»- D21 : اإليداع ....................................................... التقنية ؛

»ج مكرر( داخل أجل أقصاه 15 ماي من كل سنة : D26 مكرر ؛

»د( قبل 30 شتنبر من كل سنة :

»- D03 : تفصيل ................................. الجارية ؛

»- D06 : تفصيل ....................... ن30 يونيو ؛

نهاية  في  الدائنة  واألرصدة  واالحتياطيات  الديون   : مكرر   D06  -«
»يونيو ؛

»- D22 : الوضعية ....................... ن30 يونيو ؛

»- D21 : اإليداع ....................... ن30 يونيو ؛

التأمين  عمليات  برسم  الصادرة  األقساط  تفصيل   :  DM1  -«
املنشور  هذا  من   127-2 املادة  في  املحددة  للشروط  »املستوفية 

»)نصف السنوية( .

»هـ( قبل 31 أكتوبر من كل سنة : D26 ؛

»و( قبل انقضاء الشهر الذي يلي الثالثة أشهر املنصرمة : 

»- D23 :  قوائم كل ثالثة أشهر ؛ 

»- D32 : قائمة متعلقة باإلحالة في إعادة التأمين االختيارية عن كل 
»ثالثة أشهر ؛  

 »ز( قبل انقضاء األسبوع الثالث من الشهر الذي يلي الشهر املنصرم :
» D23 مكرر وD23 مكرر مرتين وDM3 ؛

»ح( D30 : خالل خمسة وأربعين )45( يوما املوالية لنهاية كل ثالثة 
»أشهر.

بصفة  تزاول  التي  التأمين  وإعادة  التأمين  مقاوالت  على  »يجب 
»حصرية عمليات إعادة التأمين أن تدلي للهيئة بالقوائم الواردة بعده 

»وذلك حسب الجدول الزمني التالي :

................. D01 : داخل اآلجال املحددة …………………… للقوائم -« 
».......................… وD32 ؛

R03و R02و R01 : قبل 30 أبريل من كل سنة بالنسبة للقوائم -« 
»وR04 وR05 وR06 املحصورة في 31 دجنبر ؛

»- قبل 30 شتنبر من كل سنة بالنسبة للقائمة : R06 املحصورة في 
»30 يونيو.

 .................................................... التأمين  مقاوالت  على  »يجب 
»املذكورة أعاله عبر منصة إلكترونية ، مؤمنة وتمكن من ضمان 
طرف  من  إشارتها  رهن  موضوعة  املذكورة،  القوائم  »تمامية 

»الهيئة.

»2 - يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين ........................ في 
»املادة 101 أدناه.

»وعالوة على ذلك، ............................... بما يلي :

»- تقرير مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة وتقارير مراقبي الحسابات 
 »املقدمة لجمعية املساهمين أو الشركاء، خالل الخمسة عشر )15( 

»يوما التي تلي انعقاد الجمعية املذكورة ؛ 
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»- مستخرج من قرارات كل جمعية عامة عادية أو غير عادية، خالل 

»الخمسة عشر)15( يوما التي تلي تاريخ انعقادها ؛ 

»- نسخة من محضر كل جمعية عامة عادية أو غير عادية، داخل 

»الثالثين )30( يوما املوالية لتاريخ التوقيع عليه ؛  

األكتوارية  الدراسات  تقارير  أو  التدقيق  تقارير  من  نسخة   -«

»الخاصة بالوضعية املالية ملقاولة التأمين وإعادة التأمين املقدمة 

»ملجلس اإلدارة أو ملجلس الرقابة ؛ 

التدقيق  جهاز  قبل  من  املنجز  السنوي  التقرير  من  نسخة   -«

»الداخلي، قبل 30 أبريل من كل سنة ؛

»- نسخة من تقرير مراقبي الحسابات ................ السنة املنصرمة ؛

»- نسخة من التقرير السنوي حول نشاط املراقبة الداخلية، قبل 

»فاتح أبريل من كل سنة.

»3 - يجب ........................................................................املعنية.

»4 - يجب كذلك................................................... السالف الذكر.

»5 - يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة، عبر 

»املنصة االلكترونية املوضوعة رهن إشارتها من لدنها، خالل الخمسة 

»عشر )15( يوما املوالية ………………………………………… ويرفق بأصل 

»هذا املنشور وصف لهذا امللف )امللحق رقم 53(.   

»6 - يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة قبل 

في  إليهم  املشار  الذاتيين  األشخاص  بالئحة  سنة،  كل  من  يناير   31«

»البند 5 مكرر من املادة 7 أعاله.

تدلي أن  التأمين  وإعادة  التأمين  مقاوالت  على  أيضا  يجب   -  7« 

»للهيئة عبر املنصة اإللكترونية املوضوعة رهن إشارتها من طرف الهيئة 

»بما يلي : 

»- داخل أجل أقصاه نهاية الشهر املوالي للثالثة أشهر املعنية : 

التأمين  وبوسطاء  املباشرة  بمكاتبها  املتعلقة  اإلنتاجية  قوائم   •«

واألبناك وشركات التمويل ومؤسسات األداء وجمعيات السلفات 

بهذا  امللحق  النموذج  وفق  معدة  معها،  تتعامل  التي  »الصغيرة 

»املنشور )امللحق 63( ؛ 

بهذا  امللحق  النموذج  وفق  معدة  التعويضات  تسديد  قوائم   •«

»املنشور )امللحق 64( ؛

املباشرة  مكاتبها  مستخدمي  الئحة  سنة،  كل  من  أبريل   30 قبل   -«

طبقا  املكاتب  هذه  معهم  تتعامل  الذين  التأمين  سعاة  »والئحة 

»للنموذجين امللحقين بهذا املنشور )امللحقين 65 و66(.

الذي تحدده،  للهيئة أن تطلب موافاتها، داخل األجل  - يجوز   8«

ونسخ  رقابتها  مجلس  أو  املقاولة  إدارة  مجلس  قرارات  »بمستخرج 

»محاضر اجتماعاتهما وكذا اجتماعات اللجان املحدثة في حظيرة أحد 

»املجلسين.«

من   269 املادة  من  الثالثة  الفقرة  ألحكام  تطبيقا   -.113 »املادة 

»القانون رقم 17.99 السالف الذكر، ……………………….. املبين بعده :

)الباقي بدون تغيير.(

»املادة 120.- يوجه طلب .............................. إلى الهيئة : 

»...................................................................... ؛

»5( شهادة تثبت ....................... لدى وسيط للـتأمين أو لدى الهيئة.

»من أجل الحصول …………………….. بالوثائق التالية : 

»أ()با نسب1) لشخص)  ذ تي):

»................................................. ؛

»ب()با نسب1) لشخص) العتباري):

»1( ................................................ ؛

» .............................................................. ؛

» 6( شهادة …………………… التجاري ؛

»7( الئحة األشخاص الذاتيين الذين يملكون بشكل مباشر أو غير 

»مباشر، أزيد من 25% من رأسمال الشركة أو من حقوق التصويت فيها 

»أو يمارسون، بأي وسيلة أخرى، مراقبة فعلية على أجهزة إدارة أو تسيير 

 »أو تدبير الشركة أو على الجمعيات العامة للمساهمين، عند االقتضاء.

املنشور هذا  بأصل  امللحق  للنموذج  طبقا  الالئحة  هذه   »وتعد 

»)امللحق 67(.

»يعتبر الغيا ..................................................... اإللكتروني للهيئة.«

»املادة 127.- ال يمكن لشركات ................................ تمنحه الهيئة.

»يجب إرفاق كل طلب للترخيص بالوثائق التالية :

»- الئحة األشخاص الذاتيين املنصوص عليها في البند 5 مكرر من 

»املادة 7 أعاله ؛

»- الئحة الوكاالت املقترحة لعرض عمليات التأمين على الزبناء ؛

»- وثيقة تبين اسم وصفة األجير املسؤول املعين لهذا الغرض في كل 

»وكالة وكذا الشهادة املحصل عليها من لدنه ؛   

لألجير  العدلي  السجل  أو  العدلية  السوابق  بطاقة  من  نسخة   -«

»املسؤول ال يتجاوز تاريخ تسليمها ثالثة أشهر.
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» تخضع شركات التمويل .................................... املتخذة لتطبيقه.«

»املادة 131.- يجب على وسطاء الـتأمين واألبناك وشركات التمويل 

أن يصرحوا كتابة الصغيرة  السلفات  األداء وجمعيات   »ومؤسسات 

»................................ األطراف املعنية.«

»املادة 132.- تطبيقا ألحكام .................................. تم فيه تحصيلها.

األداء  ومؤسسات  التمويل  وشركات  األبناك  تدفع  أن  »يجب 

 ............................... التأمين  أقساط  الصغيرة  السلفات   »وجمعيات 

»لتاريخ تحصيلها.«

......................................... الهيئة  إطالع  أجل  من   -.135  »املادة 

الصغيرة  السلفات  وجمعيات  األداء  ومؤسسات  التمويل  »وشركات 

»مسك السجالت التالية :  

»1 - .................................................... ؛

)الباقي بدون تغيير.(

املادة 2

33 مكرر  باملادتين  الذكر  السالف   01/AS/19 املنشور رقم  يتمم 

و139 مكرر وبالفصل الثالث مكرر من الباب األول للكتاب الرابع :

التعريفة  لخطر  املخصص  االحتياطي  يكون  مكرر.-   33 املادة   «

 »املنصوص عليه في املادتين 22 و23 أعاله بشكل منفصل بالنسبة لكل

»واحد من الصنفين »حــوادث الشغــل واألمراض املهنية« و »العربات 

»البرية ذات محرك« والصنف الفرعي »املرض واألمومة« املحددة في 

»املادة 92 أدناه، إذا كان :

بالنسبة   )Ratio combiné(املركبة التكاليف  نسب  متوسط   -«

»للسنوات املحاسبية الثالث األخيرة يفوق 100 % ؛ أو

الثالث  من  لسنتين   )Ratio combiné(املركبة التكاليف  نسبة   -  «

»السنوات املحاسبية األخيرة يفوق %100.

»ويحصل على نسبة التكاليف املركبة )Ratio combiné( بإضافة 

املكتسبة من  األقساط  الواقعة على  الحوادث  تكلفة  »حاصل قسمة 

»جهة، على حاصل قسمة التكاليف التقنية لالستغالل على األقساط 

»الصادرة من جهة أخرى.

