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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  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية
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سفت1ي علىي بملصاسقةي -ي للت1ج ة.ي بلعل اي فهدي بمللكي مدلسةي
بلت1ج ةي لدلكي بلوطن ةي بلب دبغوج ةي بلضوببطي

بلتح5ي5يةيوبلفولية.

العلمي  والبحث  العالي  املنهي والتعليم  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
 )2019 )18 سبتمبر   1441 محرم  من   18 في  صادر   2870.19 رقم 
باملصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الترجمة 
11034التحريرية والفورية ملدرسة امللك فهد العليا للترجمة............................ 

موبسي1ي وبلسبتي علىي مؤقتي وقائيي تدبي1ي تطب قي -ي بلج 5ك.ي
وأنابيبيمنيحديديأويصلب.

الرقمـــي واالقتصــــاد  والتجـــارة  واالستثمـــار  الصنـــاعـــة  لــوزيــــر  مشترك   قـــرار 
 1441 صفر   4 في  صادر   3032.19 رقم  واملالية  االقتصاد  ووزير 
واردات  على  مؤقت  وقائي  تدبير  بتطبيق  القا�ضي   )2019 أكتوبر   3(
11043مواسير وأنابيب من حديد أو صلب .........................................................

ه ئةيم5بقبةيبلتأم ناتيوبالحت اطيبالجت اعي.ي-يبملصاسقةيعلىي
بملنشوليبملتعلقيبالتزبماتيبل قظةيوبمل5بقبةيبلدب ل ةي
بلتأميني وإعاسةي بلتأميني مقاوالتي علىي بملف5وضةي

وبلوسطاءيفييبلتأمينيوإعاسةيبلتأمين.

في  صادر   1662.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
21 من ربيع األول 1441 )19 نوفمبر 2019( باملصادقة على منشور 
 AS/02/19 رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم
الصادر في 25 سبتمبر 2019 يتعلق بالتزامات اليقظة واملراقبة الداخلية 
املفروضة على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمين 
11044وإعادة التأمين ........................................................................................ 

بت1ب  صي بإلسالءي وجوبي أجلي ت ديدي -ي بلخالج ة.ي بلتجالةي
تصدي5يبلدلع.

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 2836.19 صادر 
في 21 من ربيع األول 1441 )19 نوفمبر 2019( بتمديد أجل وجوب 
اإلدالء بتراخيص تصدير السلع الواردة في قائمة امللحق رقم II بقرار 
وزير التجارة الخارجية واالستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية 
 ......................................................................................... 11054رقم 1308.94.
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عدد)6838 - 15)ربيع ارخر)1441 )12)ديسمبر)2019( بلج5يدةيبل5س  ة)2213  

نصوصي اصة

ش5كةيCIMECOM.ي-يبملوبفقةيعلىيبلتغ ي1بتيبملتعلقةيبدفت1ي
بلتح التيبلخاصيبإنجازيمهاميبلخدمةيبألساس ة.

مرسوم رقم 2.19.799 صادر في 28 من ربيع األول 1441 )26 نوفمبر 2019( 
باملوافقة على التغييرات املتعلقة بدفتر التحمالت الخاص بإنجاز مهام 

 ....................................CIMECOM 11055الخدمة األساسية من طرف شركة

تع ينيآم5ينيمداعدينيبالص5ف.

 1441 األول  ربيع  من   23 في  صادر   3.125.19 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار 
 ....... 11056)21 نوفمبر 2019( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم

تفويضيبإلمضاءيوبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

قرار لوزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 3499.19 صادر في 11 من صفر 1441 
 ..................................................... 11057)10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء

 1441 األول  ربيع  فاتح  في  صادر   3554.19 رقم  الصحة  لوزير  قرار 
 .......... 11057)30 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات

 1441 األول  ربيع  فاتح  في  صادر   3555.19 رقم  الصحة  لوزير  قرار 
 ..................................................... 11058)30 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3491.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
10 ربيع األول 1441 )8 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 11059على الصفقات.

في  صادر   3492.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
10 ربيع األول 1441 )8 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 11060على الصفقات.

في  صادر   3493.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
1011060 ربيع األول 1441 )8 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء...................... 

في  صادر   3494.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
1011061 ربيع األول 1441 )8 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء...................... 

في  صادر   3495.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
1011061 ربيع األول 1441 )8 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء...................... 

في  صادر   3496.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
1011062 ربيع األول 1441 )8 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء...................... 

في  صادر   3497.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
1011063 ربيع األول 1441 )8 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء...................... 

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 3498.19 صادر في 10 ربيع 
11063األول 1441 )8 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء.................................... 

في  صادر   3535.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
 ............. 1511064 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3536.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
 ............. 1511064 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3537.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
اإلمضاء  بتفويض   )2019 نوفمبر   13(  1441 األول  ربيع  من   15

 ...................................................................... 11065واملصادقة على الصفقات.

في  صادر   3538.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

اإلمضاء  بتفويض   )2019 نوفمبر   13(  1441 األول  ربيع  من   15

 ...................................................................... 11065واملصادقة على الصفقات.

في  صادر   3539.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

 ............. 1511066 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3540.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

 ............. 1511066 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3541.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

 ............. 1511066 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3542.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

 ............. 1511067 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3543.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

اإلمضاء  بتفويض   )2019 نوفمبر   13(  1441 األول  ربيع  من   15

 ...................................................................... 11067 واملصادقة على الصفقات.

في  صادر   3544.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

 ............. 1511068 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3545.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

 ............. 1511068 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3546.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

 ............. 1511069 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

في  صادر   3547.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

 ............. 1511069 من ربيع األول 1441 )13 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء

قرار لوزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان رقم 3504.19 

صادر في 14 من ربيع األول 1441 )12 نوفمبر 2019( بتفويض اإلمضاء 

 ...................................................................... 11070واملصادقة على الصفقات.

قرار لوزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان رقم 3505.19 

بتفويض   )2019 نوفمبر   12(  1441 األول  ربيع  من   14 في  صادر 

11070اإلمضاء.................................................................................................... 

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 

رقم 3548.19 صادر في 23 من ربيع األول 1441 )21 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11071بتفويض اإلمضاء.

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 

رقم 3549.19 صادر في 23 من ربيع األول 1441 )21 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11071بتفويض اإلمضاء.

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 

رقم 3550.19 صادر في 23 من ربيع األول 1441 )21 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11072بتفويض اإلمضاء.

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 

رقم 3551.19 صادر في 23 من ربيع األول 1441 )21 نوفمبر 2019( 

 ................................................................................... 11072بتفويض اإلمضاء.
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مقاولةيبلتأمينيوإعاسةيبلتأميني:

»زوليخيبلتأم ناتيبملغ5ب«.	ي

 قرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 1663.19 صادر في 16 من رمضان 1440

واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  بنسخ  املتعلق   )2019 ماي   22(

 )2015 يونيو   30(  1436 رمضان  من   13 في  الصادر   2387.15 رقم 

التأمينات  »زوريخ  التأمين  وإعادة  التأمين  مقاولة  باعتماد  املتعلق 

في الصادر   55.06 رقم  والخوصصة  املالية  وزير  وقرار   املغرب« 

5 ذي الحجة 1426 )6 يناير 2006( املتعلق باعتماد مقاولة التأمين 

11073وإعادة التأمين »زوريخ شركة مغربية للتأمين«....................................... 

»أل انزيبملغ5ب«.	ي

 P/EA/1.19 رقم  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  ملجلس  قرار 

صادر في 14 من ربيع األول 1441 )12 نوفمبر 2019( بمنح االعتماد 

 ...................................... 11073ملقاولة التأمين وإعادة التأمين »أليانز املغرب«.

- بلب ضاء.ي بالدبلي بلد البتي مهنيصناعةي فيي بلتكويني  معهدي

بإلسماجي قبلي للتكويني بالست عاب ةي بلطاقةي تحديدي

وا5بمجيبلتكوينيومدسها.

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

رقم 2758.19 صادر في 24 من ربيع األول 1441 )22 نوفمبر 2019( 

بتغيير القرار رقم 2534.15 الصادر في 2 شعبان 1436 )21 ماي 2015( 

بشأن تحديد الطاقة االستيعابية للتكوين قبل اإلدماج وبرامج التكوين 

 .......... 11075ومددها ملعهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء.

بلتق  ديفييعدبسيبرثالي:

سبليبنجلون.	ي

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 

رقم 3035.19 صادر في 27 من ربيع األول 1441 )25 نوفمبر 2019( 

11081بتقييد دار بنجلون الكائنة بمدينة القصر الكبير في عداد ارثار............. 

ض5يحيموالييعلييبوغالب.	ي

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 
رقم 3036.19 صادر في 27 من ربيع األول 1441 )25 نوفمبر 2019( 
بتقييد ضريح موالي علي بوغالب الكائن بمدينة القصر الكبير في عداد 

 ....................................................................................................... 11081ارثار.

بملسجديبألعظم.	ي

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 
رقم 3037.19 صادر في 27 من ربيع األول 1441 )25 نوفمبر 2019( 
بتقييد املسجد األعظم املتواجد بحي بلعباس بمدينة القصر الكبير في 

11082عداد ارثار............................................................................................... 

بلدوليبملوحدي.	ي

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 
رقم 3038.19 صادر في 27 من ربيع األول 1441 )25 نوفمبر 2019( 
بتقييد السور املوحدي املتواجد بحي بلعباس بمدينة القصر الكبير في 

11082عداد ارثار............................................................................................... 

سوليماسةي-يتاس ال.	ي

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 
رقم 3039.19 صادر في 27 من ربيع األول 1441 )25 نوفمبر 2019( 
الترابي لجماعة ماسة  بتقييد سور ماسة - تاسيال املتواجد باملجال 

11083بإقليم اشتوكة - آيت باها في عداد ارثار................................................ 

بملعاسالتيبينيبلشهاسبت.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3196.19 
القرار  بتتميم   )2019 ديسمبر   3(  1441 ارخر  ربيع   6 في  صادر 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 

11083بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة ............ 

مدينةيوجدة.ي-يتع ينيحدوسيمنطقةيبلتجديديبلحض5ييلشالعي
مح ديبلخامس.

ربيع  2 في  صادر   3531.19 رقم  وجدة  جماعة  مجلس  لرئيس   قرار 
األول 1441 )31 أكتوبر 2019( بتعيين حدود منطقة التجديد الحضري 

 ..................................................... 11084لشارع محمد الخامس بمدينة وجدة.
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نصوصيعامة

 2552 منيمح5م) (28 في) صاسلي (2870.19 بلعل ييلقم) بلعالييوبلبحثي بلت1ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل مي ق5بليلوزي5ي

)28)سبت 12) 12)()باملصاسقةيعلىيسفت1يبلضوببطيبلب دبغوج ةيبلوطن ةيلدلكيبلت1ج ةيبلتح5ي5يةيوبلفوليةيملدلسة)

بمللكيفهديبلعل ايللت1ج ة.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بنــــاء)علــى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع ارخر)1425 )7)يونيو)2004()بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية)

وأسالك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما املادة)11)املكررة منه)؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الترجمة التحريرية والفورية ملدرسة امللك فهد العليا للترجمة،)

كما هو ملحق بهذا القرار.

املادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء)من السنة الجامعية)2020-2021،)وينسخ ابتداء)من نفس التاريخ مقتضيات قرار وزير)

التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم)2139.08)الصادر في)19)من ربيع األول)1430 )15)أبريل)2009()

باملصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك مترجم تحريري.

وحرر بالرباط في)18)من محرم)1441 )18)سبتمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

*

*  *
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2.)بلضوببطيبلخاصةيباملدالك))مس(

بلت1ج ة

بلتقـوية وحدبتي مج وعـةي (-
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بملــدلســــة



22137 الجريدة الرسميةعدد)6838 - 15)ربيع ارخر)1441 )12)ديسمبر)2019( 



عدد)6838 - 15)ربيع ارخر)1441 )12)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     22138



الجريدة الرسميةعدد)6838 - 15)ربيع ارخر)1441 )12)ديسمبر)2019(  2213



عدد)6838 - 15)ربيع ارخر)1441 )12)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     22151



22152 الجريدة الرسميةعدد)6838 - 15)ربيع ارخر)1441 )12)ديسمبر)2019( 



عدد)6838 - 15)ربيع ارخر)1441 )12)ديسمبر)2019(الجريدة الرسمية     2215(



22153 الجريدة الرسميةعدد)6838 - 15)ربيع ارخر)1441 )12)ديسمبر)2019( 

ق5بليمشت1كيلوزي5يبلصناعةيوبالستث اليوبلتجالةيوبالقتصاسيبل5ق ي)
ووزي5يبالقتصاسيوبملال ةيلقم)3032.19)صاسليفي)5)صف5)2552 
بلقا�ضييبتطب قيتدبي1يوقائييمؤقتيعلى) أكتوا5) 12)() (3(

وبلسبتيموبسي1يوأنابيبيمنيحديديأويصلب.

وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي،
ووزير االقتصاد واملالية،

التجارية الحماية  بتدابير  املتعلق  (15.09 القانون رقم) على   بناء)
 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.11.44)بتاريخ)29)من جمادى

 76 و) (72 و) (63 و) (61 2011()وال سيما املواد) يونيو) (2(  1432 ارخرة)
منه)؛

1434 من صفر) (13 في) الصادر  (2.12.645 رقم) املرسوم   وعلى 
بتدابير) املتعلق  (15.09 رقم) القانون  بتطبيق  ()2012 ديسمبر) (27(

الحماية التجارية وال سيما املادة)54)منه)؛

 وبعــــد استطــــــالع رأي لجنــــة مراقبــــة الــــواردات املجتمعـــــة بتاريـــــخ
17)سبتمــبر)2019،

قررا ما يلي :

املادة األولى

مـــواسيــــر) واردات  تخــضـــع  أدنـــــاه،) (3 و) (2 املــــادتيــن) مــــراعــــاة  مــــع 
: التالية) التعريفية  البنود  في   وأنابيب من حديد أو صلب املصنفة 
(،7306.19.99.00(،7306.19.10.90(،7305.31.99.00(،7305.31.10.00
(،7306.50.99.00(،7306.50.10.90(،7306.30.99.00(،7306.30.10.99
(،7306.69.99.00(،7306.69.10.00(،7306.61.90.00(،7306.61.10.00
7306.90.10.90)و)7306.90.99.00)ابتداء)من تاريخ دخول هذا القرار)
يوم،)لرسم إضافي على القيمة بنسبة) (200 املشترك حيز التنفيذ وملدة)

25)في املائة.