»ويوافق هذا االحتياطي مضاعف مبلغ األقساط املكتسبة خالل 

»السنة املحاسبية موضوع الجرد. ويساوي هذا املضاعف مجموع : 

املركبة التكاليف  نسبة  بين  الزائدة  النسبة  من   %50  -  1« 

)السنة  الجرد  موضوع  املحاسبية  السنة  خالل   )Ratio combiné(«

»املحاسبية N( و100 % ؛

املركبة التكاليف  نسبة  بين  الزائدة  النسبة  من   %30  -  2« 
»)Ratio combiné( خالل السنة املحاسبية )N-1( و100 % ؛ 

املركبة التكاليف  نسبة  بين  الزائدة  النسبة  من   %20  -  3« 
»)Ratio combiné( خالل السنة املحاسبية )N-2( و100 %.«

» املادة 139 مكرر.- استثناء من مقتضيات املادة 33 مكرر أعاله، 
»يجب على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين أن تكون، برسم السنتين 
التعريفة  لخطر  مخصص  احتياطي  و2023،   2022 »املحاسبيتين 
الشروط  وفق  الذكر  السالفتي  و23   22 املادتين  في  عليه  »املنصوص 

»التالية :

إذا االحتياطي  تكوين  يجب   ،2022 املحاسبية  للسنة  بالنسبة   -  « 
الخاصة   )Ratio combiné( املركبة  التكاليف  نسبة  »تجاوزت 
 »بالصنف أو الصنف الفرعي املعني برسم السنة املحاسبية 2022،

من   %30 االحتياطي  مبلغ  يساوي  الحالة،  هذه  في   .%100«
النسبة  في  مضروبة  املحاسبية  السنة  لهذه  املكتسبة  »األقساط 
»الزائدة بين نسبة التكاليف املركبة )Ratio combiné( و 100% ؛

االحتياطي  تكوين  يجب   ،2023 املحاسبية  للسنة  بالنسبة   -  «
 )Ratio combiné( املركبة  التكاليف  نسبة  تجاوزت  »إذا 
كل  برسم  املعني  الفرعي  الصنف  »أو  بالصنف  »الخاصة 
في   .%100 و 2023   2022 املحاسبيتين   السنتين  من  »سنة 
حاصل  بإضافة  االحتياطي  مبلغ  على  يحصل  الحالة،  »هذه 
 2023 املحاسبية  للسنة  املكتسبة  األقساط  من   %40«
املركبة  التكاليف  نسبة  بين  الزائدة  النسبة  في  »مضروب 
جهة، من  و%100  املحاسبية  السنة  لنفس   )Ratio combiné(« 
 »إلى 20% من األقساط املكتسبة للسنة املحاسبية 2023 مضروب في

 )Ratio combiné( املركبة  التكاليف  نسبة  بين  الزائدة  »النسبة 
»للسنة املحاسبية السابقة و 100% من جهة أخرى.«

»الفصل الثالث مكرر

»مؤسسات) ألد ء

306 املادة  من  األخيرة  الفقرة  ألحكام  تطبيقا   -.127-1  »املادة 
األداء  ملؤسسات  يرخص  الذكر،  السالف   17.99 رقم  القانون  »من 
املتعلق بمؤسسات االئتمان   103.12 القانون رقم  »املعتمدة بموجب 
»والهيئات املعتبرة في حكمها، وفق الشروط املحددة في هذا الفصل، 
والوفاة  بالرسملة  املتعلقة  التأمين  عمليات  العموم  على  تعرض  »بأن 
»واملرض واألمومة والحوادث الجسمانية واإلسعاف، الحريق وتكسر 
»اآلالت والسرقة والخسائر الناجمة عن املياه ، التي تستوفي الشروط 

»املحددة في املادة 2-127 أدناه.

2-127.- ال يمكن ملؤسسات األداء أن تعرض على العموم  »املادة 
»إال عمليات التأمين التي تستوفي الشروط املحددة في الجدول التالي : 
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القسط السنوي األق�ضىاملوضوع والشروط
)بالدرهم(

1 - التأمينات في حالة الوفاة

كل عملية تأمين مرتبطة بسلف صغير تهدف إلى دفع رأس املال 
املتبقي واملستحق في حالة وفاة املؤمن له املقترض أو زمانته

-

كل عملية تأمين " مؤقت في حالة الوفاة " تهدف إلى دفع رأس املال 
له غير املقترض  في حالة وفاة املؤمن  العقد  في  أو اإليراد املحدد 

أو في زمانته

300 

كل عملية تأمين عن املرض تهدف إلى دفع تعويضات يومية عن 2 - التأمينات عن املرض واألمومة
االستشفاء في حالة مرض أو حادث أو أمومة أو هم معا 

300

كل عملية تأمين تهدف إلى دفع رأسمال أو إيراد في حالة عجز دائم 3 - تأمينات الحوادث الجسمانية
أو وفاة املؤمن له نتيجة حادث جسماني

200

كل عملية تأمين تهدف إلى منح خدمات اإلسعاف لألشخاص في 4 - عمليات اإلسعاف 
وضعية صعبة أو دفع :

 10.000 - مبلغ جزافي في حالة استشفاء املؤمن له ال يفوق 
درهم ؛

له  املؤمن  وفاة  حالة  في  الجنازة  مصاريف  في  مساهمة   -
ال تفوق 15.000 درهم

200

كل عملية رسملة :5 - الرسملة 
- تكون فيها مصاريف وتحمالت التدبير منعدمة ؛

- ال تنص على أداء جزاء في حالة االسترداد ؛
- ال يشترط فيها حد أدنى شهري لقسط التأمين ؛ 

-  يشار إلى مصاريف االقتناء في العقد.

10.000

الحريق،  أخرى:  تأمينات   -  6
والخسائر  السرقة  اآلالت،  تكسر 

الناجمة عن املياه

والسرقة  اآلالت  وتكسر  الحريق  أخطار  ضد  تأمين  عملية  كل 
والخسائر الناجمة عن املياه تغطي األضرار الالحقة باألموال غير 

العربات البرية ذات محرك في  إحدى الحالتين التاليتين:

املؤمن له "غير 
منهي"

املؤمن له "منهي"

250300حريق أو انفجار أو خسائر ناجمة عن املياه أو سرقة ؛ • 

تكسر اآلالت، و حريق أو انفجار أو خسائر ناجمة عن املياه • 
أو سرقة

400
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العموم  على  تعرض  أن  األداء  ملؤسسات  يمكن   -.127-3 »املادة 
»عمليات التأمين عبر وكاالتها. ويمكن لها أيضا أن تقوم، تحت مسؤوليتها 
الرئيسيين. وكالئها  بواسطة  التأمين  عمليات  بعرض  »ولحسابها، 

الرئيسيين  وكالئها  تقيد  ضمان  األداء  مؤسسات  على  »يتعين 
»باألحكام التنظيمية املتعلقة بعرض عمليات التأمين.

»ال يمكن ملؤسسات األداء أن تعرض أو أن تقوم بعرض عمليات 
»التأمين إال بعد حصولها على ترخيص تمنحه الهيئة.

»يجب إرفاق كل طلب للترخيص بالوثائق التالية :

من مكرر   5 البند  في  إليهم  املشار  الذاتيين  األشخاص  الئحة   -« 
»املادة 7 أعاله ؛

عمليات  لعرض  املقترحين  الرئيسيين  والوكالء  الوكاالت  الئحة   -«
»التأمين ؛

»- وثيقة تبين اسم وصفة األجير املسؤول املعين لهذا الغرض في كل 
»وكالة ولكل وكيل رئي�ضي وكذا الشهادة املحصل عليها من لدنه ؛

»- نسخة من بطاقة السوابق العدلية أو السجل العدلي ال يتجاوز 
الوكيل  أو  املعين  املسؤول  تخص  أشهر  ثالثة  تسليمها  »تاريخ 

»الرئي�ضي.«

املتعلق  نشاطها  إطار  في  األداء  مؤسسات  تخضع   -.127-4 »املادة 
»بعرض عمليات التأمين ألحكام املواد 297 و298 و302 والبند األول 
و311   309 املواد  وكذا   304 املادة  من  الثانية  الفقرة  من   )2 »من 
»و313 و315 و316 و318 ومن 320 إلى 328 من القانون رقم 17.99 

»السالف الذكر وللنصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه.«

املادة 3 

»تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات املواد 42 و52 و136 
»من املنشور رقم AS/19/01 السالف الذكر:

»املادة 42.- باستثناء سندات القرض املشار إليها في البند 5-1 من 
املعلقة على شرط  القرض  قبول سندات  يجوز  أعاله، ال   39 »املادة 
الهيئة  تأشيرة  على  تحصل  لم  والتي  القيم  بورصة  في  املسعرة  »وغير 

»املغربية لسوق الرساميل لتمثيل االحتياطيات التقنية.« 

»املادة 52.- تقبل الديون على معيدي التأمين املشار إليها في البند 
»26 من املادة 39 من هذا املنشور في حدود 100% من االحتياطيات 
املالية  الضمانات  املذكورين  التأمين  معيدي  يستوفي  عندما  »التقنية 
»املنصوص عليها في املادتين 238 و239 من القانون رقم 17.99املشار 

»إليه أعاله.

في  إليها  املشار  التأمين  إعادة  الصافية على معيدي  الديون  »تقبل 
»البند 31 من نفس املادة، وذلك ضمن الحدود التالية :

 %100 باملغرب،  املعتمدين  التأمين  إعادة  معيدي  يخص  فيما  أ(   «

»من االحتياطيات التقنية بالنسبة للديون الصافية املترتبة على معيدي 

في  عليها  املنصوص  املالية  الضمانات  يستوفون  الذين  التأمين  »إعادة 

»املادتين 238 و239 من القانون رقم 17.99املشار إليه أعاله ؛  

»ب( فيما يخص معيدي إعادة التأمين املعتمدين بالخارج:

على  املترتبة  للديون  بالنسبة  التقنية  االحتياطيات  من   %  100 -«

مطابقا  االئتماني  تصنيفهم  يكون  الذين  التأمين  إعادة  »معيدي 

»ألحد التصنيفات الواردة في السلم 1 ؛

على  املترتبة  للديون  بالنسبة  التقنية  االحتياطيات  من   %  80 -«

مطابقا  االئتماني  تصنيفهم  يكون  الذين  التأمين  إعادة  »معيدي 

»ألحد التصنيفات الواردة في السلم 2 ؛

على  املترتبة  للديون  بالنسبة  التقنية  االحتياطيات  من   %  60 -«

مطابقا  االئتماني  تصنيفهم  يكون  الذين  التأمين  إعادة  »معيدي 

»ألحد التصنيفات الواردة في السلم 3 ؛ 

على  املترتبة  للديون  بالنسبة  التقنية  االحتياطيات  من   %  40 -«

مطابقا  االئتماني  تصنيفهم  يكون  الذين  التأمين  إعادة  »معيدي 

»ألحد التصنيفات الواردة في السلم 4. 

وكاالت  قبل  من  املمنوحة  تلك  االئتمانية  بالتصنيفات  »يقصد 

»تصنيف متخصصة تقبلها الهيئة. وتدرج هذه التصنيفات في الساللم 

نظام  حسب  وذلك  الهيئة  لدن  من  أعاله  ب(  البند  في  إليها  »املشار 

»التصنيف والترتيب الذي تعتمده الوكاالت السالفة الذكر.  

إعادة  ملعيد  منحت  نقطة  أدنى  اعتماد  يتم  الحاالت،  جميع  »في 

»التأمين خالل ثمانية عشر)18( شهرا األخيرة، خاصة إذا تم تصنيفه 

»من قبل وكاالت تصنيف ائتماني مختلفة.

»ال تقبل لتمثيل االحتياطات التقنية الديون املترتبة على معيدي 

أكثر من  ائتماني منذ  يتوفرون على تصنيف  الذين ال  التأمين  »إعادة 

أحد  عن  االئتماني  تصنيفهم  يقل  الذين  أو  شهرا   )18( عشر  »ثمانية 

»التصنيفات الواردة في السلم 4 أعاله. 

التأمين  ملقاوالت  املالية  الصالبة  االئتمانية  التصنيفات  »تقيم 

واستراتيجيتهم  واملالية  اإلحصائية  قوائمهم  حسب  التأمين  »وإعادة 

»اإلنمائية ونظام حكامتهم. كما تمكن من تقييم، على الخصوص، قدرة 

املقاوالت  أو  لهم  املؤمن  اتجاه  التزاماتها  بجميع  الوفاء  على  »املقاولة 

»املحيلة حسب الحالة.«
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»املادة 136.- يجب على وسطاء التأمين أن يوجهوا إلى الهيئة قبل 

رهن  املوضوعة  اإللكترونية  املنصة  عبر  سنة،  كل  من  أبريل   30«

»إشارتهم من طرفها، الوثائق واملعلومات التالية :

»- الئحة مستخدميهم طبقا للنموذج امللحق بهذا املنشور )امللحق 65( ؛

طبقا  االقتضاء،  عند  معهم،  يتعاملون  الذين  السعاة  الئحة   -«

»للنموذج امللحق بهذا املنشور )امللحق 66( ؛

»- الئحة األشخاص الذاتيين املنصوص عليها في البند 7( من ب( من 

»املادة 120 أعاله ؛ 

العائدات  وحساب  للحصيلة  الكبرى  الكتل  من  مستخرج   -«

امللحق  للنموذج  طبقا  املنصرمة  املحاسبية  للسنة  »والتكاليف 

»بأصل هذا املنشور )امللحق 69( ؛

الخاصة  العدلي  السجل  أو  العدلية  السوابق  بطاقة  »- نسخة من 

»شخص  للوكيل  املسؤول  باملمثل  أو  ذاتي«  »شخص  »بالوكيل 

»اعتباري« أو لشركة سمسرة ال يتجاوز تاريخ تسليمها ثالثة أشهر ؛

املدنية«  »املسؤولية  تأمين   إجبارية  أن  تثبت  تأمين  شهادة   -«

17.99 السالف  303 من القانون رقم  »املنصوص عليها في املادة 

»الذكر قد استوفيت.

»يجب على األبناك وشركات التمويل وجمعيات السلفات الصغيرة 

»أن يوجهوا إلى الهيئة قبل 30 أبريل من كل سنة قائمة الوكاالت املقترحة 

»لعرض عمليات التأمين، طبقا للنموذج امللحق بهذا املنشور)امللحق 68(. 

»يجب على مؤسسات األداء أن يوجهوا إلى الهيئة قبل 30 أبريل من 

»كل سنة قائمة وكاالتها والوكالء الرئيسيين املقترحين لعرض عمليات 

طبقا  أعاله،   127-2 املادة  في  املحددة  للشروط  املستوفية  »التأمين 

»للنموذج امللحق بهذا املنشور )امللحق 68 مكرر(.«

املادة 4 

تنسخ املالحق رقم 5 و53 و67 املرفقة بأصل منشور رئيس هيئة 

السالف   01/AS/19 رقم  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة 

بأصل  املرفقة  5 و53 و67  باملالحق رقم  التوالي  الذكر وتعوض على 

هذا املنشور. 

املادة 5 

بمنشور  املرفقة  و66  و65  و64  و63   60 رقم  املالحق  تنسخ 

 01/AS/19 رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم

60 و63 و64 و65  السالف الذكر وتعوض على التوالي باملالحق رقم 

و66 املرفقة بهذا املنشور. 

املادة 6 

تنسخ وتعوض القوائم التالية امللحقة بأصل منشور رئيس هيئة 

السالف   01/AS/19 رقم  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة 

الذكر بالقوائم امللحقة بأصل هذا املنشور: 

- القائمة D01 )امللحق 11( ؛

- القائمة D02 )امللحق 12( ؛

- القائمة D03 )امللحق 14( ؛

- القائمة D05 )امللحق 16( ؛

- القائمة D08 )امللحق 19( ؛

- القائمة D11 )امللحق 22( ؛

- القائمة D13 )امللحق 24( ؛

- القائمة D14 )امللحق 25( ؛

- القائمة D18 )امللحق 30( ؛

- القائمة D19 )امللحق 31( ؛

- القائمة D20 )امللحق 32( ؛

- القائمة D21 )امللحق 33( ؛

- القائمة D23 )امللحق 35( ؛

- القائمة D26 )امللحق 39( ؛

- القائمة D29 )امللحق 43( ؛

- القائمة D32 )امللحق 46( ؛

- القائمة R06 )امللحق 52(.

املادة 7 

التأمينات  مراقبة  هيئة  رئيس  بمنشور  امللحقات  جميع  تنشر 

املوقع  على  الذكر  السالف   01/AS/19 رقم  االجتماعي  واالحتياط 

اإللكتروني للهيئة. 

املادة 8

يدخل هذا املنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر قرار الوزيرة 

املكلفة باملالية باملصادقة عليه في الجريدة الرسمية.

اإلمضاء : عثمان خليل العلمي.
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 60ملحق 

 "الشرفبتصريح نماذج "

  1النموذج 

  الشرفبتصريح 

كما تم  2019يناير 2بتاريخ  AS/19/01 هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم من منشور رئيس 14و 7المنصوص عليه في المواد 
 وتتميمه تغييره

 

 

 

ر اا..............مللمإلوكترعن ااال.تعر اا وبطا ااالموعطن ااال.أنااالموقع اافلأ.اا........................ملمو اقاا لو
قاا لل227واا.ل صاايرلقااأل حااألأ ل كاا.لأعلصحعبااالقنصااعملص.  قااالقااألموقاااي لل.اوشاار ملب ناابأصاار ل

 ل.موقتع.قلبقيعنالموت ق ناتل17.99لموحانع لر .

 

 

 

 

 

 

 توقيع مصادق عليه
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 2النموذج 

 الشرفبتصريح 

كما تم  2019يناير 2بتاريخ  AS/19/01 هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم من منشور رئيس 120المنصوص عليه في المادة 
 تغييره وتتميمه

 

 

ر اا..............مللمإلوكترعن ااال.تعر اا وبطا ااالموعطن ااال.أنااالموقع اافلأ.اا........................ملمو اقاا لو
قا لل296با ننأل لأامع لأ لنشااطل تنااقعلقافلق ناالع.ا طلموتا ق  لقاألقايوع لموقااي لاوشر ملبأصر ل

موقتع.قلبقيعنالموت ق ناتلعو.ل صيرلقأل حاألأ ل كا.لأعلصحعباالقنصاعملص.  قاالل17.99موحانع لر .ل
ع لأ لصحعبالبقعجبل ك.لأعل ارمرلن اا ألصاايرلتطب حاالوم كاا.للمق لموحانع لموقذكعرل308قألموقاي ل

 .لمإلرهابلعتقع  لبقكاق الغ. لمألقعم شر ع العموتنظ ق الموجار لب الموعق لموقتع.حالموت

 

 

 

 

 توقيع مصادق عليه
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ملحق 

63
 

قائمة 
االنتاجية

 
ص عليه في المادة 

صو
المن

100
 

من 
منشور

 
س 

رئي
هيئة مراقبة

 
التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم 

01/AS/19
 

بتاريخ 
2 

يناير 
2019

 
كما تم تغييره وتتميمه

 

 
مو.نا

 
موق ا.ب ا

:ل :
............................

ل
ثلأش ر:

موثال
.....................................

لل
قحاعوالموت ق  لعإصاي لموت ق  :

 
.......................................ل

ل
الجدول 

1 :
قائمة االنتاجية

 
لوسطاء التأمين والمكاتب المباشرة

 

                                                                                                                               
موقب.غلباويره.

ل

ل

1-
 

بلموقباشرلموقعنأ
رقالمو   الباون.بالوع. طلموت ق  لأعلموقكت

 
2-

 
ب

ص  لموشع
ت.ا

ل
 لمو.رص ا

صنا
 لأعلمأل

صنا
أعلمأل

ل:
ل

-
 

V
C

 _D
I

 : 
الحيــــاة والرسملـــــة

- 
الوفاة

- 
الفردية 

  (
111

 )
(*)

 
)**(

                                                                    
 

-
 

V
C

 _ D
G

 : 
الحيــــاة والرسملـــــة

- 
الوفاة

- 
الجماعية )

131
 )

(*)
 

)**(
 

-
 

V
C

  __V
I

 : 
الحيــــاة والرسملـــــة

- 
الحياة

- 
الفردية )

112
-

141
 )

(*)
 

)**(
 

-
 

V
C

  _V
G

 : 
الحيــــاة والرسملـــــة

- 
الحياة

- 
الجماعية )

132
-

142
 )

(*)
 

)**(
 

-
 

V
C

 : 
الحيــــاة والرسملـــــة

- 
ت أخرى

عمليا
 ( 

113
-

12
-

133
-

15
-

18
 )

(*)
 

)**(
 

-
 

M
A

LD
 : 

 
ض واألمومة

المر
   

(
213

)
 (*) 

 
)**(

 
-

 
A

C
 : 

 
ث الجسمانية 

الحواد
 (

211
-

212
-

214
) 

)**( )*(
  

-
 

A
T

 : 
 

ث الشغــل 
حــواد

ض المهنية
واألمرا

 (
22

 )
 (*)

 
)**(

    
  

-
 

A
U

T _ R
C

  :
ت

عربا
 

برية 
 

ت محرك
ذا

 –
 

مسؤولية مدنية لل
ت محرك

ت ذا
عربا

 (
231

) 
(*)

 
)**(

 
-

 
A

U
T _ A

  :
ت 

عربا
 

برية 
ت محرك

ذا
 –

 
ت أخرى غير المسؤولية المدنية 

ضمانا
(

232
) 

(*)
 

  )**(
-

 
A

B
 _ RC

 : 
 

المسؤولية
ال 

مدنية
ال 

عامة
  (

24
 )

(*)
 

)**(
 

-
 I

                 
:  

الحريق
 

والعوامل الطبيعية
  (

25
)

 (*)
 

)**(
 

-
 

A
B

 _ R
T

 : 
األخطار التقنية

 (
26

 )
(*)

 
)**(

 
-

 
M

T
 : 

 
النقل  )

27
 )

(*)
 

)**(
 

-
 

A
B

 : 
ت أخرى

عمليا
 

(28) 
 

(*)
 

)**(
 

-
 

A
SS

 : 
 

اإلسعا
) ف

291
) 

(*)
 

)**(
 

-
 

C
C

  
 : 

ا
ض والكفالة

لقر
)  

(293-292
 

(*)
 

)**(
 

رمز الهيئة 
1 

 
رمز 

مقاولة التأمين وإعادة التأمين
 

رمز 
الشعبة

 
ف أو 

صن
أو ال

ف الفرعي
صن

ال
2

 
األ

قساط 
صادرة

ال
)مع احتساب الرسوم( 

 
العموالت

 
صداراتعلى 

اإل
)مع احتساب  

الرسوم(
 

 
 

 
 

 
ل

ل
ل

ل

ل
ل
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-

 
R

V
 : 

ت القبول
عمليا

- 
الحياة 

 (
31

 )
(*)

 
)**(

 
-

 
R

N
V

 : 
ت القبول

عمليا
- 

غير الحياة 
(

33
-

32
 )

(*)
 

)**(
 

-
 

M
M

H
   

     
 : 

ض 
ت عن المر

التأمينا
و األمومة 

المستوفية للشروط 
المحددة في

 
المادة 

2-
127

 
س الهيئة رقم 

من منشور رئي
01/A

S/19
  (

213
  )

(*)
  

-
 

M
TD

 
         

 : 
ت في حالة 

التأمينا
ال

وفاة 
-

ض
غير المقتر

- 
المستوفية للشروط المحددة في 

المادة 
2-

127
 

س الهيئة رقم 
من منشور رئي

01/A
S/19

 (
111

-
131

 )
(*)