ال تخضع لهذا الرسم اإلضافي املؤقت واردات مواسير) غير أنه،)
قطاع) تأشيرة  تحمل  بفاتورة  املرفقة  صلب  أو  حديد  من  وأنابيب 

الصناعة.

املادة الثانية

املنصوص عليه في املادة األولى أعاله،) ال يطبق الرسم اإلضافي،)
على واردات مواسير وأنابيب من حديد أو صلب ذات منشأ إحدى)

الدول النامية املحددة في امللحق املرفق بهذا القرار املشترك.

املادة الثالثة

ال يطبق الرسم اإلضافي،)املنصوص عليه في املادة األولى أعاله،)على)
واردات مواسير وأنابيب من حديد أو صلب التي تثبت سندات نقلها،)
أن البضائع) املحررة قبل دخول هذا القرار املشترك حيز التنفيذ،)
املشمولة بتلك السندات كانت منذ تصديرها موجهة مباشرة وبصفة)

حصرية إلى املغرب.

املادة الرابعة

يودع مبلغ الرسم اإلضافي املشار إليه في املادة األولى أعاله،)لدى)
إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة من أجل استخالصه نهائيا)

لفائدة الخزينة أو إعادته للمستوردين املعنيين.

املادة الخامسة

يسند إلى املدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة)
تطبيق هذا القرار املشترك الذي سيدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي)

يلي مباشرة تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)صفر)1441 )3)أكتوبر)2019(.

وزير الصناعة واالستثمار والتجارة 
واالقتصاد الرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.
وزير االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*

*  *
بمللحق

الئحةيبلدوليبلنام ةيبملعفاةيمنيبل5سميبإلضافييبملؤقت

جنوب أفريقيا،)ألبانيا،)أنغوال،)أنتيغوا وبربودا،)اململكة العربية)
السعودية،)األرجنتين،)أرمينيا،)البحرين،)بنغالديش،)بربادوس،)بليز،)
 البنين،)بوليفيا،)بوتسوانا،)البرازيل،)بروناي دار السالم،)بوركينا فاسو،
بوروندي،)كمبوديا،)الكاميرون،)الرأس األخضر،)الشيلي،)كولومبيا،)
الكونغو،)جمهورية كوريا،)كوستاريكا،)الكوت ديفوار،)كوبا،)جيبوتي،)
اإلكوادور،) املتحدة،) العربية  اإلمارات  السلفادور،) دومينيكا،)
الغابون،)غامبيا،) جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،)فيجي،)
وغيانا، بيساو،) غينيا  غينيا،) غواتيماال،) غرينادا،) غانا،)  جورجيا،)
الهند، سليمان،) جزر  الصين،) كونغ  هونغ  الهندوراس،)  هايتي،)
إندونيسيا،)جامايكا،)األردن،)كينيا،)الكويت،)ليسوتو،)ماكاو،)مدغشقر،)
موريشيوس،) موريتانيا،) مالي،) املالديف،) جزر  ماليزيا،) مالوي،)
ميانمار،) موزامبيق،) األسود،) الجبل  منغوليا،) مولدوفا،) املكسيك،)
 ناميبيا،)نيبال،)نيكاراغوا،)النيجر،)نيجيريا،)عمان،)باكستان،)البنما،
جمهورية) قطر،) الفلبين،) البيرو،) الباراغواي،) بابوا غينيا الجديدة،)
الو) جمهورية  الديمقراطية،) الكونغو  جمهورية  الوسطى،) أفريقيا 
الديمقراطية الشعبية،)جمهورية الدومينيك،)قيرغيزستان،)رواندا،)
سانت لوسيا،)سانت كيتس ونيفيس،)سانت فنسنت وجزر غرينادين،)
سورينام،) سريالنكا،) سنغافورة،) السيراليون،) السنغال،) ساموا،)
تايالند،) التشاد،) تنزانيا،) تايبيه،) الصين  طاجيكستان،) سوازيالند،)
فانواتو،) األوروغواي،) تونس،) ترينيداد وتوباغو،) التونغا،) التوغو،)

جمهورية فنزويال البوليفارية،)فييتنام،)اليمن،)زامبيا وزيمبابوي.
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ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقم)1662.19)صاسليفي)
باملصاسقةيعلى) نوف 12) 12)() (2 (  2552 منيلا عيبألول) ((2
منشوليلئيسيه ئةيم5بقبةيبلتأم ناتيوبالحت اطيبالجت اعي)
لقم) AS/1(/2)بلصاسليفي)5))سبت 12) 12))يتعلقيبالتزبمات)
بل قظةيوبمل5بقبةيبلدب ل ةيبملف5وضةيعلىيمقاوالتيبلتأمين)

وإعاسةيبلتأمينيوبلوسطاء)فييبلتأمينيوإعاسةيبلتأمين.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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(،)وال سيما)

املادة)3)منه)؛

 1437 شعبان) (3 في) الصادر  (2.16.171 رقم) املرسوم  وعلى 
القا�ضي بإحداث هيئة) (64.12 بتطبيق القانون رقم) ()2016 )10)ماي)

مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

واالحتياط) التأمينات  مراقبة  هيئة  رئيس  منشور  على  يصادق 
يتعلق) (2019 سبتمبر) (25 في) الصادر  (AS/02/19 رقم) االجتماعي 
بالتزامات اليقظة واملراقبة الداخلية املفروضة على مقاوالت التأمين)
كما هو ملحق) في التأمين وإعادة التأمين،) وإعادة التأمين والوسطاء)

بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار واملنشور امللحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع األول)1441 )19)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*
*  *

منشوليلئيسيه ئةيم5بقبةيبلتأم ناتيوبالحت اطيبالجت اعي)
لقم) AS/1(/2)بلصاسليفي)5))سبت 12) 12))يتعلقيبالتزبمات)
بل قظةيوبمل5بقبةيبلدب ل ةيبملف5وضةيعلىيمقاوالتيبلتأمين)

وإعاسةيبلتأمينيوبلوسطاء)فييبلتأمينيوإعاسةيبلتأمين

رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

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)

املادتين)3)و8)منه)؛

وعلى القانون رقم)43.05)املتعلق بمكافحة غسل األموال الصادر)

بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.07.79)بتاريخ)28)من ربيع األول)1428 

)17)أبريل)2007(،)كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ)29)يناير)2019،

قرر ما يلي:

الباب األول

تعاليف

املادة األولى

يراد في مدلول هذا املنشور بما يلي):

2.)بلشخصيبلخاضع):)مقاوالت التأمين وإعادة التأمين والوسطاء)

في التأمين وإعادة التأمين؛

).)بلع  ل):)مكتتب عقد التأمين أو املؤمن له أو املستفيد من هذا)

العقد،)حسب الحالة)؛

في آخر) كل شخص ذاتي يملك أو يمارس،) (: بملدتف ديبلفعلي) (.3

املطاف،)مراقبة على العميل أو كل شخص ذاتي تنجز لحسابه عملية)

أو يمارس لحسابه نشاط معين أو كالهما معا.

إذا كان العميل شخصا اعتباريا في شكل شركة،)يقصد باملستفيد)

الفعلي الشخص الذاتي الذي):

- يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أزيد من 25 %من رأسمال 

الشركة أو من حقوق التصويت فيها ؛

إدارة  أجهزة  فعلية على  مراقبة  أخرى،  بأي وسيلة  يمارس،  أو   -

للشركاء  العامة  الجمعيات  على  أو  الشركة  تدبير  أو  تسيير  أو 

أو املساهمين.

بالشخصية) تتمتع  ال  أو  تتمتع  التي  الكيانات  لباقي  وبالنسبة 

االعتبارية،)يقصد باملستفيد الفعلي الشخص الذاتي الذي):

- يملك حقوقا تمثل أكثر من 25% من ممتلكات الكيان أو الشخص 

االعتباري ؛

- سيصبح، بموجب محرر قانوني، صاحب حقوق تمثل أكثر من 

25% من ممتلكات الكيان أو الشخص االعتباري.

5.)عالقةيبألع ال):))عالقة مهنية أو تجارية يفترض فيها،)عندما يتم)

ربطها بين الشخص الخاضع والعميل،)أن تقام على أساس االستمرار.

يمكن أن تخضع عالقة األعمال لعقد ينص على إنجاز عدة عمليات)

متتالية بين املتعاقدين أو تترتب عنه التزامات مستمرة طبقا لبنود)

هذا العقد.
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وعند عدم وجود هذا العقد تكون عالقة األعمال قائمة أيضا في)

حالة استفادة عميل معين بانتظام من تدخل الشخص الخاضع من)

أجل إنجاز عدة عمليات أو عملية ذات طابع مستمر)؛

:))كل شخص ذاتي أو اعتباري أو كيان آخر) 5.)بلع  ليبلع5�ضي)

املغربي) للقانون  خاضع  االعتبارية،) بالشخصية  يتمتع  ال  أو  يتمتع 

أو لقانون أجنبي):

- ينجز لدى الشخص الخاضع عملية عرضية، سواء تم ذلك من 

خالل عملية واحدة أو عدة عمليات تبدو مرتبطة فيما بينها ؛

- ال يطلب بانتظام الخدمات التي يعرضها الشخص الخاضع.

بالنسبة) الرقابة  مجلس  أو  اإلدارة  مجلس  (: بإلسبلة) جهازي (.6

ارخرين) الخاضعين  ولألشخاص  التأمين  وإعادة  التأمين  ملقاوالت 

املؤسسين في شكل شركة مساهمة أو الشخص أو األشخاص املسيرين)

بالنسبة لباقي األشخاص الخاضعين.

الباب الثاني

منظومةيبل قظةيوبمل5بقبةيبلدب ل ة

املادة)2

طبقا ألحكام املواد من)3)إلى)8)و12)من القانون رقم)43.05)املشار)

إليه أعاله،)يتعين على الشخص الخاضع وضع منظومة دائمة لليقظة)

املرتبطة) املخاطر  وتدبير  واملراقبة  والرصد  ( الداخلية) واملراقبة 

بعمليات غسل األموال.

األموال) مخاطر غسل  وقياس  تحديد  إلى  املنظومة  هذه  تهدف 

وتمويل اإلرهاب والتحكم فيها ومراقبتها وكذا التقليص منها بكيفية)

فعالة.)

ويتعين أن تكون هذه املنظومة جزءا من املنظومة العامة لتدبير)

مخاطر الشخص الخاضع.

املادة)3

تتضمن منظومة) بغية مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،)

أعاله السياسات) (2 اليقظة واملراقبة الداخلية املشار إليها في املادة)

واإلجراءات املنظمة ملا يلي):

- قواعد قبول عالقة األعمال ؛

- تدابير تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة أطراف عالقة األعمال 

والعمالء العرضيين واملستفيدين الفعليين ؛

- تحيين الوثائق املتعلقة بأطراف عالقة األعمال وبالعمليات التي 

ينجزونها وحفظها ؛

- قواعد فرز بيانات العمالء واملستفيدين الفعليين من العمليات 

بالنظر إلى قوائم الهيئات الدولية املختصة ؛

- تتبع العمليات ومراقبتها ؛

- تحديد املخاطر  وإجراءات اليقظة املناسبة لها، وال سيما إجراءات 

اليقظة املكثفة الواجب تطبيقها ؛

- التصريحات بالعمليات املشتبه فيها لدى وحدة معالجة املعلومات 

املالية ؛

- تحسيس وتكوين مستخدمي الشخص الخاضع.

تتم مالءمة املنظومة املذكورة مع نوعية املخاطر وحجم الشخص)

الخاضع ومع طبيعة أنشطته ودرجة تعقيدها وحجمها.

املادة)4

تضمن اإلجراءات املشار إليها في املادة)3)أعاله داخل دليل يصادق)

عليه من طرف جهاز إدارة الشخص الخاضع ويتعين تحيينه دوريا من)

أجل مالءمته مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل)

ومواكبته لتطور األنشطة.

املادة)5

يجب على الشخص الخاضع أن يطبق،)استنادا على فهمه للمخاطر)

التي يمكن أن يتعرض لها،)مقاربة مبنية على املخاطر لتوزيع موارده)

وتطبيق تدابير تمكنه من الوقاية من املخاطر املذكورة أو التخفيف)

من حدتها.

األقل،) على  سنة  كل  الخاضع،) الشخص  يقوم  الغرض،) لهذا 

املرتبطة) اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مخاطر  وتقييم  بتحليل 

التأمين) بعقود  وكذا  الجغرافية  واملناطق  والبلدان  العمالء) بفئات 

وإعادة التأمين والعمليات وقنوات التوزيع.)

يأخذ الشخص الخاضع بعين االعتبار جميع عوامل املخاطر ذات)

الصلة قبل تحديد املستوى العام للمخاطر ومستوى ونوعية التدابير)

املناسبة للتخفيف منها.

غسل) ملخاطر  الوطني  التقييم  نتائج  التحليل  يتضمن  أن  يجب 

األموال وتمويل اإلرهاب والعمالء)ذوي املخاطر املرتفعة املشار إليهم)

،)ويأخذ بعين االعتبار،)بصفة مفردة أو مجمعة،)) أدناه) (26 في املادة)

ال سيما املتغيرات التالية):

- موضوع عقود التأمين ؛

- حجم العمليات املنجزة، ال سيما مبالغ األقساط أو االشتراكات؛

- انتظام عالقة األعمال أو مدتها.
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الشخص) إدارة  جهاز  وإخبار  التقييم  هذا  نتائج  توثيق  يجب 

الخاضع بها،)وكذا هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي.))

إلى) الهادفة  املناسبة  اليقظة  تدابير  الخاضع  الشخص  يطبق 

الوقاية من املخاطر التي أبان عنها التقييم املشار إليه في هذه املادة وإلى)

التخفيف من حدتها.

تشمل هذه التدابير على الخصوص وضع نظام العتبات حسب)

طبيعة الشخص الخاضع ونوع العمليات وقنوات التوزيع واملناطق)

الجغرافية.

املادة)6

يجب على الشخص الخاضع تحديد وتقييم مخاطر غسل األموال)

وتمويل اإلرهاب التي قد تنجم عن):

- تطوير عمليات وممارسات تجارية جديدة، بما فيها آليات توزيع 

جديدة ؛

- استعمال تكنولوجيا جديدة في إطار ممارسته ألنشطته.

يجب أن ينجز هذا التقييم قبل اعتماد ممارسات أو تكنولوجيات)

جديدة وأن يؤدي إلى اتخاذ تدابير مالئمة لتدبير املخاطر املذكورة)

والتخفيف من حدتها.