  
-

 
M

D
IE

 
        

 : 
ت في 

التأمينا
حالة 

ال
وفاة 

–
ض

المقتر
- 

المستوفية للشروط المحددة في 
المادة 

2-
127

 
س الهيئة رقم 

من منشور رئي
01/A

S/19
 (

111
-  

131
  )

(*)
  

-
 

M
IA

 
           
 : 

ث الجسمانية
ت الحواد

تأمينا
 

المستوفية للشروط المحددة في 
المادة 

2-
127

 
س الهيئة رقم 

من منشور رئي
01/A

S/19
 (

211
-

212
 )

(*)
 

-
 

M
D

B
 

         
 : 

ت، السرقة والخسائر الناجمة عن المياه
ت أخرى: الحريق، تكسر اآلال

تأمينا
 

المستوفية للشروط 
المحددة

 
في المادة 

2-
127

 
س الهيئة رقم 

من منشور رئي
01/A

S/19 
 (

251
- 

263
- 

281
-

288
 )

(*)
 

-
 

M
A

 
            

 : 
ف 

ت اإلسعا
عمليا

المستوفية للشروط المحددة في 
المادة 

2-
127

 
س الهيئة رقم 

من منشور رئي
01/A

S/19
 (

291
 )

(*)
 

-
 

M
CE

 
        

 :
ت 

التأمينا
- 

الرسملة 
المستوفية للشروط المحددة في 

المادة 
2-

127
 

س الهيئة رقم 
من منشور رئي

 
01/A

S/19
  (

14
 )

(*)
 

 

 (*)
 

ص عليه في المادة 
صو

ف المن
صني

ب الت
حس

92
 

من منشور
 

س الهيئة رقم 
رئي

01/AS/19
 
ل

 
*)

*(
باستثنا

 ء
ت 

عمليا
التأمين 

المستوفية للشروط المحددة في المادة 
2-

127
 

س الهيئة رقم 
من منشور رئي

01/AS/19
ل
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مو.نا

 
موق ا.ب ا

:ل :
............................

ل
ثل

موثال
أش ر:

ل
...................................

ل
قحاعوالموت ق  لعإصاي لموت ق  :................................................ل

ل
ل

الجدول 
2 :

قائمة االنتاجية
 

لألبناك
 

ل

موقب.غلباويره.
لل

1-
 

بلباون.بال
رقالبنكلموقغر

و.عكاوال
موقعن 

 ا
2-

 
 لمو.رص ا:ل

صنا
 لأعلمأل

صنا
بلأعلمأل

ص  لموشع
ت.ا

ل
-

 
V

C
 _D

I
 : 

الحيــــاة والرسملـــــة
- 

الوفاة
- 

الفردية 
 (

111
 )

(*)
 

)**(
 

-
 

V
C

  _V
I

 : 
الحيــــاة والرسملـــــة

- 
الحياة

- 
الفردية  
 (

112
-

141
 )

(*)
 

)**(
 

-
 

V
C

 _ D
G

 : 
الحيــــاة والرسملـــــة

- 
الوفاة

- 
الجماعية 
 (

131
 )

(*)
 

)**(
 

-
 

V
C

  _V
G

 : 
الحيــــاة والرسملـــــة

- 
الحياة

- 
الجماعية )
 

132
-

142
 )

(*)
 

)**(
 

-
 

V
C

 : 
الحيــــاة والرسملـــــة

- 
ت أخرى 

عمليا
 (

113
-

12
-

133
-

15
-

18
 )

(*)
 

)**(
 

-
 

M
A

LD
 : 

 
ض واألمومة

المر
  (

213
)

 (*) 
 

)**(
 

-
 

A
C

 : 
 

ث الجسمانية 
الحواد

(
211

-
212

-
214

) 
)**( )*(

 
-

 
A

SS
 : 

 
ف

اإلسعا
 (

291
) 

)**( )*(
 

- 
C

C
                    

ا :
ض والكفال

لقر
 ة 

(
292

-
293

( 
(*)

 
)**(

 
- 

M
M

H
   

    
   

  
: 

   
ض واألمومة

ت عن المر
التأمينا

 
المستوفية للشروط المحددة في 

المادة 
2-

127
 

س الهيئة رقم 
من منشور رئي

01/A
S/19

  (
213

( )
*)

 
- 

M
TD

 
         

 : 
   

ت في حالة 
التأمينا

ال
وفاة

-
ض

غير المقتر
- 

المستوفية للشروط المحددة في 
المادة 

2-
127

 
س الهيئة 

من منشور رئي
رقم 

01/A
S/19

 (
111

-
131

 )
)*(

 

-
 

M
D

IE
 

        
 : 

ت في حالة 
التأمينا

ال
وفاة

–
ض

المقتر
- 

المستوفية
 

للشروط المحددة في 
المادة 

2-
127

 
س الهيئة رقم

من منشور رئي
 

                              
01/A

S/19
 (

111
-

131
)*( )

 
-

 
M

IA
 

      
 : 

ث الجسمانية
ت الحواد

تأمينا
 

المستوفية للشروط المحددة في
 

المادة 
2-

127
 

س الهيئة رقم 
من منشور رئي

01/A
S/19

  
(

211
-

212
)*( )

 
-

 
M

A
 

           
 : 

ف 
ت اإلسعا

عمليا
المستوفية للشروط المحددة في 

المادة 
2-

127
 

س الهيئة رقم 
من منشور رئي

01/A
S/19

 
(

291
)*( )

 
-

 
M

CE
 

     
 :

ت 
التأمينا

- 
الرسملة 

المستوفية للشروط المحددة في 
المادة 

2-
127

 
س الهيئة رقم 

من منشور رئي
 

 01/A
S/19

(
14

 )
)*(

 

 (*)
 

ص عليه في المادة 
صو

ف المن
صني

ب الت
حس

92
 

من منشور
 

س الهيئة رقم 
رئي

01/AS/19
 

ل
 

(**)
باستثنا

 ء
ت 

عمليا
التأمين 

المستوفية للشروط المحددة في المادة 
2-

127
 

س الهيئة رقم 
من منشور رئي

01/AS/19

رمز بنك المغرب 
1

 
رمز 

مقاولة
 

التأمين وإعادة 
التأمين

 
   

رمز 
ف

صن
ف أو ال

صن
الشعبة أو ال

 
الفرعي

2
   

 
األ

قساط 
صادرة

ال
)مع احتساب الرسوم( 

 

العموالت
 

صدارات
على اإل

 

)مع احتساب الرسوم(
 

ل
ل

لل

ل

ل
ل
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مو.نا

 
موق ا.ب ا

:ل :
...........................

ل
ثلأش ر:

موثال
ل

..........................................
ل

قحاعوالموت ق  لعإصاي لموت ق  :
ل

................................................ل
 

ل

الجدول 
3 :

قائمة االنتاجية
 

لشركات التمويل
 

ل

موقب.غلباويره.
لل

ل

1-
 

بلباون.با
رقالبنكلموقغر

ل
وعكاوال

شرك
لا

موتقع  
ل

موقعن ا
 

2-
 

ب
ص  لموشع

ت.ا
ل

 لمو.رص ا
صنا

 لأعلمأل
صنا

أعلمأل
:ل

 
-

 
V

C
 _D

I
 : 

الحيــــاة والرسملـــــة
- 

الوفاة
- 

الفردية 
 (

111
 )

(*)
 

)**(
 

-
 

V
C

 _ D
G

 : 
الحيــــاة والرسملـــــة

- 
الوفاة

- 
الجماعية 
 (

131
 )

(*)
 

**(
) 

-
 

A
C

 : 
 

ث الجسمانية
الحواد

  )
211
 -

212
-

214
) 

)**( )*(
 

-
 

M
TD

 
         

 : 
ت في حالة

التأمينا
ال 

وفاة
-

ض
غير المقتر

- 
المستوفية للشروط المحددة في 

المادة 
2-

127
 

س الهيئة رقم 
من منشور رئي

01/A
S/19

 (
111

-
131

)*( )
 

-
 

M
D

IE
 

        
 : 

ت في حالة 
التأمينا

ال
وفاة

-
ض

المقتر
- 

المستوفية للشروط المحددة في 
المادة 

2-
127

 
س الهيئة رقم 

من منشور رئي
01/A

S/19
 (

111
-

131
)*( )

 
-

 
M

IA
 

           
 : 

ث الجسمانية
ت الحواد

تأمينا
 

المستوفية للشروط المحددة في 
المادة 

2-
127

 
س الهيئة رقم 

من منشور رئي
01/A

S/19
 (

211
-

212
)*( )

 
 

(*)
 

ص عليه في المادة 
صو

ف المن
صني

ب الت
حس

92
 

من منشور
 

س الهيئة رقم 
رئي

01/AS/19
  

 
(**)

باستثنا
 ء

ت 
عمليا

التأمين 
المستوفية للشروط المحددة في المادة 

2-
127

 
س الهيئة رقم 

من منشور رئي
01/AS/19

ل

ل

رمز بنك المغرب 
1

 
رمز 

مقاولة
 

التأمين وإعادة 
التأمين

 
رمز الشعبة
  

ف
صن

أو ال
 

 
ف الفرعي

صن
أو ال

2
 

األ
قساط 

صادرة
ال

)مع احتساب الرسوم( 
 

العموالت
 

صدارات
على اإل

 

)مع احتساب الرسوم(
 

ل
ل

لل

ل

ل
ل
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مو.نا

 
موق ا.ب ا:

:
............................

ل
ثل

موثال
أش ر:

ل
.................................

ل.
ل

قحاعوالموت ق  لعإصاي ل
موت ق  :ل.....................................

لل
ل

الجدول 
4 :

قائمة االنتاجية
ل 

صغيرة
جمعيات السلفات ال

 

ل

موقب.غلباويره.
ل

ل

1-
 

صغ ر 
تلمو

رقالمو   الباون.بالوجقع المو...ا
ل

موقعن ا
ل

2-
 

 لمو.رص ا:ل
صنا

 لأعلمأل
صنا

بلأعلمأل
ص  لموشع

ت.ا
ل

-
 

V
C

 _D
I

 : 
الحيــــاة والرسملـــــة

- 
الوفاة

- 
الفردية 

 (
111

 )
(*)

 
)**(

 
-

 
V

C
 _ D

G
 : 

الحيــــاة والرسملـــــة
- 

الوفاة
- 

الجماعية 
 (

131
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15 

 68ملحق 

 (أو شركة التمويل أو جمعية السلفات الصغيرة وكاالت.....) تسمية البنكال الئحة

بتاريخ  AS/19/01التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  هيئة مراقبة رئيس من منشور 136  ةالمنصوص عليه في الماد
 كما تم تغييره وتتميمه 2019يناير  2

 

 ..................................: 1المحاسبيةالسنة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ليجنبرلق لمو.نالمو.ابحالو.نالمإلر.ا ل31ق لقاتحل نا رلإوعلل1

 المدينة

 

 لألجير والـــعائلي الشخصي االسم رقم الضريبة المهنية الوكالة عنوان الوكالة تسمية
 عمليات عرض عن المسؤول

  التأمين 

   

 

  

 

 

 

15 

 68ملحق 

 (أو شركة التمويل أو جمعية السلفات الصغيرة وكاالت.....) تسمية البنكال الئحة

بتاريخ  AS/19/01التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  هيئة مراقبة رئيس من منشور 136  ةالمنصوص عليه في الماد
 كما تم تغييره وتتميمه 2019يناير  2

 

 ..................................: 1المحاسبيةالسنة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ليجنبرلق لمو.نالمو.ابحالو.نالمإلر.ا ل31ق لقاتحل نا رلإوعلل1

 المدينة

 

 لألجير والـــعائلي الشخصي االسم رقم الضريبة المهنية الوكالة عنوان الوكالة تسمية
 عمليات عرض عن المسؤول

  التأمين 

   

 

  

.
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 مكرر 68ملحق 

 األداءمؤسسات ل الرئيسيين وكالءالوكاالت وال ةقائم

بتاريخ  AS/19/01هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  رئيس منشور من136 ة  المنصوص عليه في الماد
 كما تم تغييره وتتميمه 2019يناير  2

 

 :......................1المحاسبيةالسنة 

 : قائمة الوكاالت1الجدول 

 

 : قائمة الوكالء الرئيسيين2الجدول 

 

 

 

                                                           
 دجنبر من السنة السابقة لسنة اإلرسال. 31إلى  ينايرمن فاتح  1

 المدينة

 

 لألجير والـــعائلي الشخصي االسم الضريبة المهنيةرقم  الوكالة عنوان الوكالة تسمية
 عمليات عرض عن المسؤول
المستوفية للشروط  التأمين 
من  127-2في المادة المحددة 

 المشار إليه أعاله المنشور 

   

 

  

 المدينة

 

 والـــعائلي الشخصي االسم المهنيةرقم الضريبة  الوكيل الرئيسي  عنوان اسم الوكيل الرئيسي
 عرض عن المسؤول لألجير

المستوفية  التأمين عمليات
 في المادة  للشروط المحددة 

من المنشور المشار  2-127 
 إليه أعاله
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حي) (6 في) صادر) (2862.(( رقم) ملدور) ملعهد) ملغربي) لتق1يس) مقرر)

على) باملصادق1) ))2)()  قا�ضي) و2 21) (6( ذ211   وذ 1)

م2 صفات)ق1اس11)مغرب11.

مدير املعهد املغربي للتقييس،

بناء على القانون رقم 12.06 املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة 

بتاريخ   1.10.15 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واالعتماد 

26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010( وال سيما املواد 11 و 15 و 32 

منه ؛

بتاريخ   10 رقم  للتقييس  املغربي  املعهد  إدارة  مجلس  قرار  وعلى 

سلطة  بتفويض  املتعلق   ،)2013 ديسمبر   23(  1435 صفر  من   19

اإلعالن عن املصادقة على املواصفات القياسية املغربية وعن الشهادة 

باملطابقة لهذه املواصفات إلى مدير معهد التقييس،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املواصفات  عليها  مصادق  مغربية  قياسية  مواصفات  تعتبر 
القياسية املبينة مراجعها في امللحق بهذا املقرر)1(.

املادة الثانية

توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن 
تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.

املادة الثالثة

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1443 )6 يوليو 2022(.

اإلمضاء: عبد الرحيم الطيبي.

)1( يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 7110 بتاريخ 21 ذي الحجة 1443 

)21 يوليو 2022(.
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مرس2م)رقم))18.)).))صادر)في))2)من)حي) وذ 1)ذ211 ))2)و2 21)))2)) 

به) مل2ض2عين) ته1ئ1) بامل2 فق1)على)  تصم1م)ل  نظام) ملتعلق)

ح ك) في) أن) لباإلعالن) سطات) بإقل1م) سع1د) ألالد) جماع1) مركز)

منفع1)عام1.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992( 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 

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

 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

اجتماعها  املحلية خالل  التقنية  اللجنة  وبعد االطالع على محضر 

املنعقد بتاريخ 17 نوفمبر 2021 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة أوالد سعيد خالل الفترة 

املمتدة من 31 يناير إلى فاتح مارس 2022 ؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة أوالد سعيد خالل دورته االستثنائية 

املنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 12 ماي 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   AUS 01/2022 رقم  التصميم  على  يوافق 

املوضوعين لتهيئة مركز جماعة أوالد سعيد بإقليم سطات وباإلعالن أن 

في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

في  جاء  ما  تنفيذ  سعيد  أوالد  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1443 )12 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

مرس2م)رقم)ذ18.)).))صادر)في))2)من)حي) وذ 1)ذ211 ))2)و2 21)))2)) 

به) مل2ض2عين) ته1ئ1) بامل2 فق1)على)  تصم1م)ل  نظام) ملتعلق)

ح ك) في) أن) لباإلعالن) سطات) بإقل1م) عامر) ألالد) جماع1) مركز)

منفع1)عام1.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992( 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 

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

 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

اجتماعها  املحلية خالل  التقنية  اللجنة  وبعد االطالع على محضر 

املنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2021 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة أوالد عامر خالل الفترة 

املمتدة من 3 يناير إلى فاتح فبراير 2022 ؛

نص2ص)خاص1
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العادية  دورته  خالل  عامر  أوالد  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

املنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   AUS02/2021 رقم  التصميم  على  يوافق 

املوضوعين لتهيئة مركز جماعة أوالد عامر بإقليم سطات وباإلعالن أن 

في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

في  جاء  ما  تنفيذ  عامر  أوالد  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1443 )12 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

مرس2م)رقم)181.)).))صادر)في))2)من)حي) وذ 1)ذ211 ))2)و2 21)))2)) 

به) مل2ض2عين) ته1ئ1) بامل2 فق1)على)  تصم1م)ل  نظام) ملتعلق)

ح ك) في) أن) لباإلعالن) تارلد نت) بإقل1م) جماع1)  ف1ض) مركز)

منفع1)عام1.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992( 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 

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

 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

اجتماعها  املحلية خالل  التقنية  اللجنة  وبعد االطالع على محضر 

املنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2020 ؛

الفترة  خالل  الفيض  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

املمتدة من 27 يونيو إلى 27 يوليو 2021 ؛

االستثنائية  دورته  خالل  الفيض  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

املنعقدة بتاريخ 9 أغسطس 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 28 مارس 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم 05/2022 والنظام املتعلق به املوضوعين 

لتهيئة مركز جماعة الفيض بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة 

عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة الفيض تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1443 )12 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.
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قر ر)مشترك) 2زير)  فالح1)ل  ص1د)  بحري)ل  تنم11)  قرلي1)ل مل1اه)
ل ملا 11) لزيرة) القتصاد) ل  2زير) ملنتدب) دى) ل  غابات)
 ملكلف)بامليز ن11)رقم))).2571)صادر)في)9)حي)  قعدة)ذ211 
 «AQUACULTURE با ترخ1ص) شرك1) ()(2(( و2ن21) (9(
«EDDADI SARL AU)بإنشاء)ل ستغالل)مزرع1) ترب11) ألح1اء)
لبنشر) (»Aquaculture Eddadi Tiniguir« تسمى)   بحري1)

مستخرج)من) التفاق11) ملتعلق1)بها.
 

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه و الغابات،
والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

 بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في
الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   27

البحري، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصلين 28 و28-1 منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في13 من ذي الحجة  1429 
رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )2008 ديسمبر   12(

مؤسسات الصيد البحري، كما تم تغييره و تتميمه؛

الصادر   3200.21 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  وعلى 
بعض  بتفويض   )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في 
االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف 

بامليزانية ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1643.10 الصادر 
في 11 من جمادى اآلخرة 1431 )26 ماي 2010( املتعلق بطلب رخصة 
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية 

االمتياز ذات الصلة، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 3 منه ؛

الفالحة  ووزير  واملالية  االقتصاد  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
 1435 محرم   7 في  الصادر   3151.13 رقم  البحري  والصيد 
السنوية  األتاوة  أداء  وكيفيات  مبالغ  بتحديد   )2013 نوفمبر   11(
البحرية،  األحياء  تربية  مزرعة  امتياز  اتفاقيات  برسم  املستحقة 

كما تم تغييره وتتميمه ؛

األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  التفاقية  واعتبارا 
البحرية رقم DOE/001/2021 املوقعة بتاريخ 14 من شعبان 1443 
 »AQUACULTURE EDDADI SARL شركة  بين   )2022 مارس   17(
واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير   AU«
والغابات واملصادق عليها من قبل الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد 

واملالية املكلف بامليزانية،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يرخص لشركة »AQUACULTURE EDDADI SARL AU« املسجلة 
في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم 6975، أن تقوم وفق الشروط

البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل  إنشاء  اتفاقية  في  املحددة 
 1443 شعبان  من   14 بتاريخ  املوقعة   2021/DOE/001 رقم 
والصيد  الفالحة  ووزير  املذكورة  الشركة  بين   )2022 مارس   17(
البحري والتنمية القروية واملياه و الغابات، بإنشاء واستغالل مزرعة 
لتربية األحياء البحرية تسمى »Aquaculture Eddadi Tiniguir« ألجل 

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

 »Mytilus galloprovincialis« بوزروك / بلح البحر من الصنفين -
و »Perna perna« ؛

،»Crassostrea gigas« املحار املقعر -

املادة الثانية

7 من املرسوم املشار  تمنح هذه الرخصة، طبقا ملقتضيات املادة 
إليه أعاله رقم  2.08.562، ملدة عشر)10( سنوات تحتسب ابتداء من 
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها، 
بطلب من املستفيد منها، وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت 

على أساسها.

من   3 املادة  ملقتضيات  طبقا  هذا،  التجديد  طلب  يودع  أن  يجب 
القرار املشار إليه أعاله رقم 1643.10، لدى الوكالة الوطنية لتنمية 
تاريخ  قبل  أشهر   )6( ستة  أقصاه  أجل  داخل  البحرية  األحياء  تربية 

انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.

املادة الثالثة

 1-28 الفصل  في  عليه  املنصوص  السجل  يتضمن  أن  يجب 
في  الصادر   1.73.255 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  من 
27 من شوال 1393 )23 نوفمبر 1973( املشار إليه أعاله، الذي تمسكه 
حسب  جردا،   »AQUACULTURE EDDADI SARL AU« شركة 
الترتيب الزمني، و تقسيما، حسب الصنف، لعمليات دخول وخروج - 
 »Mytilus galloprovincialis« الصنفين  من  البحر  بلح  بوزروك/ 
تتم  اللذين   »Crassostrea gigas« املقعر  واملحار   »Perna perna« و

تربيتهما.

املادة الرابعة

رقم  االتفاقية  من  مستخرج  املشترك  القرار  بهذا   يلحق 
DOE/001/2021 املشار إليها في املادة األولى أعاله.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1443 )9 يونيو 2022(.

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية،
اإلمضاء : فوزي لقجع.

 وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء : محمد صديقي.

*
*  *
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«  Aquaculture Eddadi Tiniguir(«(مستخرج)من) تفاق11)إنشاء)ل ستغالل)مزرع1) ترب11) ألح1اء)  بحري1)تسمى 
 «AQUACULTURE EDDADI SARL AU »(12)2)) مل2قع1)بتاريخ)21)من)شعبان)ذ211 )27)مارس)))2)()بين)شرك/DOE/222(رقم

للزير)  فالح1)ل  ص1د)  بحري)ل  تنم11)  قرلي1)ل) مل1اه)ل)  غابات

)املادة 9 من املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 )12 ديسمبر 2008((
 شركة  »AQUACULTURE EDDADI SARL AU« الكائن مقرها بحي القسم 1، زنقة 4، رقم 2، الداخلة. سم) ملستف1د

 عشر)10( سنوات، قابلة للتجديد.مدة) التفاق11

مكان)إنشاء)مزرع1)ترب11) ألح1اء)  بحري1

 ملساح1

 وحدلد) وخارج11)ملكان) ملزرع1

منطق1)حماو1

 إلشار ت)في)  بحر

على مستوى خليج الداخلة، إقليم وادي الذهب.