املادة)7

يتعين على الشخص الخاضع أن يتوفر على نظام معلوماتي مالئم)

يمكنه من):

- معالجة ملفات العمالء املشار إليها في املادتين 15 و 16 أدناه وكذا 

بيانات الهوية املشار إليها في املادة 13 من هذا املنشور ؛

- تحليل توجهات العمليات املتعلقة بكل عميل ؛

- رصد العمالء واملستفيدين الفعليين الذين قد يمثلون أخطار 

مرتفعة ؛

- رصد العمليات غير االعتيادية أو املعقدة املذكورة في املادة 29 

أدناه في الوقت املناسب ؛

- التحقق مما إذا كان العمالء واملستفدين الفعليين من العمليات 

املنجزة أو التي سيتم إنجازها، واردين في لوائح الهيئات الدولية 

املختصة.

يجب أن تمكن األنظمة املعلوماتية املشار إليها أعاله من احترام)

كيفيات تبادل املعلومات املفروضة من قبل السلطات املكلفة بمكافحة)

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

املادة)8

يجب على الشخص الخاضع أن يتقيد بقرارات السلطة املختصة)

املتعلقة بالتجميد أو حظر التعامل مع األشخاص والهيئات املعنية)

بهذه القرارات،)وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

املادة)9

يجب على الشخص الخاضع تعيين مسؤول ذو كفاءة عالية مكلف)

املهام) ويتولى  الداخلية.) اليقظة واملراقبة  بتسيير ومراقبة منظومة 

التالية):

- مركزة ودراسة العمليات ذات الطابع غير االعتيادي أو املعقد، 

املذكورة في املادة 29 أدناه  والتي تم رصدها من طرف النظام 

املعلوماتي داخل أجل معقول ؛

- السهر على التتبع املكثف للعمالء والعمليات التي تمثل مخاطر 

مرتفعة ؛

بواجب  املتعلقة  القواعد  احترام  من  دائمة  بصفة  التحقق   -

اليقظة ؛

- إخبار جهاز إدارة الشخص الخاضع بانتظام، بشأن العمالء الذين 

يمثلون مخاطر مرتفعة ومسك سجل للعمليات املتعلقة بهم ؛

- التواصل مع وحدة معالجة املعلومات املالية.

املسؤول) إشارة  رهن  يضع  أن  الخاضع  الشخص  على  يجب 

املذكور،)قصد أداء)مهامه،)املوارد البشرية واملادية الكافية واملتناسبة)

مع نوعية املخاطر وحجم الشخص الخاضع وكذا مع طبيعة أنشطته)

ودرجة تعقيدها وحجمها.

في أي وقت،)على) يجب أن يمكن املسؤول املذكور من الحصول،)

بيانات هوية العمالء،)والوثائق واملعلومات األخرى الضرورية إلنجاز)

مهامه.

املادة)10

يسهر الشخص الخاضع على أن يستفيد مسيروه ومستخدموه)

هذا) مقتضيات  بتطبيق  مباشرة،) غير  أو  مباشرة  بصفة  املعنيون،)

املنشور،)من تكوين مستمر ومالئم))يتناسب مع طبيعة مهامهم املتعلقة)

بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ويضع رهن إشارة مسيريه ومستخدميه جميع العناصر املكونة)

ملنظومة اليقظة واملراقبة الداخلية.

يعمل الشخص الخاضع على تكوين املستخدمين على تقنيات رصد)

العمليات املشبوهة والوقاية منها.

تخضع برامج التكوين التي تم وضعها لتقييم منتظم.
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املادة)11

يعمل الشخص الخاضع على تحسيس مستخدميه بصفة مستمرة)

بمخاطر املسؤولية التي قد تواجهه في الحالة التي يتم فيها استغالله)

ألغراض غسل األموال وتمويل اإلرهاب،)وينظم لهذا الغرض حملة)

تحسيسية مرة واحدة في السنة على األقل.

املادة)12

بصورة) مراقبة  بعمليات  الخاضع،) الشخص  يقوم  أن  يجب 

التحقق) بهدف  اليقظة  ملنظومة  دورية  تقييم  وعمليات  مستمرة 

بالخصوص مما يلي):

وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  وإجراءات  سياسات  مالءمة   -

اإلرهاب والنظام املعلوماتي مع املخاطر التي يتعرض لها ؛

- تفعيل هذه السياسات واإلجراءات من قبل مستخدمي الشخص 

الخاضع ؛

- وجود معايير كفاءة عالية مناسبة عند تعيين املستخدمين املعنيين 

بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ؛

- فعالية التكوين املقدم للمسيرين واملستخدمين املعنيين.

بنتائج) ويتم إبالغ جهاز إدارة الشخص الخاضع،)حسب الحالة،)

عمليات املراقبات ومخططات العمل املرتبطة بها.

الباب الثالث

تحديديومع5فةيأط5بفيعالقاتيبألع اليوبلع الءي

بلع5ض ينيوبملدتف دينيبلفعل ين

املادة)13

يتعين على الشخص الخاضع أن يقوم بتجميع عناصر املعلومات)

التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في اكتتاب عقد التأمين)

أو االستفادة من املبالغ املستحقة))بموجب هذا العقد.

ويتعين على الشخص الخاضع التأكد من هوية العميل العر�ضي)

واملستفيد الفعلي من العمليات املذكورة.

في) إليهم  املشار  األشخاص  هوية  من  الخاضع  الشخص  يتحقق 

الفقرتين األولى والثانية أعاله بواسطة جميع املستندات أو البيانات)

أو املعلومات املستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة.

تطبق،)في الوقت املناسب،)مقتضيات هذه املادة كذلك على العمالء)

املقاربة) إلى  استنادا  يمثلونها،) التي  املخاطر  نوعية  الحاليين حسب 

املبنية على املخاطر املشار إليها في املادة)5)أعاله.

املادة)14

الشخص) يجب على  في عالقة مع عميل محتمل،) الدخول  قبل 

الخاضع عقد لقاءات معه وذلك بغرض):

- التأكد من هويته وجمع كافة املعلومات والوثائق املفيدة ذات 

الصلة بأنشطته ومناخ عمله خاصة بالنسبة للشخص االعتباري ؛

- فهم موضوع وطبيعة عالقة األعمال املزمع إقامتها والحصول عند 

االقتضاء على الوثائق الخاصة بها.

يضعها) باستمارة  االستعانة  املذكورة  اللقاءات  عقد  عند  يتم 

الشخص الخاضع.)

يجـب حفظ االستمارة الخاصة بالعميل في ملفات العمــالء)املشار)

إليهــا في املــادتيــن)15)و16)أدناه.

املادة)15

قبل الدخول في عالقة أعمال أو قبل إنجاز أي عملية ولو كانت)

يعد الشخص الخاضع بطاقة معلومات) عرضية مع عميل محتمل،)

باسم هذا العميل،)شخص ذاتي،)استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق)

التعريف الرسمية املسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة)

أجنبية معترف بها.)ويجب أن تكون هذه الوثائق قيد الصالحية،)وأن)

تحمل صورة العميل.

تضمن في البطاقة املذكورة البيانات التالية):

- اإلسم أو األسماء الشخصية للعميل واسمه العائلي وتاريخ ومكان 

ازدياده وعند االقتضاء، األسماء الشخصية والعائلية ألبويه ؛

- رقم البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للمواطنين املغاربة وتاريخ 

إصدارها وصالحيتها والسلطة املصدرة لها ؛

- رقم بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب املقيمين وتاريخ إصدارها 

وصالحيتها والسلطة املصدرة لها ؛

مقامه  تقوم  أخرى  تعريف  وثيقة  أي  رقم  أو  السفر  - رقم جواز 

بالنسبة لألجانب غير املقيمين وتاريخ إصدارها وصالحيتها والسلطة 

املصدرة لها ؛

- العنوان الصحيح ؛

- املهنة ؛

- رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة للتجار وكذا املحكمة التي 

تم فيها القيد ورقم الضريبة املهنية ؛

- رقم التعريف املوحد للمقاولة ؛

- طبيعة العالقة بين مكتتب عقد التأمين واملستفيدين إن وجدوا ؛
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الوطني  بالسجل  التعريف  رقم  الذاتيين،  للمقاولين  بالنسبة   -

 114.13 القانون رقم  5 من  املادة  في  للمقاول املنصوص عليه 

املتعلق بنظام املقاول الذاتي ؛

- التصريحات الخاصة بمصدر األموال ؛

- املعلومات حول موضوع وطبيعة عالقة األعمال.

باستثناء)وثائق التعريف املشار إليها أعاله،)يجب ترجمة كل وثيقة)

مكتوبة بلغة أخرى غير اللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو اللغة)

اإلنجليزية إلى إحدى اللغتين العربية أو الفرنسية من طرف مترجم)

مقبول لدى املحاكم.

يجب حفظ بطاقة املعلومات ونسخ وثائق التعريف وكل وثيقة)

أخرى يدلى بهــا عند االقتضاء،)في ملف يفتح باسم العميل.

املادة)16

قبل الدخول في عالقة أعمال أو قبل إنجاز أي عملية ولو كانت)

يعد الشخص الخاضع بطاقة معلومات) عرضية مع عميل محتمل،)

حسب) ويجب أن تدون فيها،) شخص اعتباري،) باسم هذا العميل،)

بيانات) بعض  أو  مجموع  األشخاص،) لهؤالء) القانونية  الطبيعة 

التعريف التالية):

- التسمية التجارية ؛

- الشكل القانوني ؛

- األنشطة املمارسة ؛

- عنوان املقر االجتماعي ؛

- عنوان املقر الفعلي ملزاولة األنشطة ؛

- رقم التعريف الضريبي ؛

وعند  االعتباري،  للشخص  التجاري  السجل  في  القيد  رقم   -

االقتضاء، لوكاالته وفروعه، وكذا املحكمة التي تم فيها القيد ؛

- رقم التعريف املوحد للمقاولة ؛

االعتباري،  الشخص  وتسيير  إدارة  أجهزة  في  األعضاء  هوية   -

والشخص املخول له اكتتاب عقد التأمين ؛

- معلومات حول موضوع وطبيعة عالقة األعمال املزمع إقامتها ؛

- طبيعة العالقة بين مكتتب عقد التأمين واملستفيدين إن وجدوا.

يجب حفظ هذه البطاقة في ملف يفتح باسم الشخص االعتباري)

املعني كما يجب حفظ الوثائق التكميلية املحددة أدناه املوافقة لشكله)

القانوني،)في نفس امللف.

التجارية) الشركات  على  يجب  التي  التكميلية  الوثائق  وتتضمن 

اإلدالء)بها على الخصوص ما يلي):

- النظام األسا�ضي ؛

- الشهر القانوني املتعلق بتأسيس الشركة وبالتعديالت املحتملة 

تاريخ  يقل  التجاري  السجل  من  مستخرج  أو  األسا�ضي  لنظامها 

إصداره عن 3 أشهر ؛

- القوائم التركيبية للسنة املحاسبية املنصرمة ؛

- محاضر مداوالت الجمعيات العامة التي قامت بتعيين املتصرفين 

أو أعضاء مجالس الرقابة أو املسيرين.

وبالنسبة للشركات في طور التأسيس،)يجب على الشخص الخاضع)

طلب موافاته بالشهادة السلبية وبمشروع النظام األسا�ضي وبكافة)

عناصر تحديد هوية مؤس�ضي الشركة واملكتتبين في رأسمالها.

بها) تتضمن الوثائق التكميلية التي يتعين على الجمعيات اإلدالء)

ما يلي:

- النظام األسا�ضي ؛

- الوصل النهائي املسلم للجمعية من قبل السلطة اإلدارية املحلية 

املختصة أو أي وثيقة أخرى تثبت تأسيس هذه الجمعية طبقا 

للتشريع الجاري به العمل ؛

- محاضر الجمعية العامة املتعلقة بانتخاب أعضاء املكتب والرئيس 

وبتوزيع املهام داخل املكتب؛

- املحرر املتعلق بتعيين الشخص املخول له اكتتاب عقد التأمين، 

عند االقتضاء.

بها) تتضمن الوثائق التكميلية التي يتعين على التعاونيات اإلدالء)

ما يلي:

- النظام األسا�ضي ؛

العامة املتعلق بتعيين أعضاء أجهزة  - محضر اجتماع الجمعية 

اإلدارة ؛

- املحرر املتعلق بتعيين الشخص املخول له اكتتاب عقد التأمين، 

عند االقتضاء ؛

في سجل  التسجيل  طلب  استمارة  من  لألصل  مطابقة  نسخة   -

التعاونيات، مختوم وموقع عليها من طرف كاتب الضبط املختص، 

يتضمن رقم ومكان تسجيل التعاونية أو قرار الترخيص القا�ضي 

بتأسيس التعاونية، حسب الحالة.
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السيما) االعتباريين  األشخاص  من  األخرى  للفئات  وبالنسبة 

العام،) النفع  النفع االقتصادي واملجموعات ذات  املجموعات ذات 

التعريفية) البيانات  بباقي  موافاته  كذلك  الخاضع  الشخص  يطلب 

الخاصة األخرى املنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

()trust( وبالنسبة للكيانات القانونية األخرى بما فيها االتحادات)

الخاضع) الشخص  يطلع  لها،) املماثلة  القانونية  الهياكل  وجميع 

وكيفيات) املتوخاة  واألهداف  تأسيسها،) عناصر  على  بالخصوص 

املعلومات) هذه  من  ويتحقق  املعني  القانوني  الكيان  وتمثيل  تسيير 

ويجب أن) بواسطة أي وثيقة قد تشكل إثباتا ويحتفظ بنسخة منها.)

يشترط كذلك موافاته بوثائق تعريف األشخاص الذين أنشأوا هذا)

الكيان،)من املكلفين بتدبيره أو تسييره وكذا من املستفيدين الفعليين.

األشخاص) باقي  على  يتعين  التي  التكميلية  الوثائق  وتشمل 

االعتباريين ارخرين تقديمها ما يلي):

- العقد التأسي�ضي ؛

- املحررات املتعلقة بتعيين ممثلين قانونيين عن الشخص االعتباري 

أو بتحديد سلطات أجهزة إدارته وتسييره.

يجب أن يقوم الشخص الخاضع بتجميع عناصر التعريف الواردة)

أعاله بالنسبة للمستفيدين الفعليين والشخص الذاتي) (15 في املادة)

املخول له اكتتاب عقد التأمين.

املصالح) الوثائق لألصل لدى  املصادقة على مطابقة هذه  يجب 

القنصلية املغربية املوجودة في بلدانهم أو لدى التمثيليات القنصلية)

لبلدهم في املغرب،)ما عدا في حالة وجود أحكام خاصة منصوص عليها)

في اتفاقية دولية مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية.

العربية) اللغة  غير  أخرى  بلغة  املكتوبة  الوثائق  ترجمة  ويجب 

العربية) اللغتين  إحدى  إلى  اإلنجليزية  اللغة  أو  الفرنسية  اللغة  أو 

أو الفرنسية من طرف مترجم مقبول لدى املحاكم.

في الحالة التي تثار فيها شكوك حول األشخاص الذاتيين الذين)

يتواجدون في وضعية مستفيد فعلي وكذا في الحالة التي يتعذر فيها)

يتعين على الشخص الخاضع اتخاذ) األشخاص،) التعرف على هؤالء)

كل اإلجراءات املناسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل قصد التحقق)

من هوية الشخص الذاتي الذي يتولى أعلى سلطة في أجهزة اإلدارة)

أو التسيير.

املادة)17

يتعين على الشخص الخاضع عند لجوئه إلى طرف ثالث لتحديد)

واملستفيدين) العرضيين  والعمالء) األعمال  عالقة  أطراف  هوية 

الفعليين أن يتأكد من استيفاءه للشروط التالية):

األموال  بمكافحة غسل  املتعلقين  والتنظيم  للتشريع  - خضوعه 

وتمويل اإلرهاب وتوفره على سياسات وإجراءات كافية في هذا 

املجال ؛

- تحقق الشخص الخاضع من احترامه اللتزام اليقظة عند تحديد 

الهوية املشار إليها أعاله، واالحتفاظ بالوثائق ؛

- حصول الشخص الخاضع فورا على املعلومات املتعلقة بتحديد 

واملستفيدين  العرضيين  والعمالء  األعمال  عالقة  أطراف  هوية 

الفعليين وكذا بموضوع وطبيعة عالقة األعمال املزمع إقامتها ؛

بنسخة من  بناء على طلبه وفورا،  الخاضع،  الشخص  موافاة   -

بيانات التعريف ووثائق أخرى مهمة ذات الصلة بالتزام اليقظة.

يجب على الشخص الخاضع كذلك أن يأخذ بعين االعتبار املعلومات)

املتاحة على مستوى املخاطر املرتبطة بالبلدان التي يتواجد بها الطرف)

الثالث.

واليحق للطرف الثالث أن يعهد باملهام املسندة إليه من طرف)

الشخص الخاضع إلى طرف آخر.

وإذا تم إسناد مهمة تحديد هوية العمالء)وأطراف عالقة األعمال)

التي) املجموعة  لنفس  ينتمي  ثالث  إلى طرف  الفعليين  واملستفيدين 

ينتمي إليها الشخص الخاضع،)يجب أن يتأكد هذا األخير من استيفاء)

املجموعة للشروط الواردة أعاله وخضوعها ملا يلي):

- املقتضيات املتعلقة بالتزامات اليقظة واملراقبة الداخلية املنصوص 

عليها في هذا املنشور أو ملقتضيات مماثلة لها على األقل ؛

- رقابة السلطة املختصة فيما يتعلق بالتزام اليقظة الخاص بغسل 

األموال وتمويل اإلرهاب.

يعتبر الشخص الخاضع هو املسؤول في نهاية املطاف على التقيد)

بالتزام اليقظة املشار إليه في هذه املادة.

املادة)18

يتحقق الشخص الخاضع من أن الوثائق واملعطيات واملعلومات،)

في) عليه  املنصوص  اليقظة  التزام  تنفيذ  إطار  في  عليها  املحصل 

املواد))13و15)و16)أعاله،)محينة.

يسهر الشخص الخاضع على التحيين املنتظم للوثائق واملعطيات)

واملعلومات املنصوص عليها في املادتين)15)و)16)أعاله ويراعى في ذلك)

أهمية وكفاية هذه البيانات بالنظر لنوعية املخاطر املرتبطة بعالقات)

ويتم تحيين هذه البيانات وفق الوثيرة التي يتم تحديدها) األعمال.)

نتائج) املرتبطة بعالقات األعمال وفي ضوء) بالنظر لنوعية املخاطر 

تحليل املخاطر وتقييمها املنصوص عليها في املادة)5)أعاله.
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املادة)19

وتمويل) األموال  بغسل  تتعلق  شكوك  وجود  حاالت  باستثناء)

اإلرهاب،)يمكن للشخص الخاضع أن يطبق التدابير املبسطة لليقظة)

في مجال تحديد هوية العمالء):

أ()إذا تعلق األمر بعمليات التأمين غير عمليات التأمين على الحياة)

وعمليات إعادة التأمين)؛

االقتضاء) أو عند  له  املؤمن  أو  العقد  يكون مكتتب  عندما  ب()

املستفيد الفعلي شخصا اعتباريا ينتمي إلحدى الهيئات التالية):

- األشخاص االعتبارية التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها 

أو سنداتها ؛

- مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها ؛

- مقاوالت التأمين وإعادة التأمين ؛

- هيئات االحتياط االجتماعي ؛

- شركات البورصة ؛

- ماسكو حسابات السندات ؛

الجماعي  التوظيف  هيئات  تدبير  أو  تسيير  ومؤسسات  شركات   -

الخاضعة ألحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛

- شركات االستثمار ذات الرأسمال املتغير ؛

- املقاوالت واملؤسسات العمومية.

تشمل تدابير) من هذا املنشور،) (27 مع مراعاة مقتضيات املادة)

اليقظة املبسطة املشار إليها في الفقرتين األولى والثانية أعاله السيما)

ما يلي):

- التحقق من هوية العميل واملستفيد الفعلي بعد إقامة عالقة 

األعمال ؛

- التخفيف من وثيرة تحيين عناصر تحديد هوية العميل ؛

- التخفيف من حدة اليقظة املستمرة وعمق فحص العمليات.

املادة)20

تخضع طلبات اكتتاب عقد التأمين عن بعد والسيما عن طريق)

األنترنيت لنفس الشروط الواردة في املواد من)13)إلى)17)أعاله.

عند طلب اكتتاب عقد التأمين من الخارج يجب على الشخص)

الخاضع املعني مراعاة الشروط اإلضافية التالية):

- الحصول على وثيقة ثبوتية إضافية تمكن من تأكيد هوية العميل ؛

- تطبيق إجراءات اليقظة املكثفة املنصوص عليها في املادة 33 من 

هذا املنشور.

في حالة عدم تقديم الوثائق األصلية املنصوص عليها في املادتين)15 

و)16)أعاله للشخص الخاضع،)يجب أن تكون نسخ تلك الوثائق مشهود)

بمطابقتها لألصل من طرف السلطات املختصة،)مع مراعاة االتفاقيات)

الدولية املصادق عليها واملنشورة بالجريدة الرسمية.)

املادة)21

الوثائق) دقيقة  بصفة  يفحص  أن  الخاضع  الشخص  على  يجب 

13)و15)و16)أعاله للتأكد من صحتها الظاهرة،) املشار إليها في املواد)

ورفضها عند االقتضاء)إذا ما تم الكشف عن عيوب في هذه الوثائق)

أو عدم تطابق البيانات املضمنة فيها.)وفي هذه الحالة،)يتعين مطالبة)

العميل باإلدالء)بوثائق إثبات جديدة.

املادة)22

يجب على الشخص الخاضع التأكد بجميع الوسائل من العنوان)

جاز له رفض إقامة العالقة مع) وإذا تعذر ذلك،) الصحيح للعميل.)

العميل.

املادة)23

للعميل) بالنسبة  الفعليين  املستفيدين  هوية  تحديد  أجل  من 

الشخص االعتباري،)يتخذ الشخص الخاضع جميع التدابير الالزمة)

لفهم نظام امللكية وبنية التحكم داخل الشخص االعتباري املذكور.

املادة)24

العميل) بهوية  املتعلقة  البيانات  صحة  في  شك  وجود  حالة  في 

أو بأطراف عالقة األعمال أو باملستفيد الفعلي،)أو في حالة عدم كفاية)

البيانات املذكورة،)يجب على الشخص الخاضع اتخاذ تدابير اليقظة)

املناسبة املنصوص عليها في هذا املنشور اتجاههم.

وإذا تعذر على الشخص الخاضع تطبيق تدابير اليقظة املذكورة)

مكتملة) غير  املعنيين  األشخاص  هوية  فيها  تكون  التي  الحالة  أو في 

أو يتضح بشكل جلي أنها وهمية،)يتعين على األشخاص الخاضعين أن):

- يمتنعوا عن إقامة عالقة أعمال مع هؤالء األشخاص كما يتعين 

عليهم أن يمتنعوا عن إنجاز أي عملية لفائدتهم ؛

- ينهوا كل عالقة عمل في هذا الشأن.

وفي هاتين الحالتين،)يتعين على األشخاص الخاضعين أن يقدموا،))

فورا،)تصريحا باالشتباه إلى وحدة معالجة املعلومات املالية.
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املادة)25

يصنف الشخص الخاضع عمالءه إلى فئات حسب نوعية املخاطر)

التي يمثلونها،)أخذا بعين االعتبار نتائج تقييم املخاطر املشار إليها في)

5)أعاله،)والبيانات املضمنة في االستمارة وفي البطاقات املشار) املادة)

إليها على التوالي في املواد)14)و15)و16)أعاله.

املادة)26

يمثل مخاطر مرتفعة بالنسبة للشخص الخاضع على الخصوص)

العمالء)واملستفيدين الفعليين التالي بيانهم):

- العمالء واملستفيدين الفعليين الذين اعتبرهم الشخص الخاضع 

يمثلون مخاطر مرتفعة استنادا إلى مقاربته املبنية على املخاطر 

املشار إليها في املادة 5 أعاله ؛

- األشخاص الذين يحملون الجنسية املغربية أو األجنبية والذين 

أوكلت إليهم أو الذين يشغلون مناصب في وظائف عمومية مدنية 

سياسية  مناصب  يشغلون  أو  سامية  قضائية  أو  عسكرية  أو 

باملغرب أو خارجه أو يمارسون وظيفة هامة داخل منظمة دولية 

أو لحسابها، وكذا أفراد عائالتهم املقربين واألشخاص املعروفين 

املغربية  الجنسية  يحملون  كانوا  سواء  بهم،  الوثيق  بارتباطهم 

أو األجنبية، وكذا الشركات التي يملكون حصة في رأسمالها ؛

- األجانب غير املقيمين ؛

- الهيئات غير الهادفة لتحقيق الربح ؛

- الكيانات القانونية بما فيها االتحادات )trust( أو أي كيان قانوني 

مماثل ؛

- األشخاص الذاتين واالعتباريين في البلدان التي تدعو مجموعة 

العمل املالي إلى تطبيق إجراءات اليقظة املكثفة اتجاهها.

طرف) من  املنجزة  العمليات  مرتفعة،) مخاطر  كذلك  وتمثل 

مرتفعة) تمثل درجة مخاطر  في دول  املقيمين  األشخاص  أو لفائدة 

تلك املصنفة) ال سيما  أو تمويل اإلرهاب،) في مجال غسل األموال 

كعمليات تمثل مخاطر مرتفعة من طرف الهيئات الدولية املختصة.

املادة)27

يتعين على الشخص الخاضع أن يضع بالنسبة لكل فئة من العمالء)

عتبات في شأن العمليات التي يتم القيام بها بحيث يؤدي تجاوزها إلى)

اعتبار بعض العمليات غير اعتيادية.

املادة)28

يتعين على الشخص الخاضع أن يتأكد من أن العمليات املنجزة من)

طرف عمالئه تتناسب تماما مع معرفته بهم وبأنشطتهم وكذا نوعية)

املخاطر التي يمثلونها.

املادة)29

تشمل العمليات غير االعتيادية أو املعقدة،)على وجه الخصوص)

العمليات التي):

- يبدو أنها ال تتوفر على مبرر اقتصادي أو غرض مشروع ظاهر ؛

- تهم مبالغ تختلف تماما عن العمليات االعتيادية للعميل ؛

- تتم في ظروف على درجة من التعقيد بشكل غير اعتيادي.

لعدم) بالنظر  املعنية  العملية  لتعقيد  األسا�ضي  العنصر  يتحدد 

التوافق بين العملية املعنية والنشاط املنهي أو االقتصادي للعميل،)

أو ذمته املالية وكذلك بالنظر إلى العمليات االعتيادية املرتبطة بعقد)

التأمين.

غير) العمليات  بدراسة  يقوم  أن  الخاضع  الشخص  على  يتعين 

وفي هذا اإلطار يتحرى لدى) االعتيادية أو املعقدة املشار إليها أعاله.)

العميل حول سياق وموضوع هذه العمليات،)ومصدر ووجهة األموال)

وكذا هوية املستفيدين الفعليين.

املادة)30

يتعين على الشخص الخاضع أن يولي اهتماما خاصا لعقود التأمين)

التي يكتتبها):

- بعض  فئات العمالء وعلى الخصوص الوسطاء في مجال املعامالت 

العقارية، والكازينوهات، لحسابهم الخاص أو لحساب عمالئهم 

سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين؛

- أشخاص يكون عنوانهم البريدي موطنا لدى الغير أو في صندوق 

بريد أو أشخاص يقومون بتغيير عنوانهم باستمرار.

التي يتم) التأمين  ويتم اتخاذ نفس إجراءات اليقظة على عقود 

اكتتابها ألول مرة من لدن الجمعيات وباقي األشخاص االعتباريين)

الذين تم تأسيسهم حديثا أو لحسابهم.

املادة)31

وأن) خاصا  اهتماما  يولي  أن  الخاضع  الشخص  على  يتعين 

واملمارسات) التأمين  بعمليات  خاصة  وإجراءات  سياسات  يضع 

والتكنولوجيات التي ال تستدعي الحضور املادي للعميل أو من شأنها)

أن تشجع على بقائه مجهوال.
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املادة)32

يجب إخبار املسؤول عن اليقظة،)املشار إليه في املادة)9)أعاله،)بكل)

عملية تعتبر غير اعتيادية أو معقدة أو مشبوهة.

عملية) تعتري  شبهة  عن  الخاضع  الشخص  كشف  حالة  في 

أو مجموعة من العمليات املرتبطة فيما بينها وإذا كان تنفيذ االلتزام)

باليقظة من شأنه أن يثير انتباه العميل لشكوكه بالنسبة لهذه العملية)

جاز له عدم تنفيذ االلتزام باليقظة املذكور.) أو العمليات املذكورة،)

فورا تصريحا باالشتباه لدى) ( ويتعين عليه في هذه الحالة أن يقدم)

وحدة معالجة املعلومات املالية.