سبعة هكتارات ونصف )7.5 هكتارات(.

خط)  عرضخط)  ط2ل وحدلد  قطع1

  قطع1)2

 B247,671'46°15 غربا"8,298'45°23 شماال"

B(51,894'46°15 غربا"3,086'45°23 شماال"

 B55,244'46°15 غربا"4,114'45°23 شماالذ"

 B151,021'46°15 غربا"9,327'45°23 شماال"

  قطع1))

 B253,106'46°15 غربا"1,886'45°23 شماال"

B(55,144'46°15 غربا"55,661'44°23 شماال"

 B58,540'46°15 غربا"56,559'44°23 شماالذ"

 B156,502'46°15 غربا"02,785'45°23 شماال"

  قطع1)ذ

 B255,803'46°15 غربا"54,119'44°23 شماال"

B(57,840'46°15 غربا"47,885'44°23 شماال"

 B01,236'47°15 غربا"48,784'44°23 شماالذ"

 B159,198'46°15 غربا"55,009'44°23 شماال"

  قطع1)1

 B258,853'46°15 غربا"46,466'44°23 شماال"

B(02,732'47°15 غربا"41,033'44°23 شماال"

 B06,253'47°15 غربا"40,785'44°23 شماالذ"

 B102,372'47°15 غربا"46,186'44°23 شماال"

منطقة عرضها عشرة )10( أمتار تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية

نشاط)مزرع1)ترب11) ألح1اء)  بحري1

  تقن11) ملستعمل1

لسائل) الستغالل

تربية الصنفين البحريين اآلتيين :

- بوزروك / بلح البحر من الصنفين »Mytilus galloprovincialis« و »Perna perna« ؛

- املحار املقعر » Crassostrea gigas« ؛

- تقنية الجيوب فوق طاوالت بالنسبة للمحار املقعر ؛

- تقنية القوائم الخشبية بالنسبة لبوزروك / بلح البحر.

سفن الخدمة

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ملر قب1)ل  تتبع)  تقني)ل  علمي

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة. ملر قب1)  ب1ئ11

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.تدبير)  نفاوات

مبلغ قار): خمسة وسبعون )75( درهما في السنة.مبلغ) ألتالة) ملستحق1

مبلغ متغير : واحد في األلف )1/1000( من قيمة األصناف التي يتم بيعها.

ملحق)با قر ر) ملشترك) 2زير)  فالح1)ل  ص1د)  بحري)ل  تنم11)  قرلي1)ل مل1اه)ل  غابات)ل  2زير) ملنتدب) دى)لزيرة) القتصاد)
 ل ملا 11) ملكلف)بامليز ن11)رقم))).2571)  صادر)في)9)حي)  قعدة)ذ211 )9)و2ن21)))2)()با ترخ1ص) شرك1

 « AQUACULTURE EDDADI SARL AU)«)بإنشاء)ل ستغالل)مزرع1) ترب11) ألح1اء)  بحري1
تسمى)»)Aquaculture Eddadi Tiniguir)«)ل)بنشر)مستخرج))من) التفاق11) ملتعلق1)بها
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قر ر)مشترك) 2زير)  فالح1)ل  ص1د)  بحري)ل  تنم11)  قرلي1)ل مل1اه)

ل ملا 11) لزيرة) القتصاد) ل  2زير) ملنتدب) دى) ل  غابات)

 ملكلف)بامليز ن11)رقم))).2575)صادر)في)9)حي)  قعدة)ذ211 

ترب11) مزرع1) بشغ2ر) بم2جبه)  تصريح) وتم) ()(2(( و2ن21) (9(

.«Aqualho«(ألح1اء)  بحري1) ملسماة 

 

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه و الغابات،

والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

 بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في

الصيد  بتنظيم  املتعلق   )1973 نوفمبر   23(  1393 شوال  من   27

البحري، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 31 منه؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.562 الصادر في13 من ذي الحجة  1429 

رخص  وتجديد  منح  وكيفيات  شروط  بتحديد   )2008 ديسمبر   12(

املادة  تتميمه، وال سيما  و  تغييره  تم  البحري، كما  الصيد  مؤسسات 

17 منه ؛

الصادر   3200.21 رقم  واملالية  االقتصاد  وزيرة  قرار  وعلى 

بعض  بتفويض   )2021 نوفمبر   4(  1443 األول  ربيع  من   28 في 

االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف 

بامليزانية ؛

ووزير  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 1436 رمضان  من   29 في  الصادر   67.15 رقم  واملالية  االقتصاد 

)16 يوليو 2015( بالترخيص لشركة »AQUALHO SARL AU« بإنشاء 

وبنشر   »Aqualho« تسمى  البحرية  األحياء  لتربية  مزرعة  واستغالل 

مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها ؛

واعتبارا لخالصة املحضر املنجز بتاريخ 14 يوليو 2021 من طرف 

استعمال مزرعة  الذي عاين عدم  بالناضور  البحري  الصيد  مندوب 

تربية األحياء البحرية املسماة »Aqualho« لفترة تفوق السنة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  من   31 الفصل  ملقتضيات  طبقا 

املشار إليه أعاله رقم 1.73.255، وتبعا ملحضر املعاينة املنجز بتاريخ 

بالناضور، يصرح،  البحري  2021 من قبل مندوب الصيد  14 يوليو 

ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية، بشغور 

القرار  موضوع   »Aqualho« املسماة  البحرية  األحياء  تربية  مزرعة 

املشترك املشار إليه أعاله رقم 67.15 الصادر في 29 من رمضان 1436 

)16 يوليو 2015(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1443 )9 يونيو 2022(.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد 
واملالية املكلف بامليزانية،
اإلمضاء : فوزي لقجع.

 وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء : محمد صديقي.

قر ر) 2زيرة) القتصاد)ل ملا 11)رقم))).2621)صادر)في)22)حي)  قعدة)ذ211 

 «Valoris Capital«(122)و2ن21)))2)()بمنح) عتماد)جدود) شرك(

ملز ل 1)نشاط)شرك1)تس1ير)ه1ئات)  ت2ظ1ف) و ماعي) لرأسمال.

وزيرة االقتصاد واملالية،

الجماعي  التوظيف  بهيئات  املتعلق   41.05 رقم  القانون  على  بناء 

بتاريخ   1.06.13 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  للرأسمال 

15 من محرم 1427 )14 فبراير 2006(، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 

بتاريخ   1.15.07 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  رقم 18.14 

 29 من ربيع اآلخر 1436 )19 فبراير 2015( وال سيما املواد 25 و 26

و 29 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 1430 

)28 ماي 2009( لتطبيق القانون رقم 41.05 املتعلق بهيئات التوظيف 

الجماعي للرأسمال وال سيما املادة 3 منه ؛

في  الصادر   706.10 رقم  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  وعلى 

الشركة  باعتماد  املتعلق   )2010 مارس   3(  1431 األول  ربيع  من   16

كبتال«  »فالوريس  للرأسمال  الجماعي  التوظيف  لهيئات  املسيرة 

)Valoris Capital( ؛

هيئات  تسيير  شركة  قدمته  الذي  الجديد  االعتماد  طلب  وعلى 

التوظيف الجماعي للرأسمال »Valoris Capital« على إثر تغيير غرضها 

االجتماعي ؛

بتاريخ الرساميل  لسوق  املغربية  الهيئة  رأي  استطالع   وبعد 

23 مارس 2022،

قررت ما يلي :

املادة األولى

مقرها  الكائن   »Valoris Capital« لشركة  جديد  اعتماد  يمنح 

ظبي،  أبو  وزنقة  الجديدة  طريق  ملتقى  البيضاء،  بالدار  االجتماعي 

ملزاولة نشاط شركة تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1443 )10 يونيو 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قر ر) 2زيرة) القتصاد)ل ملا 11)رقم))).2625)صادر)في)22)حي))  قعدة)ذ211 

 «CDG Invest جدود) شرك1) بمنح) عتماد) ()(2(( و2ن21) (22(

«Growth)ملز ل 1)نشاط)شرك1)تس1ير)ه1ئات)  ت2ظ1ف) و ماعي)

 لرأسمال.

وزيرة االقتصاد واملالية،

الجماعي  التوظيف  بهيئات  املتعلق   41.05 رقم  القانون  على  بناء 

بتاريخ   1.06.13 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  للرأسمال 

وتتميمه  تغييره  تم  كما   )2006 فبراير   14(  1427 محرم  15 من 

 1.15.07 بالقانون رقم 18.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

بتاريخ 29 من ربيع اآلخر 1436 )19 فبراير 2015( وال سيما املواد 25 

و 26 و 29 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 1430 

)28 ماي 2009( لتطبيق القانون رقم 41.05 املتعلق بهيئات التوظيف 

الجماعي للرأسمال وال سيما املادة 3 منه ؛

في الصادر   946.10 رقم  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار   وعلى 

2010( املتعلق باعتماد الشركة  1431 )17 مارس  30 من ربيع األول 

كبتال  جي  دي  »�ضي  للرأسمال  الجماعي  التوظيف  لهيئات  املسيرة 

برايفيت إكويتي« )CDG Capital Private Equity( ؛

هيئات  تسيير  شركة  قدمته  الذي  الجديد  االعتماد  طلب  وعلى 

التوظيف الجماعي للرأسمال »CDG Invest Growth« على إثر تغيير 

غرضها االجتماعي ؛

بتاريخ الرساميل  لسوق  املغربية  الهيئة  رأي  استطالع   وبعد 

23 مارس 2022،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يمنح اعتماد جديد لشركة »CDG Invest Growth« الكائن مقرها 

الخضراء،  املسيرة  شارع   ،101 رقم  البيضاء،  بالدار  االجتماعي 

الطابق األول، ملزاولة نشاط شركة تسيير هيئات التوظيف الجماعي 

للرأسمال.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1443 )10 يونيو 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

قر ر) 2زيرة) القتصاد)ل ملا 11)رقم))).2626)صادر)في)22)حي)  قعدة)ذ211 
 «Private Equity ))2)()بمنح) عتماد)جدود) شرك1) )22)و2ن21)
ه1ئات)  ت2ظ1ف) تس1ير) شرك1) نشاط) ملز ل 1) (Initiatives»

 و ماعي) لرأسمال.