املادة)33

يجب على الشخص الخاضع أن يطبق على العمالء)الذين يمثلون)

مخاطر مرتفعة إجراءات اليقظة املكثفة والتي تتمثل على الخصوص)

فيما يلي):

- جمع معلومات إضافية عن العميل ؛

- الحصول على ترخيص من جهاز اإلدارة قبل إقامة عالقة األعمال 

أو االستمرار فيها مع ضمان رقابة مكثفة ومستمرة لهذه العالقة ؛

- إخبار أجهزة اإلدارة بانتظام عن طبيعة وحجم العمليات املنجزة 

من طرف العمالء املذكورين ؛

- الرفع من عدد املراقبات ووثيرتها واختيار مخططات للعمليات التي 

تتطلب دراسة معمقة ؛

- الحصول على معلومات حول أسباب العمليات املزمع إنجازها 

أو التي تم تنفيذها ؛

- الحصول على معلومات إضافية عن الطبيعة املتوخاة من عالقة 

األعمال ؛

- الحصول على معلومات عن مصدر األموال أو مصدر الذمة املالية 

للعميل ؛

- اشتراط أداء أول قسط تأمين أو اشتراك عن طريق حساب بنكي 

باسم العميل.

املادة)34

يجب على الشخص الخاضع أن يطبق إجراءات اليقظة املنصوص)

الحاليين وعلى العمليات املرتبطة) عليها في هذا املنشور على العمالء)

وذلك حسب نوعية املخاطر التي) بعقود التأمين املكتتبة من لدنهم،)

يمثلونها.

الباب الخامس

حفظيبلوثائق

املادة)35

الوثائق) بجميع  سنوات  عشر  ملدة  الخاضع  الشخص  يحتفظ 

والعمالء) األعمال،) عالقات  طرف  من  املنجزة  بالعمليات  املرتبطة 

العرضيين واملستفيدين الفعليين،)وذلك ابتداء)من تاريخ انتهاء)عقد)

التأمين أو إنهاء)العالقات معهم.

بجميع الوثائق املحصل عليها في) ولنفس املدة،) ويحتفظ أيضا،)

إطار إجراءات اليقظة املرتبطة بعالقات األعمال والعمالء)العرضيين)

واملستفيدين الفعليين وكذا األشخاص والكيانات املشار إليهم وذلك)

ابتداء)من تاريخ انتهاء)عقد التأمين أو إنهاء)العالقات معهم.

املادة)36

على) أجريت  التي  واملراجعات  التحليالت  بنتائج  االحتفاظ  يتم 

العمليات املنجزة والوثائق املرتبطة بها ملدة عشر سنوات ابتداء)من)

تاريخ إصدارها.

املادة)37

يجب أن تمكن عملية تنظيم حفظ الوثائق على الخصوص من)

إعادة تشكيل كل العمليات ومن موافاة السلطات املختصة باملعلومات)

بما في ذلك وسائل اإلثبات التي) التي تطلبها داخل ارجال املحددة،)

تطلبها في إطار متابعات جنائية.

الباب السادس

إج5بءبتيبل قظةيفييإطاليبملج وعة

املادة)38

يتحقق الشخص الخاضع من أن فروعه أو شركاته التابعة التي)

القانون) عليها  ينص  التي  بااللتزامات  تتقيد  بالخارج،) يوجد مقرها 

األقل،) على  لها  مماثلة  التزامات  أو  الذكر  السالف  رقم)43.05)

إال إذا كان تشريع) وذلك حسب الكيفيات املحددة في هذا املنشور،)

الشخص) يقوم  الحالة،) هذه  وفي  ذلك.) دون  يحول  االستقبال  بلد 

باتخاذ إجراءات إضافية مناسبة) على مستوى املجموعة،) الخاضع،)

لتدبير املخاطر وإخبار وحدة معالجة املعلومات املالية وهيئة مراقبة)

التأمينات واالحتياط االجتماعي بذلك.

وفي حالة وجود اختالف بين االلتزامات املنصوص عليها في القانون)

رقم)43.05)السالف الذكر وتلك الواجبة التطبيق في بلد االستقبال،)

يتعين تطبيق القواعد األكثر صرامة.
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املادة)39

يقوم الشخص الخاضع بإعداد خريطة مجمعة للمخاطر املتعلقة)

بغسل األموال وتمويل اإلرهاب على صعيد املجموعة.

املادة)40

األموال) غسل  مكافحة  عن  مسؤوال  الخاضع  الشخص  يعين 

تتمثل مهمته في تحديد) وتمويل اإلرهاب بالنسبة لكافة املجموعة،)

وتنسيق استراتيجية موحدة في هذا املجال وتقييم تنفيذها باملغرب)

والخارج.

املادة)41

يجب أن تطبق السياسات واإلجراءات املشار إليها في املادة)3)أعاله)

بنفس الطريقة على صعيد كل املجموعة.

التنظيمية) أو  القانونية  االلتزامات  بين  اختالف  في حالة وجود 

الدنيا املفروضة في بلدان املنشأ والبلد املستقبل،)يتعين على الشخص)

الخاضع املوجود بالبلد املستقبل تطبيق القواعد األكثر صرامة.

املادة)42

املعطيات ذات) املنهي وحماية  للسر  املنظمة  مع مراعاة األحكام 

السياسات) تنفيذ  الخاضع  الشخص  على  يتعين  الشخ�ضي،) الطابع 

واإلجراءات التالية على مستوى املجموعة):

- تبادل املعلومات املطلوبة في إطار منظومة اليقظة املتعلق بالعمالء 

وتدبير مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب حسب برنامج معد 

لهذا الغرض ؛

بوضع  معقول،  أجل  داخل  التابعة،  والشركات  الفروع  قيام   -

املعلومات املتعلقة بالعمالء والعمليات تحت تصرف املسؤولين 

هذه  تكون  عندما  اليقظة،  منظومة  ومراقبة  بتدبير  املكلفين 

املعلومات ضرورية بالنسبة لاللتزام باليقظة. يجب أن تتضمن 

هذه املعلومات معطيات وتحاليل تتعلق باملعامالت واألنشطة التي 

تبدو غير اعتيادية.

يقوم الشخص الخاضع بإبالغ فروعه و شركاته التابعة باملعلومات)

املذكورة بالنظر ألهميتها ومالءمتها لتدبير املخاطر.

املادة)43

في الوقت املناسب،)من) يجب على الشخص الخاضع أن يحصل،)

فروعه وشركاته التابعة،)على املعلومات املتعلقة بالعمالء)املشتركين)

بما فيهم األطراف املرتبطة به أو التابعة له وخصوصا الذين يمثلون)

مخاطر مرتفعة.

املادة)44

الذي يتوفر على فروع أو وكاالت) يجب على الشخص الخاضع،)

تابعة له في مناطق مالية حرة أو في بلدان ال تطبق توصيات مجموعة)

العمل املالي أو تطبقها بشكل غير كاف،)أن يسهر على أن تتوفر هذه)

الفروع والوكاالت على منظومة لليقظة مماثلة لتلك التي ينص عليها)

في) املطبق  والتنظيم  التشريع  به  يسمح  ما  في حدود  املنشور،) هذا 

وإذا كانت هذه القوانين) املنطقة املالية الحرة أو في بلد االستقبال.)

يجب على الشخص الخاضع املعني أن يخبر) تنص على خالف ذلك،)

التأمينات) مراقبة  وهيئة  املالية  املعلومات  معالجة  وحدة  بذلك 

واالحتياط االجتماعي.

املادة)45

الذي يتوفر على فروع أو شركات) يجب على الشخص الخاضع،)

تابعة له في الخارج،)تنسيق مراقبة عالقات األعمال عبر الحدود التي)

والسهر على وضع آليات مالئمة) تم االلتزام معها داخل املجموعة،)

لتبادل املعلومات الخاصة بهذه العالقات داخل املجموعة.

تكون) أن  على  يحرص  أن  الخاضع  الشخص  على  كذلك  يجب 

عمليات تقييم املخاطر التي تنجزها وحدات املجموعة بهذا الخصوص)

مطابقة لسياسة التقييم املعتمدة على مستوى املجموعة.

الباب السابع

لفعيبلتقالي5يإلىيه ئةيم5بقبةيبلتأم ناتيويبالحت اطي

بالجت اعييوموبفاتهايبالوثائقيوبملعلومات

املادة)46

يقوم الشخص الخاضع بموافاة هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط)

يتضمن عرضا حول) بتقرير  األقل  على  السنة  في  مرة  االجتماعي،)

منظومة اليقظة التي تم وضعها وأنشطة املراقبة التي تم القيام بها.

كما يجب على الشخص الخاضع موافاة الهيئة،)بناء)على طلبها،)بكل)

وثيقة أو معلومة ضرورية للتأكد من تقيد الشخص الخاضع بأحكام)

القانون رقم)43.05)املشار إليه أعاله ومقتضيات هذا املنشور.
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وبل5ق ي) بأل ض5ي وبالقتصاسي وبلتجالةي بلصناعةي لوزي5ي ق5بلي
لقم)2836.19)صاسليفي)2))منيلا عيبألول)2552 ) 2)نوف 12) 12)) 

بت ديديأجليوجوبيبإلسالء)بت1ب  صيتصدي5يبلدلعيبلوبلسةيفي)

قائ ةيبمللحقيلقم)II)بق5بليوزي5يبلتجالةيبلخالج ةيوبالستث البت)

بلخالج ةيوبلصناعةيبلتقل ديةيلقم)1308.94.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

بعد االطالع على قرار وزير التجارة الخارجية واالستثمارات الخارجية)

 1414 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (1308.94 رقم) التقليدية  والصناعة 

بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف) ()1994 أبريل) (19(

كما تم تغييره وتتميمه) إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها،)

وال سيما بقرار الوزير املنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار)

الصادر في) (3175.16 واالقتصاد الرقمي املكلف بالتجارة الخارجية رقم)

10)محرم)1438 )12)أكتوبر)2016()؛

والتنمية) البحري  والصيد  الفالحة  وزير  رأي  استطالع  وبعد 
القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بتراخيص) 2023،)أجل وجوب اإلدالء) 31)ديسمبر) يمدد إلى غاية)
في) والواردة  القرار  بهذا  امللحقة  القائمة  في  الواردة  السلع  تصدير 
امللحق رقم)II)بقرار وزير التجارة الخارجية واالستثمارات الخارجية)

والصناعة التقليدية رقم)1308.94.

املادة الثانية

من تاريخ نشره بالجريدة) يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء)
الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع األول)1441 )19)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

*
*  *

 ملحقيبق5بليوزي5يبلصناعةيوبلتجالةيوبالقتصاسيبأل ض5يوبل5ق ي
 لقم)2836.19)بلصاسليفي)2))منيلا عيبألول)2552 ) 2)نوف 12) 12))
بت ديديأجليوجوبيبإلسالء)بت1ب  صيتصدي5يبلدلعيبلوبلسةيفي)

قائ ةيبمللحقيلقم)II)بق5بليوزي5يبلتجالةيبلخالج ةيوبالستث البت)
بلخالج ةيوبلصناعةيبلتقل ديةيلقم)1308.94

قائ ةيبلدلعيبملطلوبيبشأنهايت5  صيتصدي5

إلىيغاية)32)سيد 12)3)1)

لقميبلبنديبلج 5كيبلدلع

1212.20.90.91الطحالب الخامة

Ex 1302.31.10.00أجار أجار معدلة

Ex 1302.31.90.00أخرى

1212.29.11.00مقدمة مجمدة

1212.29.90.10غيرها

1212.29.90.10على حامل

1212.29.90.98غيرها
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 2552 بألول) لا عي مني ((8 في) صاسلي (2.19.799 لقم) م5سومي

باملوبفقةيعلىيبلتغ ي1بتيبملتعلقةيبدفت1) نوف 12) 12)() ((6(

بلتح التيبلخاصيبإنجازيمهاميبلخدمةيبألساس ةيمنيط5ف)

.CIMECOM(ش5كة

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)24.96)املتعلق بالبريد واملواصالت الصادر)

1418 ربيع ارخر) (2 بتاريخ) (1.97.162  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

1997(،)كما تم تغييره وتتميمه وال سيما املادتين األولى) )7)أغسطس)

)البند)21()و)13)املكررة منه)؛

 1418 من شوال) (27 في) الصادر  (2.97.813 وعلى املرسوم رقم)

)25)فبراير)1998()لتطبيق أحكام القانون رقم)24.96)املتعلق بالبريد)

واملواصالت فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت)؛

1418 من شوال) (27 الصادر في) (2.97.1026  وعلى املرسوم رقم)

الشبكات) الستغالل  العامة  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (25(

العامة للمواصالت،)كما تم تغييره وتتميمه وال سيما املادة)10)منه)؛

 1429 رجب) (4 في) الصادر  (2.08.246 رقم) املرسوم  وعلى 

باملصادقة على دفتر التحمالت الخاص بإنجاز مهام) ()2008 )8)يوليو)

الخدمة األساسية من طرف شركة)CIMECOM)؛

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.200 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصات وزير الصناعة واالستثمار) ()2017 أبريل) (18(

والتجارة واالقتصاد الرقمي)؛

 1441 9)ربيع األول) وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في)

)7)نوفمبر)2019(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بدفتر) املتعلقة  املرسوم  بهذا  امللحقة  التغييرات  على  يوافق 

طرف من  األساسية  الخدمة  مهام  بإنجاز  الخاص   التحمالت 

أعاله) إليه  املشار  املرسوم  بموجب  عليه  املوافق  (CIMECOM

رقم)2.08.246.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى كل)

من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الصناعة والتجارة)

واالقتصاد األخضر والرقمي واملدير العام للوكالة الوطنية لتقنين)

املواصالت،)كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)28)من ربيع األول)1441 )26)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد 

األخضر والرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

*

*  *
بلتغ ي1بتيبملتعلقةيبدفت1يبلتح التيبلخاص

CIMECOM(بإنجازيمهاميبلخدمةيبألساس ةيمنيط5فيش5كة

»املادة األولى.)-)موضوع دفتر التحمالت

.CIMECOM(يهدف دفتر التحمالت هذا إلى)......................)شركة«

.CIMECOM(تكون البرامج)..............................................)وشركة«

»توضح خصائص كل برنامج في كل اتفاقية وال سيما):

» - عنوان البرنامج وموضوعه ؛

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

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

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

» - مدة االتفاقية وطرق تجديدها. ويمكن لهذا التجديد أن يكون 

»مقرونا بتعديالت في بنود االتفاقية وشروط تفعيلها ؛

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

» - مؤشرات جودة الخدمة املتعلقة به.«

نصوصي اصة
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»املادة 5. - دخول دفتر التحمالت حيز التنفيذ ومدته وتجديده

»1.5.)-)يكون دفتر التحمالت هذا صالحا ملدة ال تقل عن ثالثين))30()

»سنة تبتدئ من تاريخ أول برنامج ينجز وفقا لبنوده.)غير أن البرامج)

»املنجزة في إطار االتفاقيات املبرمة تطبيقا للمادة)1)من دفتر التحمالت)

»هذا تظل خاضعة ألحكامه طيلة مدة االتفاقيات املذكورة وإلى غاية)

»انقضاء)آثارها.

)الباقي بدون تغيير.(

CIMECOM(املادة)6.)-)التزامات شركة«

»1.6.)-)....................................................................................)؛

»2.6.)-)....................................................................................)؛

»3.6.)-)....................................................................................)؛

»4.6.)-)....................................................................................)؛

»5.6.)-)....................................................................................)؛

من طرف هذه) (......... الخدمات،) توفير  إيقاف  في حالة  (- (.6.6«
»األخيرة.

تأمين) بمواصلة  (CIMECOM شركة) تلزم  الحاالت،) جميع  »في 
»استغالل وتقديم الخدمات،)موضوع االتفاقيات املشار إليها في املادة)1 
»أعاله وذلك،)إلى غاية النقل الفعلي للتجهيزات واملعدات املعنية لفائدة)

»املتعهد املعين.

»في حالة مواصلة هذا االستغالل بهدف تأمين استمرارية الخدمات،)
 »يتم تعويض شركة)CIMECOM)طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها
ويحدد مبلغ هذا التعويض من) »العمل املتعلقة بالخدمة األساسية.)
»طرف الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت،)بعد استطالع رأي لجنة)

»تدبير الخدمة األساسية للمواصالت.«

ق5بليل5ئيسيبلحكومةيلقمي3.125.19يصاسليفيي3)يمنيلا عيبألولي2552ي)2)ينوف 12ي 12)(يبتع ينيآم5ينيمداعدينيبالص5في

ونوببيعنهم

رئيس الحكومة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.08)الصادر في)21)من رجب)1438 )19)أبريل)2017()بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة)

الدفاع الوطني)؛

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

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعين الضباط املشار إلى مهامهم في الجدول التالي،)كل حسب دائرة اختصاصه الترابية،)آمرين مساعدين لصرف االعتمادات)

املفوضة إليهم من لدن رئيس الحكومة من امليزانية العامة املرصدة إلدارة الدفاع الوطني):

بملحاسبونيبملكلفونبلنوبببرم5ونيبملداعدونيبالص5ف

خازن عمالة الرباطرئيس قسم نيابة ارمر بالصرف للمديرية العامة للتموين العسكري.املدير العام للتموين العسكري للقوات املسلحة امللكية.

خازن عمالة الدار البيضاء مركز غرب-رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بالدار البيضاء.

خازن عمالة مراكش-رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بمراكش.

خازن عمالة أكادير-رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بأكادير.

خازن عمالة مكناس-رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بمكناس.

خازن عمالة وجدة-رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بوجدة.

الخازن اإلقليمي بالعيون-رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بالعيون.

الخازن اإلقليمي بالداخلة-رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بالداخلة.

الخازن اإلقليمي بالرشيدية-رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بالرشيدية.

الخازن اإلقليمي بورزازات-رئيس املصالح الجهوية للتموين العسكري بورزازات.
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املادة الثانية.)-)تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى ارمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي)

يقومون بصرف النفقات منها.

املادة الثالثة.)-)ينسخ القرار رقم)3.111.05)الصادر في)12)من ذي القعدة)1426 )14)ديسمبر)2005()بتعيين آمرين مساعدين)

بالصرف.

املادة الرابعة.)-)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء)من فاتح يناير)2020.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1441 )21)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

ق5بليلوزي5يبلشغليوبإلسماجيبملنهييلقمي3499.19يصاسليفيي

22يمنيصف5ي2552ي)21يأكتوا5ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.950 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الشغل واإلدماج املنهي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد نور الدين بنخليل،)الكاتب العام لوزارة الشغل)

أو التأشير نيابة عن وزير الشغل واإلدماج) واإلدماج املنهي،)اإلمضاء)

املنهي على الوثائق اإلدارية املتعلقة باملصالح التابعة لنفس الوزارة)

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

)وحرر بالرباط في)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

ق5بليلوزي5يبلصحةيلقمي3554.19يصاسليفييفاتحيلا عيبألولي2552ي

)31يأكتوا5ي 12)(يبتفويضيبإلمضاءيوبملصاسقةيعلىيبلصفقات

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

إدارة شؤون) قسم  رئيس  باش،) زنيبر  عادل  السيد  إلى  يفوض 

 املوظفين بمديرية املوارد البشرية بوزارة الصحة،)اإلمضاء)أو التأشير

نيابة عن وزير الصحة على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة))

ملديرية املوارد البشرية بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين للقيام)

أو التأشير على) بمأموريات داخل اململكة كما يفوض إليه اإلمضاء)

جميع الوثائق اإلدارية املتعلقة بتدبير شؤون موظفي الوزارة املذكورة)

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عادل زنيبر باش اإلمضاء)أو التأشير على جميع)

الوثائق الحسابية املتعلقة باالعتمادات املفوضة إليه برسم ميزانية)

وزارة الصحة الخاصة بمديرية املوارد البشرية.

املادة الثالثة

يفوض كذلك إلى السيد عادل زنيبر باش اإلمضاء)أو التأشير على)

جميع الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد املتعلقة بتسوية)

ملفات املوارد البشرية.

املادة الرابعة

يفوض إلى السيد عادل زنيبر باش املصادقة على الصفقات املبرمة)

لفائدة املصالح التابعة ملديرية املوارد البشرية.

املادة الخامسة

إذا تغيب السيد عادل زنيبر باش أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

رئيس مصلحة املوظفين اإلداريين بمديرية املوارد) الشيكي،) زكرياء)

البشرية.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

ق5بليلوزي5يبلصحةيلقمي3555.19يصاسليفييفاتحيلا عيبألولي2552ي

)31يأكتوا5ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير الصحة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إدارة شؤون) قسم  رئيس  باش،) زنيبر  عادل  السيد  إلى  يفوض 

املوظفين بمديرية املوارد البشرية بوزارة الصحة،)اإلمضاء)أو التأشير)

نيابة عن وزير الصحة على األوامر بصرف االعتمادات املخصصة)

املركزية) اإلدارة  لدى  املحدثة  رقم)3257.37.18) النفقات  لخوالة 

بنفس الوزارة وكذا الوثائق الحسابية املتعلقة بالخوالة املذكورة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد عادل زنيبر باش أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

رئيس مصلحة املوظفين اإلداريين بمديرية املوارد) الشيكي،) زكرياء)

البشرية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول)1441 )30)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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صاسل) (3491.19 ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقم)

بتفويضيبإلمضاء) نوف 12) 12)() (8(  2552 لا عيبألول) (21 في)

وبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

 1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66 وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم   وعلى 

استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (2(

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم)3.228.74)الصادر في)21)من جمادى

بتحديد شروط وضع أوامر القيام) ()1974 يوليو) (12(  1394 ارخرة)

بمأموريات في الخارج)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 

)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما)

املادة الخامسة منه)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قـــــرر ما يلي :

املادة األولى

الشؤون) لقطاع  العام  الكاتب  أجبيلو،) عزيز  السيد  إلى  يفوض 

العامة والحكامة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لنفس)

القطاع بما في ذلك تدبير شؤون املوظفين واألعوان ما عدا املراسيم)

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير على األوامر) يفوض إلى السيد عزيز أجبيلو اإلمضاء)

بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر)

جميع) على  عامة  وبصفة  االلتزام  اعتمادات  وفتح  املوارد  بقبض 

لقطاع) واالستثمار  التسيير  بميزانيتي  املتعلقة  الحسابية  الوثائق 

أو التأشير على) الشؤون العامة والحكامة،)كما يفوض إليه اإلمضاء)

خصوصية) ألمور  املرصد  الحساب  من  النفقات  بصرف  األوامر 

رقم)3.2.0.0.1.00.003)الحامل عنوان)»صندوق الدعم املقدم ملصالح)

املنافسة ومراقبة األسعار واملدخرات االحتياطية«.

املادة الثالثة

الصادرة) األوامر  على  اإلمضاء) أجبيلو  السيد عزيز  إلى  يفوض 

للموظفين واألعوان التابعين لقطاع الشؤون العامة والحكامة للقيام)

بمأموريات داخل وخارج اململكة وعلى قرارات استعمال سياراتهم)

الشخصية قصد التنقل لحاجات املصلحة اإلدارية.

املادة الرابعة

الصفقات وكذا) املصادقة على  أجبيلو  السيد عزيز  إلى  يفوض 

فسخها وعلى جميع الوثائق املتعلقة بها بما في ذلك تأليف وتعيين لجنة)

طلب العروض الخاصة بالصفقات لقطاع الشؤون العامة والحكامة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع األول)1441 )8)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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صاسل) (3492.19 ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقم)

بتفويضيبإلمضاء) نوف 12) 12)() (8(  2552 لا عيبألول) (21 في)

وبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

 1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66 وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم   وعلى 

استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (2(

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد االله اباية،)مدير املوارد والشؤون القانونية)

ونظم املعلومات بقطاع الشؤون العامة والحكامة،)اإلمضاء)أو التأشير)

نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق)

املتعلقة باالختصاصات املسندة ملديرية املوارد والشؤون القانونية)

ونظم املعلومات بما في ذلك الوثائق والقرارات املتعلقة بتدبير شؤون)

املوظفين واألعوان التابعين لنفس القطاع ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد االله اباية اإلمضاء)أو التأشير على األوامر)

بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر)

جميع) على  عامة  وبصفة  االلتزام  اعتمادات  وفتح  املوارد  بقبض 

لقطاع) واالستثمار  التسيير  بميزانيتي  املتعلقة  الحسابية  الوثائق 

أو التأشير على) الشؤون العامة والحكامة،)كما يفوض إليه اإلمضاء)

خصوصية) ألمور  املرصد  الحساب  من  النفقات  بصرف  األوامر 

رقم)3.2.0.0.1.00.003)الحامل عنوان)»صندوق الدعم املقدم ملصالح)

املنافسة ومراقبة األسعار واملدخرات االحتياطية«.

املادة الثالثة

على األوامر الصادرة) يفوض إلى السيد عبد االله اباية اإلمضاء)

للموظفين واألعوان التابعين لقطاع الشؤون العامة والحكامة للقيام)

بمأموريات داخل اململكة وعلى قرارات استعمال سياراتهم الشخصية)

قصد التنقل لحاجات املصلحة اإلدارية.

املادة الرابعة

يفوض إلى السيد عبد االله اباية املصادقة على الصفقات وكذا)

فسخها وعلى جميع الوثائق املتعلقة بها بما في ذلك تأليف وتعيين لجنة)

طلب العروض الخاصة بالصفقات لقطاع الشؤون العامة والحكامة.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع األول)1441 )8)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقم)3493.19)صاسليفي)
21)لا عيبألول)2552 )8)نوف 12) 12)()بتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛
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 1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم  وعلى 

استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (2(

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مدير الحكامة بقطاع الشؤون) يفوض إلى السيد محمد محداد،)

العامة والحكامة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة باالختصاصات املسندة)

ملديرية الحكامة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

على األوامر الصادرة) يفوض إلى السيد محمد محداد اإلمضاء)

بمأموريات) للقيام  الحكامة  ملديرية  التابعين  واألعوان  للموظفين 

قصد) الشخصية  سياراتهم  استعمال  قرارات  وعلى  اململكة  داخل 

التنقل لحاجات املصلحة اإلدارية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع األول)1441 )8)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي3494.19يصاسليفيي
21يلا عيبألولي2552ي)8ينوف 12ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم   وعلى 

استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (2(

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد الحسن بوسلمام،)مدير املنافسة واألسعار وتنمية)

االستثمار بقطاع الشؤون العامة والحكامة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة)

عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة)

 باالختصاصات املسندة ملديرية املنافسة واألسعار وتنمية االستثمار

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد الحسن بوسلمام اإلمضاء)على األوامر الصادرة)

وتنمية) واألسعار  املنافسة  ملديرية  التابعين  واألعوان  للموظفين 

االستثمار للقيام بمأموريات داخل اململكة وعلى قرارات استعمال)

سياراتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات املصلحة اإلدارية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع األول)1441 )8)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي3495.19يصاسليفيي

21يلا عيبألولي2552ي)8ينوف 12ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛



عدد)6838 - 15)ربيع ارخر)1441 )12)ديسمبر)2019( الجريدة الرسمية)2216  

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم   وعلى 
استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (2(
التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الدولي) التعاون  مدير  السعيدي،) محمد  السيد  إلى  يفوض 
عن) نيابة  أو التأشير  اإلمضاء) والحكامة،) العامة  الشؤون  بقطاع 
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق املتعلقة)
املراسيم) عدا  ما  الدولي  التعاون  ملديرية  املسندة  باالختصاصات 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد السعيدي اإلمضاء)على األوامر الصادرة)
للموظفين واألعوان التابعين ملديرية التعاون الدولي للقيام بمأموريات)
قصد) الشخصية  سياراتهم  استعمال  قرارات  وعلى  اململكة  داخل 

التنقل لحاجات املصلحة اإلدارية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع األول)1441 )8)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي3496.19يصاسليفيي
21يلا عيبألولي2552ي)8ينوف 12ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

 1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66 وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم   وعلى 

استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (2(

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قـــــرر ما يلي):

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد را�ضي،)رئيس قسم امليزانية واللوجيستيك)

بقطاع الشؤون العامة والحكامة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)

تحويل) أو  بصرف  األوامر  على  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 

االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وفتح)

اعتمادات االلتزام وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة)

كما) بميزانيتي التسيير واالستثمار لقطاع الشؤون العامة والحكامة،)

من) النفقات  بصرف  األوامر  على  التأشير  أو  اإلمضاء) إليه  يفوض 

الحامل) (3.2.0.0.1.00.003 رقم) ألمور خصوصية  املرصد  الحساب 

األسعار) ومراقبة  املنافسة  ملصالح  املقدم  الدعم  »صندوق  عنوان)

واملدخرات االحتياطية«.