وزيرة االقتصاد واملالية،

الجماعي  التوظيف  بهيئات  املتعلق   41.05 رقم  القانون  على  بناء 
بتاريخ  1.06.13 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   للرأسمال 

وتتميمه  تغييره  تم  كما   ،)2006 فبراير   14(  1427 محرم  من   15
 1.15.07 18.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  بالقانون رقم 
بتاريخ 29 من ربيع اآلخر 1436 )19 فبراير 2015( وال سيما املواد 25 

و 26 و 29 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 1430 
)28 ماي 2009( لتطبيق القانون رقم 41.05 املتعلق بهيئات التوظيف 

الجماعي للرأسمال وال سيما املادة 3 منه ؛

في الصادر   559.11 رقم  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار   وعلى 
الشركة  باعتماد  املتعلق   )2011 مارس   4(  1432 األول  ربيع  من   28
إكويتي  »برايفيت  للرأسمال  الجماعي  التوظيف  لهيئات  املسيرة 

اينيسياتيف« )Private Equity Initiatives( ؛

هيئات  تسيير  شركة  قدمته  الذي  الجديد  االعتماد  طلب  وعلى 
إثر  على   »Private Equity Initiatives« للرأسمال  الجماعي  التوظيف 

تغيير غرضها االجتماعي ؛

بتاريخ الرساميل  لسوق  املغربية  الهيئة  رأي  استطالع   وبعد 
23 مارس 2022،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الكائن   »Private Equity Initiatives« لشركة  جديد  اعتماد  يمنح 
مقرها االجتماعي بالدار البيضاء، الطابق 2، حي راسين، ملتقى زنقة 
أحمد شاردي وعلي عبد الرزاق، ملزاولة نشاط شركة تسيير هيئات 

التوظيف الجماعي للرأسمال.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1443 )10 يونيو 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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قر ر) 2زير)  تعل1م)  عالي)ل  بحث)  علمي)ل البتكار)رقم))).2ذ26)صادر)

بتتم1م)  قر ر) ()(2(( و2ن21) )ذ2) ذ211  حي)  قعدة) من) ذ2) في)

رقم)ذ25.2ذ)  صادر)في)2))من)محرم)1)21 )5))مارس)ذ22)) 

بتحدود)الئح1)  شهاد ت)  تي)تعادل)شهادة)  دكت2ر ه)في)طب)

 ألسنان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 العلمي رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003(

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

24 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم  305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   - األولى.  » املادة 

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  » املطلوبة 

 » بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

» الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

.......................................................................................................«

»-)جمه2ري1)  س2د ن):

.......................................................................................................«

جامعة  من  املسلمة  واألسنان  الفم  جراحة  بكالوريوس  درجة   -«

»الخرطوم، جمهورية السودان بتاريخ 11 ديسمبر 2017.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من ذي القعدة 1443 )13 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

قر ر) 2زير)  تعل1م)  عالي)ل  بحث)  علمي)ل البتكار)رقم))).)ذ26)صادر)

بتتم1م)  قر ر) ()(2(( و2ن21) )ذ2) ذ211  حي)  قعدة) من) ذ2) في)

رقم)ذ25.2ذ)  صادر)في)2))من)محرم)1)21 )5))مارس)ذ22)) 

بتحدود)الئح1)  شهاد ت)  تي)تعادل)شهادة)  دكت2ر ه)في)طب)

 ألسنان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 العلمي رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003(

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

24 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم  305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   - األولى.  » املادة 

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  » املطلوبة 

 » بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

» الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

.......................................................................................................«

»-)إسبان1ا):

» .......................................................................................................

» – Titulo universitario oficial de graduada en odontologia, 
» délivré par Universidad europea de Madrid - Espagne. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من ذي القعدة 1443 )13 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



2)17الجريدة الرسمية عدد 7110 -)21 ذو الحجة 1443 )21 يوليو 2022(  

قر ر) 2زير)  تعل1م)  عالي)ل  بحث)  علمي)ل البتكار)رقم))).ذذ26)صادر)

بتتم1م)  قر ر) ()(2(( و2ن21) )ذ2) ذ211  حي)  قعدة) من) ذ2) في)

رقم)ذ25.2ذ)  صادر)في)2))من)محرم)1)21 )5))مارس)ذ22)) 

بتحدود)الئح1)  شهاد ت)  تي)تعادل)شهادة)  دكت2ر ه)في)طب)

 ألسنان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 العلمي رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003(

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

24 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم  305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   - األولى.  » املادة 

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  » املطلوبة 

 » بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

» الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

.......................................................................................................«

»-)إسبان1ا):

» .......................................................................................................

» – Titulo oficial de graduado en odontologia, délivré par 
» Universidad San Pablo-Ceu - Espagne. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من ذي القعدة 1443 )13 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

قر ر) 2زير)  تعل1م)  عالي)ل  بحث)  علمي)ل البتكار)رقم))).1ذ26)صادر)

بتتم1م)  قر ر) ()(2(( و2ن21) )ذ2) ذ211  حي)  قعدة) من) ذ2) في)

رقم)ذ25.2ذ)  صادر)في)2))من)محرم)1)21 )5))مارس)ذ22)) 

بتحدود)الئح1)  شهاد ت)  تي)تعادل)شهادة)  دكت2ر ه)في)طب)

 ألسنان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 العلمي رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003(

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

24 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم  305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   - األولى.  » املادة 

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  » املطلوبة 

 » بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

» الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

.......................................................................................................«

»-)ترك1ا):

» .......................................................................................................

» – Titre de dentiste, délivré par la Faculté de médecine 
» dentaire, Université Selçuk - République de Turquie - le 
» 2 juillet 2021. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من ذي القعدة 1443 )13 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7110 -)21 ذو الحجة 1443 )21 يوليو 2022(الجريدة الرسمية   17((

قر ر) 2زير)  تعل1م)  عالي)ل  بحث)  علمي)ل البتكار)رقم))).5ذ26)صادر)

بتتم1م)  قر ر) ()(2(( و2ن21) )ذ2) ذ211  حي)  قعدة) من) ذ2) في)

رقم)ذ25.2ذ)  صادر)في)2))من)محرم)1)21 )5))مارس)ذ22)) 

بتحدود)الئح1)  شهاد ت)  تي)تعادل)شهادة)  دكت2ر ه)في)طب)

 ألسنان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 العلمي رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003(

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

24 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم  305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   - األولى.  » املادة 

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  » املطلوبة 

 » بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

» الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

.......................................................................................................«

»-)كند ):

» .......................................................................................................

» – Doctorat en médecine dentaire )D.M.D(, délivré par 
» l’Université de Montréal - Faculté de médecine dentaire - 
» Canada - le 17 mai 2011. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من ذي القعدة 1443 )13 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

قر ر) 2زير)  تعل1م)  عالي)ل  بحث)  علمي)ل البتكار)رقم))).6ذ26)صادر)

بتتم1م)  قر ر) ()(2(( و2ن21) )ذ2) ذ211  حي)  قعدة) من) ذ2) في)

رقم)ذ25.2ذ)  صادر)في)2))من)محرم)1)21 )5))مارس)ذ22)) 

بتحدود)الئح1)  شهاد ت)  تي)تعادل)شهادة)  دكت2ر ه)في)طب)

 ألسنان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 العلمي رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003(

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

24 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم  305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   - األولى.  » املادة 

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  » املطلوبة 

 » بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

» الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

.......................................................................................................«

»-)إسبان1ا):

» .......................................................................................................

» – Titulo universitario oficial de graduada en odontologia, 
» délivré par Universidad Rey Juan Carlos - Espagne. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من ذي القعدة 1443 )13 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



ذ)17الجريدة الرسمية عدد 7110 -)21 ذو الحجة 1443 )21 يوليو 2022(  

 2722.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي) قر ر) 2زير)  تعل1م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ211 )8))و2ن21) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Chimie تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat en chimie, préparé et délivré 

au siège de l’Université de Lorraine en partenariat 

international avec Université de Lulea Suède - France - le 

1er juillet 2020,

  Ingénierie des matériaux : مشفوعة باملاستر املتخصص، مسلك

traitement, caractérisation et contrôle de qualité املسلم من كلية 

العلوم بالقنيطرة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2722.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي) قر ر) 2زير)  تعل1م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ211 )8))و2ن21) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie mécanique تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 

mention : mécanique, génie civil, génie mécanique, 

spécialité : génie mécanique, préparé et délivré au siège 

de l’Université Lille I - sciences et technologies - France - 

le 10 octobre 2012,

مشفوعة باإلجازة في العلوم والتقنيات )LST(، مسلك : الهندسة 

امليكانيكية املسلمة من كلية العلوم والتقنيات بسطات.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7110 -)21 ذو الحجة 1443 )21 يوليو 2022(الجريدة الرسمية   17(1

 272(.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي) قر ر) 2زير)  تعل1م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ211 )8))و2ن21) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences biologiques تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Degree of doctor of philosophy in the biological sciences, 

délivré par Albany medical college - USA - le 26 mai 2016,

مشفوعة بشهادة املاجستير علوم في التكنولوجيا الحيوية املسلمة 

من جامعة األخوين بإفران.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).ذ272  رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي) قر ر) 2زير)  تعل1م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ211 )8))و2ن21) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Sciences et في  التالية  الشهادة  الدكتوراه،  ملعادلة  تقبل 

: technologies des matériaux

– Degree doctor of philosophy )PhD( in the research field 

materials sciences and technologies, préparé et délivré 

au siège de Obuda University Budapest - Hongrie - le 

22 février 2021,

مشفوعة بدبلوم املاستر، املسلك : »الطاقات املتجددة والتخزين«، 

العلوم  كلية  من  املسلم  والتخزين«  املتجددة  »الطاقات   : التخصص 

بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



5)17الجريدة الرسمية عدد 7110 -)21 ذو الحجة 1443 )21 يوليو 2022(  

 2721.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي) قر ر) 2زير)  تعل1م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ211 )8))و2ن21) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 

mention : génie civil, préparé et délivré au siège de 

l’Université de Lorraine - France - le 28 octobre 2019.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2725.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي) قر ر) 2زير)  تعل1م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ211 )8))و2ن21) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Microbiologie et في  التالية  الشهادة  الدكتوراه،  ملعادلة  تقبل 

: biotechnologie

– Titulo universitario oficial de doctor por la Universitat 
de Barcelona del programa oficial de doctorado en 
microbiologia ambiental y biotecnologia - Espagne - 
le 5 janvier 2019, assorti du titulo oficial de master 
universitario en agua, analisis interdisciplinario y gestion 
sostenible por la Universitat de Barcelona - Espagne - le 
25 octobre 2011,

وبشهادة »maîtrise« في العلوم والتقنيات )MST(، شعبة : حماية 

البيئة املسلمة من كلية العلوم والتقنيات بطنجة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 2726.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي) قر ر) 2زير)  تعل1م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ211 )8))و2ن21) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génétique humaine تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master de génétique humaine, préparé 

et délivré au siège de l’Université Cheikh Anta-Diop 

de Dakar, Faculté de médecine, de pharmacie et 

d’odontologie-stomatologie - Sénégal - le 20 avril 2021.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2727.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي) قر ر) 2زير)  تعل1م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ211 )8))و2ن21) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie chimique تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme d’études approfondies )D.E.A.(, spécialité : 

génie chimique, préparé et délivré par l’Institut national 

polytechnique Toulouse - France - le 15 juillet 1986, 

assorti du diplôme de licence de chimie physique, préparé 

et délivré au siège de l’Université Paul Sabatier Toulouse 

III - France - le 26 octobre 1984,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 2728.(( رقم) ل البتكار) ل  بحث)  علمي) قر ر) 2زير)  تعل1م)  عالي)

))2)()بتحدود) ذ211 )8))و2ن21) 8))من)حي)  قعدة) صادر)في)

بعض) ملعادالت)بين)  شهاد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 11 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Génie des في  التالية  الشهادة  املتخصص،  املاستر  ملعادلة  تقبل 

: procédés

– Diplôme de master sciences, technologies, santé, à 

finalité professionnelle, mention : chimie et procédés, 

spécialité : génie des procédés, préparé et délivré au siège 

de l’Université Grenoble 1 - France - le 15 février 2013.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1443 )28 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 إلحن)بممارس1)  هندس1) ملعماري1

في صادر   1660.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 21 من ذي القعدة 1443 )21 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5273

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  بورجل  زكرياء  للسيد 

16 نوفمبر 2018،  بتاريخ  اسبانيا   - لكاتلونيا  البوليتقنية  الجامعة 

بالقطاع  أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الناضور.