املادة الثانية

الصادرة) األوامر  على  اإلمضاء) را�ضي  السيد محمد  إلى  يفوض 

للموظفين واألعوان التابعين لقطاع الشؤون العامة والحكامة للقيام)

بمأموريات داخل اململكة وعلى قرارات استعمال سياراتهم الشخصية)

قصد التنقل لحاجات املصلحة اإلدارية.
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املادة الثالثة

أو التأشير على الوثائق) يفوض إلى السيد محمد را�ضي اإلمضاء)

بالصفقات) الخاصة  العروض  طلب  لجنة  وتعيين  بتأليف  املتعلقة 

لقطاع الشؤون العامة والحكامة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع األول)1441 )8)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي3497.19يصاسليفيي

21يلا عيبألولي2552ي)8ينوف 12ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم   وعلى 

استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (2(

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املتصرف من الدرجة األولى) يفوض إلى السيد رشيد الطاهري،)

بقطاع الشؤون العامة والحكامة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير)

تحويل) أو  بصرف  األوامر  على  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 

االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وفتح)

اعتمادات االلتزام وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة)

بميزانيتي التسيير واالستثمار لقطاع الشؤون العامة والحكامة،)كما)

النفقات من) األوامر بصرف  التأشير على  أو  اإلمضاء) إليه  يفوض 

الحامل) (3.2.0.0.1.00.003 الحساب املرصد ألمور خصوصية رقم)

األسعار) ومراقبة  املنافسة  ملصالح  املقدم  الدعم  »صندوق  عنوان)

واملدخرات االحتياطية«.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد رشيد الطاهري اإلمضاء)على األوامر الصادرة)

للموظفين واألعوان التابعين لقطاع الشؤون العامة والحكامة))للقيام)

بمأموريات داخل اململكة وعلى قرارات استعمال سياراتهم الشخصية)

قصد التنقل لحاجات املصلحة اإلدارية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)ربيع األول)1441 )8)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي3498.19يصاسليفيي

21يلا عيبألولي2552ي)8ينوف 12ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438 

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

املتصرفة من الدرجة األولى) يفوض إلى السيدة إكرام الفرايكي،)

عن) نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) والحكامة،) العامة  الشؤون  بقطاع 

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق اإلدارية)

والقرارات املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان التابعين لنفس)

القطاع.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

)وحرر بالرباط في)10)ربيع األول)1441 )8)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي3535.19يصاسليفيي

25يمنيلا عيبألولي2552ي)23ينوف 12ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 

)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما)

املادة الخامسة منه)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لقطاع إصالح) يفوض إلى السيد أحمد العمومري،)

أو التأشير) اإلمضاء) اإلدارة بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق التي)

)ما عدا املراسيم والقرارات) تدخل ضمن اختصاصات نفس القطاع)

التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي3536.19يصاسليفيي

25يمنيلا عيبألولي2552ي)23ينوف 12ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 

)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما)

املادة الخامسة منه)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لقطاع إصالح) يفوض إلى السيد أحمد العمومري،)

اإلدارة بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)اإلمضاء)أو التأشير)

نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع الوثائق)

املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان التابعين لنفس القطاع.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقم)3537.19)صاسليفي)

25)منيلا عيبألول)2552 )23)نوف 12) 12)()بتفويضيبإلمضاء)

وبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لقطاع إصالح) يفوض إلى السيد أحمد العمومري،)

اإلدارة بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)اإلمضاء)أو التأشير)

 نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على األوامر بصرف

للنفقات) املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات  تفويض  أو  تحويل  أو 

واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية)

املتعلقة بميزانيتي التسيير واالستثمار).

املادة الثانية

الصفقات) على  املصادقة  العمومري  أحمد  السيد  إلى  يفوض 

وفسخها املبرمة لفائدة قطاع إصالح اإلدارة بوزارة االقتصاد واملالية)

وإصالح اإلدارة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقم)3538.19)صاسليفي)
25)منيلا عيبألول)2552 )23)نوف 12) 12)()بتفويضيبإلمضاء)

وبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438
)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى قانون املالية رقم)26.04)للسنة املالية)2005)الصادر بتنفيذه)
 1425 القعدة) ذي  من  (16 بتاريخ) (1.04.255 رقم) الشريف  الظهير 

)29)ديسمبر)2004()وال سيما املادة)36)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لقطاع إصالح) يفوض إلى السيد أحمد العمومري،)
اإلدارة بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)اإلمضاء)أو التأشير)
نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على األوامر بصرف)
أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر)
املتعلقة) الوثائق الحسابية  بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع 
 3.2.0.0.1.33.001 بميزانية الحساب املرصد ألمور خصوصية رقم)

الحامل عنوان)»صندوق تحديث اإلدارة العمومية«).

املادة الثانية

الصفقات) على  املصادقة  العمومري  أحمد  السيد  إلى  يفوض 
خصوصية) ألمور  املرصد  الحساب  إطار  في  املبرمة  وفسخها 
اإلدارة) تحديث  »صندوق  عنوان) الحامل  رقم)3.2.0.0.1.33.001)

العمومية«.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي3539.19يصاسليفيي

25يمنيلا عيبألولي2552ي)23ينوف 12ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

وعلى قانون املالية رقم)26.04)للسنة املالية)2005)الصادر بتنفيذه)

 1425 القعدة) ذي  من  (16 بتاريخ) (1.04.255 رقم) الشريف  الظهير 

)29)ديسمبر)2004()وال سيما املادة)36)منه)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

اإلدارة) تحديث  مدير  الدين،) صالح  جمال  السيد  إلى  يفوض 

اإلدارة،) وإصالح  واملالية  االقتصاد  بوزارة  اإلدارة  إصالح  بقطاع 

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق)

جميع) على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة 

الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية الحساب املرصد ألمور خصوصية)

اإلدارة) تحديث  »صندوق  عنوان) الحامل  رقم)3.2.0.0.1.33.001)

العمومية«.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد جمال صالح الدين أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

حاتم مورادي،)رئيس قسم االبتكار وبرامج التحديث.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي3540.19يصاسليفيي
25يمنيلا عيبألولي2552ي)23ينوف 12ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد جمال صالح الدين،)مدير تحديث اإلدارة بقطاع)

اإلمضاء) إصالح اإلدارة بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع)

الوثائق التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية تحديث اإلدارة بنفس)

القطاع ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد جمال صالح الدين أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

حاتم مورادي،)رئيس قسم االبتكار وبرامج التحديث.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي3541.19يصاسليفيي
25يمنيلا عيبألولي2552ي)23ينوف 12ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛
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1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

البشرية واملالية) مدير املوارد  إلى السيد عزيز خالدي،) يفوض 

اإلدارة،) وإصالح  واملالية  االقتصاد  بوزارة  اإلدارة  إصالح  بقطاع 

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

املوارد) مديرية  اختصاصات  ضمن  تدخل  التي  الوثائق  جميع  على 

البشرية واملالية بنفس القطاع ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

 إذا تغيب السيد عزيز خالدي أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد الحق)

حنينة،)رئيس قسم البرمجة واملوارد املالية أو السيد حسن الصحراوي،)

رئيس قسم املوارد البشرية كل فيما يخصه.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي3542.19يصاسليفيي

25يمنيلا عيبألولي2552ي)23ينوف 12ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

البشرية واملالية) مدير املوارد  إلى السيد عزيز خالدي،) يفوض 

اإلدارة، وإصالح  واملالية  االقتصاد  بوزارة  اإلدارة  إصالح   بقطاع 

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان التابعين)

لنفس القطاع.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقم)3543.19)صاسليفي)

25)منيلا عيبألول)2552 )23)نوف 12) 12)()بتفويضيبإلمضاء)

وبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،



عدد)6838 - 15)ربيع ارخر)1441 )12)ديسمبر)2019( الجريدة الرسمية22168  

قرر ما يلي :

املادة األولى

البشرية واملالية) مدير املوارد  إلى السيد عزيز خالدي،) يفوض 

اإلدارة،) وإصالح  واملالية  االقتصاد  بوزارة  اإلدارة  إصالح  بقطاع 

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق)

جميع) على  عامة  وبصفة  املوارد  بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة 

الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير واالستثمار.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عزيز خالدي املصادقة على الصفقات املبرمة)

لفائدة قطاع إصالح اإلدارة بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

إذا كان مبلغها ال يفوق مليون درهم))1.000.000)درهم(.

املادة الثالثة

 إذا تغيب السيد عزيز خالدي أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد الحق

يخص) فيما  عدا  ما  املالية  واملوارد  البرمجة  قسم  رئيس  حنينة،) (

املصادقة على الصفقات.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي3544.19يصاسليفيي

25يمنيلا عيبألولي2552ي)23ينوف 12ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مديرة الدراسات والتواصل) يفوض إلى السيدة سارة العمراني،)

وإصالح) واملالية  االقتصاد  بوزارة  اإلدارة  إصالح  بقطاع  والتعاون 

اإلدارة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح)

مديرية) اختصاصات  ضمن  تدخل  التي  الوثائق  جميع  على  اإلدارة 

املراسيم) عدا  ما  القطاع  بنفس  والتعاون  والتواصل  الدراسات 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة سارة العمراني أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

سمير بوكار،)رئيس قسم التعاون.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي3545.19يصاسليفيي

25يمنيلا عيبألولي2552ي)23ينوف 12ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )30)أكتوبر)

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد توفيق أزروال،)مدير الوظيفة العمومية بقطاع)

اإلمضاء) إصالح اإلدارة بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع)

العمومية) الوظيفة  مديرية  اختصاصات  تدخل ضمن  التي  الوثائق 

بنفس القطاع ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
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املادة الثانية

إذا تغيب السيد توفيق أزروال أو عاقه عائق ناب عنه السيد أكرم)

صويلح الحياني،)رئيس قسم الشؤون االجتماعية واالحتياط االجتماعي.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي3546.19يصاسليفيي

25يمنيلا عيبألولي2552ي)23ينوف 12ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مديرة نظم املعلومات بقطاع) يفوض إلى السيدة سامية شكري،)

اإلمضاء) إصالح اإلدارة بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على جميع)

الوثائق التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية نظم املعلومات بنفس)

القطاع ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة سامية شكري أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

محمد عمور،)رئيس قسم نظام تدبير املوارد البشرية للدولة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيوإصالحيبإلسبلةيلقمي3547.19يصاسليفيي

25يمنيلا عيبألولي2552ي)23ينوف 12ي 12)(يبتفويضيبإلمضاء

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه)؛

1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

 1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956 وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد الحق حنينة،)رئيس قسم البرمجة واملوارد)

املالية بقطاع إصالح اإلدارة بوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

اإلمضاء)أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق)

املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وبصفة عامة على جميع الوثائق)

الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير واالستثمار في حدود خمسمائة)

ألف درهم))500.000)درهم(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع األول)1441 )13)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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بل12ملان) بلدولةيبملكلفيبحقوقيبإلندانيوبلعالقاتيمعي ق5بليلوزي5ي

لقم)3504.19)صاسليفي)25)منيلا عيبألول)2552 ))2)نوف 12) 12)) 

بتفويضيبإلمضاء)وبملصاسقةيعلىيبلصفقات.

وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

 1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66 وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم   وعلى 

استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (2(

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛

 1441 من صفر) (23 في) الصادر  (2.19.954 رقم) املرسوم  وعلى 

)22)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الدولة املكلف بحقوق)

اإلنسان والعالقات مع البرملان،

قـــــرر ما يلي :

املادة األولى

العام) الكاتب  اإلسماعيلي،) العلوي  إسماعيل  السيد  إلى  يفوض 

لقطاع العالقات مع البرملان بوزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان)

الدولة) نيابة عن وزير  التأشير  أو  اإلمضاء) البرملان،) والعالقات مع 

الوثائق) البرملان على جميع  مع  والعالقات  اإلنسان  بحقوق  املكلف 

واألعوان) املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة  اإلدارية  والتصرفات 

للقيام) لهم  الصادرة  األوامر  ذلك  في  بما  القطاع  لنفس  التابعين 

بمأموريات داخل اململكة وعلى قرارات استعمال سياراتهم الشخصية)

قصد التنقل لحاجيات املصلحة اإلدارية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد إسماعيل العلوي اإلسماعيلي اإلمضاء)أو التأشير)

على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق)

املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وفتح اعتمادات االلتزام وبصفة)

عامة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية قطاع العالقات مع)

البرملان.

املادة الثالثة

على املصادقة  اإلسماعيلي  العلوي  إسماعيل  السيد  إلى   يفوض 

الصفقات املبرمة لفائدة قطاع العالقات مع البرملان وفسخها أو توجيه)

إنذار بشأنها.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ربيع األول)1441 )12)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : املصطفى الرميد.

بل12ملان) معي وبلعالقاتي بإلنداني بحقوقي بملكلفي بلدولةي لوزي5ي ق5بلي
لقم)3505.19)صاسليفي)25)منيلا عيبألول)2552 ))2)نوف 12) 12)) 

بتفويضيبإلمضاء.

وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه)؛

 1387 محرم) (10 الصادر في) (330.66 وعلى املرسوم امللكي رقم)

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

وتتميمه وال سيما الفصلين)5)و)64)منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1053 رقم) املرسوم   وعلى 

استعمال) وفقها  يمكن  التي  بالشروط  املتعلق  ()1998 فبراير) (2(

التعويضات) مبالغ  وبتحديد  املصلحة  لحاجات  الخاصة  السيارات 

الكيلومترية)؛
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 1441 من صفر) (23 في) الصادر  (2.19.954 رقم) املرسوم  وعلى 

)22)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الدولة املكلف بحقوق)

اإلنسان والعالقات مع البرملان،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد علي السهول،)رئيس قسم تدبير املوارد البشرية)

بحقوق) املكلفة  الدولة  بوزارة  البرملان  مع  العالقات  بقطاع  واملالية 

أو التأشير نيابة عن وزير) اإلمضاء) اإلنسان والعالقات مع البرملان،)

جميع) على  البرملان  مع  والعالقات  اإلنسان  بحقوق  املكلف  الدولة 

املوظفين) شؤون  بتدبير  املتعلقة  اإلدارية  والتصرفات  الوثائق 

لهم) الصادرة  األوامر  في ذاك  بما  القطاع  لنفس  التابعين  واألعوان 

سياراتهم) استعمال  قرارات  وعلى  اململكة  داخل  بمأموريات  للقيام 

الشخصية قصد التنقل لحاجيات املصلحة اإلدارية.