*
*  *

في صادر   1661.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 22 من ذي القعدة 1443 )22 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5276

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  جسوس  زينب  للسيدة 

8 يوليو 2019،  بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة 

بالقطاع  أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*
*  *

في صادر   1662.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 22 من ذي القعدة 1443 )22 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5275

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  مزوطي  دنيا  للسيدة 

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 30 أكتوبر 2013، 

بالقطاع  أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة املحمدية.

*
*  *

في صادر   1663.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 22 من ذي القعدة 1443 )22 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5274

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  حاضر  أميمة  للسيدة 

للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  17 يناير 2022،  بتاريخ 

مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الدار البيضاء.

*
*  *
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في صادر   1664.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 22 من ذي القعدة 1443 )22 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5280

مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  البوعي�ضي  جهان  للسيدة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة  من 

30 ديسمبر 2020، أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة 

بمدينة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر   1665.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 22 من ذي القعدة 1443 )22 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5279

مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  الشيخ  أوسامة  للسيد 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة  من 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  4 فبراير 2022، 

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*

*  *
في صادر   1666.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 22 من ذي القعدة 1443 )22 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5278

معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  البشتي  الزهراء  فاطمة  للسيدة 

بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  مسلم 

29 ديسمبر 2020، أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة 

بمدينة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

القنيطرة.

*

*  *
في صادر   1667.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 22 من ذي القعدة 1443 )22 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5277

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الوكيلي  ايمان  للسيدة 

3 يوليو 2019،  بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة 

بالقطاع  أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة سال.

*

*  *

في صادر   1668.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 22 من ذي القعدة 1443 )22 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5281

للسيد امناي كيش الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

الوطنية للهندسة املعمارية بمراكش بتاريخ 2 يوليو 2021، أن يحمل 

الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة 

بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة مراكش.

*

*  *
في صادر   1669.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

22 من ذي القعدة 1443 )22 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5284 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  لفتيت  أيوب  للسيد 

للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  17 يناير 2022،  بتاريخ 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة طنجة.

*

*  *
في صادر   1741.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 29 من ذي القعدة 1443 )29 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5282

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  تلمودي  كوثر  للسيدة 

بالرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  17 يناير 2022،  بتاريخ 

مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة أكادير.

*

*  *
في صادر   1742.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 29 من ذي القعدة 1443 )29 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5288

للسيد هشام عفار الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة 

أوكرانيا   - بكييف  املعمارية  والهندسة  للبناء  الوطنية  الجامعة  من 

ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  2 يونيو 2020،  بتاريخ 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة أكادير.

*

*  *
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في صادر   1743.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 29 من ذي القعدة 1443 )29 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5289

املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  حداد  جواد  للسيد 

مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف - 

معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  31 ماي 2020،  بتاريخ  أوكرانيا 

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل  ويزاول الهندسة املعمارية 

مكتبه بمدينة وجدة.

*
*  *

في صادر   1744.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 29 من ذي القعدة 1443 )29 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5290

الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  اليندوزي  يوسف  محمد  للسيد 

املعمارية مسلمة من الجامعة الوطنية البوليتقنية للفيف - أوكرانيا 

ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  31 ديسمبر 2020،  بتاريخ 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة مكناس.

*
*  *

في صادر   1745.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 29 من ذي القعدة 1443 )29 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5286

للسيد مامون العلوي الحسني الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم 

من املدرسة العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط 

ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  27 يناير 2022،  بتاريخ 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الدار البيضاء.

*
*  *

في صادر   1746.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 29 من ذي القعدة 1443 )29 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5287

املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  يعقوبي  معاذ  للسيد 

بتاريخ  تركيا   - بإسطانبول   lʼUniversité Bahçesehi من  مسلمة 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  11 فبراير 2019، 

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

مكناس.

*
*  *

في صادر   1747.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 27 من ذي القعدة 1443 )27 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5270

معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  العابدي  العلوي  سهيا  للسيدة 

بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  مسلم 

29 سبتمبر 2016، أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة 

بمدينة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الرباط.

*

*  *
في صادر   1748.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 27 من ذي القعدة 1443 )27 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5272

للسيد حمزة طليح الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

بتاريخ  للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  4 نوفمبر 2020، 

املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة فاس.

*

*  *
في صادر   1749.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

5255 عدد  تحت  يرخص   )2022 يونيو   27(  1443 القعدة  ذي  من   27 

للسيدة كنزة العلمي الحاملة لدبلوم الدولة ملهندس معماري مسلم من 

 Ecole d’architecture de la ville et des Territoires à Marne la vallée

معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  12 مارس 2015،  بتاريخ  بفرنسا   -

جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول 

مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر   1750.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 27 من ذي القعدة 1443 )27 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5271

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  صبان  حفصة  للسيدة 

للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  17 يناير 2022،  بتاريخ 

مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة طنجة.

*

*  *
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في صادر   1751.22 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 
 27 من ذي القعدة 1443 )27 يونيو 2022( يرخص تحت عدد 5283

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  طلحي  رهان  للسيدة 
للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 
وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن  17 يناير 2022،  بتاريخ 
مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة مكناس.

مقرر) 2 لي)بنك) ملغرب)رقم)225)صادر)في)1)ش2 ل)ذ211 )5)ماي)))2)) 
بسحب) عتماد)شركSOGEPAIEMENT«(1« بصفتها)مؤسس1)أد ء

والي بنك املغرب،

االئتمان  بمؤسسات  املتعلق   103.12 رقم  القانون  على  بناء 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات 
رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع األول 1436 )24 ديسمبر 2014( كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما املواد 52 و 53 و 144 منه ؛

وعلى مقرر والي بنك املغرب رقم 97 الصادر في 20 من ذي القعدة 1440 
بصفتها   »SOGEPAIEMENT« شركة  باعتماد  )23 يوليو 2019( 

مؤسسة أداء ؛

وعلى طلب سحب اعتماد الشركة الذي تمت املصادقة عليه من 
لدن الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ 8 مارس 2022،

قرر ما يلي  :

املادة األولى

 ،55 يسحب اعتماد شركة »SOGEPAIEMENT« الكائن مقرها في 
شارع عبد املومن، الدار البيضاء، بصفتها مؤسسة أداء.

املادة الثانية

مزاولة  عن   »SOGEPAIEMENT« شركة  القانون  بقوة  تتوقف 
عملياتها بصفتها مؤسسة أداء في الساعة الثانية عشر )12( زواال لليوم 

املوالي لتاريخ نشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

املادة الثالثة

املواد  ألحكام  طبقا   »SOGEPAIEMENT« جمعية  تصفية  تتم 
 1331 9 رمضان  1082 من الظهير الشريف الصادر في  1065 إلى  من 
)12 أغسطس 1913( املتعلق بااللتزامات والعقود وأحكام املواد من 

361 إلى 372 من القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة.

املادة الرابعة

 ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية .

وحرر بالرباط في 4 شوال 1443 )5 ماي 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

مقرر) 2 لي)بنك) ملغرب)رقم)226)صادر)في)8)ش2 ل)ذ211 )9)ماي)))2)) 

سلف«) »دواك) شرك1)  تم2يل) مصفي) مدة) نتد ب) بتمدود)

. »DIAC-SALAF«

والي بنك املغرب،

االئتمان  بمؤسسات  املتعلق   103.12 رقم  القانون  على  بناء 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات 

 )2014 ديسمبر   24(  1436 األول  ربيع  فاتح  بتاريخ   1.14.193 رقم 

وال سيما املادة 146 منه ؛

جمادى من   27 في  الصادر   41 رقم  املغرب  بنك  والي  مقرر   وعلى 

سلف«  »دياك  لشركة  مصفي  بتعيين  )8 ماي 2013(   1434 اآلخرة 

»DIAC-SALAF« ؛

 1436 شعبان   3 في  الصادر   49 رقم  املغرب  بنك  والي  مقرر  وعلى 

)22 ماي 2015( بتمديد مدة انتداب مصفي شركة التمويل »دياك سلف« 

»DIAC-SALAF« ؛

وعلى مقرر والي بنك املغرب رقم 62 الصادر في 12 من شعبان 1438 

)9 ماي 2017( بتمديد مدة انتداب مصفي شركة التمويل »دياك سلف« 

»DIAC-SALAF« ؛

وعلى مقرر والي بنك املغرب رقم 89 الصادر في 19 من شعبان 1440 

»DIAC- التمويل  شركة  مصفي  انتداب  مدة  بتمديد  )25 أبريل 2019( 

»SALAF ؛

وعلى مقرر والي بنك املغرب رقم 102 الصادر في 14 من رمضان 1441 

)8 ماي 2020( بتمديد مدة انتداب مصفي شركة التمويل »دياك سلف« 

»DIAC-SALAF« ؛

 »DIAC-SALAF« شركة  لتصفية  املحدد  األجل  لكون  ونظرا 

سينتهي في تاريخ 10 ماي 2022، دون أن تتم عمليات التصفية،

قرر ما يلي  :

املادة األولى

»DIAC- شركة  مصفي  ناهض،  أحمد  السيد  انتداب  مدة  تمدد 

»SALAF، ملدة سنة واحدة ابتداء من 10 ماي 2022.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1443 )9 ماي 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
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ذ211  21)من)حي)  قعدة) 227)صادر)في) مقرر) 2 لي)بنك) ملغرب)رقم)

بتمدود)أجل)تصف11)  بنك)  2طني) إلنماء) )21)و2ن21)))2)()

 القتصادي.

والي بنك املغرب،

االئتمان  بمؤسسات  املتعلق   103.12 رقم  القانون  على  بناء 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات 

 )2014 ديسمبر   24(  1436 األول  ربيع  فاتح  بتاريخ   1.14.193 رقم 

وال سيما املادتين 145 و 146 منه ؛

وعلى مقرر والي بنك املغرب رقم 42 الصادر في 28 من رجب 1434 

)7 يونيو 2013( بتمديد أجل تصفية البنك الوطني لإلنماء االقتصادي ؛

 1437 رمضان   9 في  الصادر   55 رقم  املغرب  بنك  والي  وعلى مقرر 

)15 يونيو 2016( بتمديد أجل تصفية البنك الوطني لإلنماء االقتصادي ؛

وعلى مقرر والي بنك املغرب رقم 92 الصادر في 25 من رمضان 1440 

)31 ماي 2019( بتمديد أجل تصفية البنك الوطني لإلنماء االقتصادي ؛

ونظرا لكون األجل املحدد لتصفية البنك الوطني لإلنماء االقتصادي 

سينتهي في 15 يونيو 2022، دون أن تتم عمليات التصفية ؛

بتاريخ  املنتدب  املصفي  قدمه  الذي  التمديد  طلب  على  وبناء 

13 يونيو 2022،

قرر ما يلي  :

املادة األولى

لإلنماء  الوطني  البنك  تصفية  أجل   )1( واحدة  سنة  ملدة  يمدد 

االقتصادي املنصوص عليه في مقرر والي بنك املغرب رقم 92 املشار 

إليه أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1443 )14 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري.