املادة الثانية

أو التأشير على األوامر) يفوض إلى السيد علي السهول اإلمضاء)

بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات)

واألوامر بقبض املوارد وفتح اعتمادات االلتزام وبصفة عامة على)

جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانية قطاع العالقات مع البرملان.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ربيع األول)1441 )12)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : املصطفى الرميد.

باسم) بل5س يي بلناطقي وبل5ياضة،) وبلشبابي بلثقافةي لوزي5ي ق5بلي

 2552 بألول) لا عي مني ((3 في) صاسلي (3548.19 لقم) بلحكومةي

)2))نوف 12) 12)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

وعلى الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم)1.74.447)الصادر)

في)11)من رمضان)1394 )28سبتمبر)1974()باملصادقة على نص قانون)

املسطرة املدنية)؛

1441 من صفر) (23 في) الصادر  (2.19.957 رقم) املرسوم   وعلى 

والشباب) الثقافة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (22(

والرياضة،)الناطق الرسمي باسم الحكومة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والتواصل) التعاون  مدير  أوزيان،) محمد  السيد  إلى  يفوض 

نيابة عن) اإلمضاء) والدراسات القانونية بقطاع الشباب والرياضة،)

وزير الثقافة والشباب والرياضة،)الناطق الرسمي باسم الحكومة على)

مقررات انتداب الوكيل القضائي للمملكة للنيابة عن وزارة الثقافة)

والشباب والرياضة أمام محاكم اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1441 )21)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

باسم) بل5س يي بلناطقي وبل5ياضة،) وبلشبابي بلثقافةي لوزي5ي ق5بلي

 2552 بألول) لا عي مني ((3 في) صاسلي (3549.19 لقم) بلحكومةي

)2))نوف 12) 12)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 من صفر) (23 في) الصادر  (2.19.957 رقم) املرسوم  وعلى 

والشباب) الثقافة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (22(

والرياضة،)الناطق الرسمي باسم الحكومة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والتواصل) التعاون  مدير  أوزيان،) محمد  السيد  إلى  يفوض 

أو التأشير) والدراسات القانونية بقطاع الشباب والرياضة،)اإلمضاء)

باسم) الرسمي  الناطق  والرياضة،) الثقافة والشباب  نيابة عن وزير 

الحكومة على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير مجال التعاون والتواصل)

والدراسات القانونية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1441 )21)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

باسم) بل5س يي بلناطقي وبل5ياضة،) وبلشبابي بلثقافةي لوزي5ي ق5بلي

 2552 بألول) لا عي مني ((3 في) صاسلي (3550.19 لقم) بلحكومةي

)2))نوف 12) 12)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

 1441 من صفر) (23 في) الصادر  (2.19.957 رقم) املرسوم  وعلى 

والشباب) الثقافة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )22)أكتوبر)

والرياضة،)الناطق الرسمي باسم الحكومة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والتواصل) التعاون  مدير  أوزيان،) محمد  السيد  إلى  يفوض 

والدراسات القانونية بقطاع الشباب والرياضة،)اإلمضاء)أو التأشير)

الناطق الرسمي باسم) نيابة عن وزير الثقافة والشباب والرياضة،)

األحكام) بتنفيذ  املتعلقة  واملقررات  الوثائق  جميع  على  الحكومة 

القضائية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1441 )21)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

باسم) بل5س يي بلناطقي وبل5ياضة،) وبلشبابي بلثقافةي لوزي5ي ق5بلي

 2552 بألول) لا عي مني ((3 في) صاسلي (3551.19 لقم) بلحكومةي

)2))نوف 12) 12)()بتفويضيبإلمضاء.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

 1441 من صفر) (23 في) الصادر  (2.19.957 رقم) املرسوم  وعلى 

والشباب) الثقافة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 )22)أكتوبر)

والرياضة،)الناطق الرسمي باسم الحكومة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والتواصل) التعاون  مدير  أوزيان،) محمد  السيد  إلى  يفوض 

نيابة عن) اإلمضاء) والدراسات القانونية بقطاع الشباب والرياضة،)

الناطق الرسمي باسم الحكومة) الثقافة والشباب والرياضة،) وزير 

على األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين ملديرية التعاون)

والتواصل والدراسات القانونية للقيام بمأموريات داخل املغرب.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من ربيع األول)1441 )21)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.
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ق5بليلوزي5يبالقتصاسيوبملال ةيلقم)1663.19)صاسليفي)26)منيلمضان)2551 

وبملال ة) بالقتصاسي وزي5ي ق5بلي بنسخي بملتعلقي ماي) 12)() ((((

لقم)2387.15)بلصاسليفي)23)منيلمضان)2536 )31)يون و)125)) 

بملتعلقيباعت اسيمقاولةيبلتأمينيوإعاسةيبلتأمين)»زوليخيبلتأم نات)

في بلصاسلي (55.06 بملال ةيوبلخوصصةيلقم) وق5بليوزي5ي  بملغ5ب«)

مقاولة) باعت اسي بملتعلقي ()(116 يناي5) (6(  25(6 بلحجة) ذيي (5

بلتأمينيوإعاسةيبلتأمين)»زوليخيش5كةيمغ5ا ةيللتأمين«.

وزير االقتصاد واملالية،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)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 

 15 وال سيما املادة) (،)2014 مارس) (6(  1435 4)جمادى األولى) بتاريخ)

منه)؛

في الصادر  (2242.07 رقم) واملالية  االقتصاد  وزير  قرار   وعلى 

بالترخيص ملقاولة التأمين) ()2007 نوفمبر) (16(  1428 ذي القعدة) (5

وإعادة التأمين)»زوريخ شركة مغربية للتأمين«)باالستمرار في مزاولة)

نشاطها بالتسمية الجديدة)»زوريخ التأمينات املغرب«)؛

وبعد االطالع على مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط)

االجتماعي رقم)P/EA/1.17)الصادر بتاريخ)27)يناير)2017)بالترخيص)

ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»زوريخ التأمينات املغرب«)باالستمرار)

في مزاولة نشاطها بالتسمية الجديدة)»أليانز املغرب«)؛

وعلى قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

بمنح) املتعلق  (2019 نوفمبر) (12 بتاريخ) الصادر  (P/EA/1.19 رقم)

االعتماد ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»أليانز املغرب«،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنسخ القرارات التالية):

- قرار وزير املالية والخوصصة رقم 55.06 الصادر في 5 ذي الحجة 

وإعادة  التأمين  مقاولة  باعتماد  املتعلق   )2006 يناير   6(  1426

التأمين »زوريخ شركة مغربية للتأمين« ؛

من   13 في  الصادر   2387.15 رقم  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار   -

رمضان 1436 )30 يونيو 2015( املتعلق باعتماد مقاولة التأمين 

وإعادة التأمين »زوريخ التأمينات املغرب«.

املادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره في الجريدة)

الرسمية.

وحرر بالرباط في)16)من رمضان)1440 )22)ماي)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

 P/EA/1.19(ق5بليملجلسيه ئةيم5بقبةيبلتأم ناتيوبالحت اطيبالجت اعييلقم

صاسليفي)25)منيلا عيبألول)2552 ))2)نوف 12) 12)()ب نحيبالعت اس)

ملقاولةيبلتأمينيوإعاسةيبلتأمين)»أل انزيبملغ5ب«.

مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املتعلق بمدونة التأمينات الصادر) (17.99 على القانون رقم) بناء)

 1423 25)من رجب) بتاريخ) (1.02.238 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

161 2002(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املادتين) أكتوبر) (3( 

و)165)منه)؛

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(،)وال سيما املادتين)15

و)19)منه)؛

وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

بتطبيق بعض أحكام) (2019 يناير) (2 الصادر بتاريخ) (01/AS/19 رقم)

القانون رقم)17.99)املتعلق بمدونة التأمينات املصادق عليه بموجب)

قرار وزير االقتصاد واملالية رقم)366.19)بتاريخ)24)من شعبان)1440 

)30)أبريل)2019(،)وال سيما املادة)6)منه)؛

في الصادر  (2242.07 رقم) واملالية  االقتصاد  وزير  قرار   وعلى 

بالترخيص ملقاولة التأمين) ()2007 نوفمبر) (16(  1428 ذي القعدة) (5

وإعادة التأمين)»زوريخ شركة مغربية للتأمين«)باالستمرار في مزاولة)

نشاطها بالتسمية الجديدة)»زوريخ التأمينات املغرب«)؛

وبعد االطالع على مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط)

االجتماعي رقم)P/EA/1.17)الصادر بتاريخ)27)يناير)2017)بالترخيص)

ملقاولة التأمين وإعادة التأمين)»زوريخ التأمينات املغرب«)باالستمرار)

في مزاولة نشاطها بالتسمية الجديدة)»أليانز املغرب«)؛
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وبناء)على طلب منح االعتماد املقدم بتاريخ)13)ديسمبر)2018)من)

طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين)»أليانز املغرب«)؛

مارس (15 بتاريخ) املجتمعة  التقنين  لجنة  رأي  استطالع   وبعد 

و)11)يوليو)2019)؛

وتبعا ملداوالت مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي)

خالل اجتماعيه املنعقدين بتاريخ)16)مارس و)12)سبتمبر)2019)،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائن) املغرب«) »أليانز  التأمين) وإعادة  التأمين  مقاولة  تعتمد 

مقرها االجتماعي بالدار البيضاء،)رقم)166-168،)شارع الزرقطوني،)

املنصوص) التالية،) التأمين  التأمين وإعادة  ملزاولة أصناف عمليات 

 عليها في البنود)1)و3)و5)ومن)7)إلى)20)و)24)و27)و28)و)29)من املادة)6

االجتماعي واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  رئيس  منشور   من 

رقم)AS/19/01)املشار إليه أعاله):

كل عملية تأمين تتضمن التزامات يتوقف) (: الحياة والوفاة) (- (1

تنفيذها على مدة حياة اإلنسان)؛

3)-)الرسملة):)كل عملية تدعو لالدخار من أجل الرسملة وتتضمن)

وحيد أو أداءات دورية مباشرة أو غير) التزامات محددة مقابل أداء)

مباشرة)؛

تتضمن) عملية  كل  (: االستثمار) بصناديق  مرتبطة  تأمينات  (- (5

التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة اإلنسان أو تدعو إلى االدخار)

ومرتبطة بصندوق أو عدة صناديق استثمار)؛

7)-)عمليات التأمين ضد أخطار الحوادث الجسمانية)؛

8)-)املرض واألمومة)؛

 9)-)عمليات التأمين ضد األخطار الناجمة عن الحوادث أو األمراض

التي وقعت أثناء)الشغل أو بسببه)؛

10)-)عمليات تأمين هياكل العربات البرية)؛

الناجمة) املدنية  املسؤولية  أخطار  ضد  التأمين  عمليات  (- (11

عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل)

والدفاع والرجوع)؛

12)-)عمليات تأمين هياكل السفن)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة عن) (13

استعمال العربات النهرية والبحرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع)

والرجوع)؛

14)-)عمليات تأمين البضائع املنقولة)؛

15)-)عمليات تأمين هياكل الطائرات)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية الناجمة عن) (16

استعمال الطائرات بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع)؛

:)كل تأمين) -)عمليات التأمين ضد الحريق والوقائع الطبيعية) (17

يغطي كل ضرر يلحق األموال غير تلك الواردة في األصناف)10)و)12 

و)14)و)15)أعاله عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن):)حريق أو انفجار)

أو وقائع طبيعية غير البرد والصقيع أو الطاقة النووية أو انجراف)

التربة)؛

18)-)عمليات التأمين ضد األخطار التقنية):)كل تأمين يغطي أخطار)

وآليات األوراش وأخطار التركيب وتكسر ارالت واألخطار املعلوماتية)

واملسؤولية املدنية العشرية)؛

-)عمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية املدنية غير األخطار) (19

أعاله بما فيها الدفاع) (18 و) (16 و) (13 و) (11 و) (9 املشار إليها في البنود)

والرجوع)؛

20)-)عمليات التأمين ضد السرقة)؛

24)-)عمليات التأمين ضد أخطار الخسائر املالية)؛

27)-)الحماية القانونية):)كل عملية تأمين يكون الغرض منها تحمل)

مصاريف املساطر أو توفير خدمات في حالة خالفات أو نزاعات بين)

املؤمن له وأحد األغيار)؛

28)-)عمليات التأمين ضد أخطار تكسر الزجاج والخسائر الناجمة)

عن املياه)؛

29)-)عمليات إعادة التأمين بالنسبة ألصناف عمليات التأمين التي)

اعتمدت ألجلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من ربيع األول)1441 )12)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : حسن بوبريك.
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 2552 5))منيلا عيبألول) ق5بليلوزي5))بلت1ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ييلقم)2758.19)صاسليفي)

بشأنيتحديديبلطاقة) ()(125 ماي) ((2(  2536 شعبان) (( بلصاسليفي) بتغ ي1يبلق5بليلقم)2534.15) نوف 12) 12)() ((((

بالست عاب ةيللتكوينيقبليبإلسماجيوا5بمجيبلتكوينيومدسهايملعهديبلتكوينيفييمهنيصناعةيبلد البتيبالدبليبلب ضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي رقم)2534.15)الصادر في)2)شعبان)1436 )21)ماي)2015()بشأن)

تحديد الطاقة االستيعابية للتكوين قبل اإلدماج وبرامج التكوين ومددها ملعهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء)؛

وباقتراح من مجلس اإلتقان،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنسخ مقتضيات مالحق القرار رقم)2534.15)الصادر في)2)شعبان)1436 )21)ماي)2015()املشار إليه أعاله،)وتعوض باملالحق)

املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار ابتداء)من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،)وتعد صحيحة الشهادات التي تم تسليمها وفق مقتضياته قبل)

هذا التاريخ.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1441 )22)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

*

*  *
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؛
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برالت
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الجريدة الرسميةعدد)6838 - 15)ربيع ارخر)1441 )12)ديسمبر)2019(  2217

إلكت1وم كان كمدتوى

شبه

بلع وسيوبملدح5جةيوبلوس دة
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مدتوى



22182 الجريدة الرسميةعدد)6838 - 15)ربيع ارخر)1441 )12)ديسمبر)2019( 

باسم) بل5س يي بلناطقي وبل5ياضة،) وبلشبابي بلثقافةي لوزي5ي ق5بلي

 2552 بألول) لا عي مني ((7 في) صاسلي (3035.19 لقم) بلحكومةي

)5))نوف 12) 12)()بتق  ديسبليبنجلونيبلكائنةيب دينةيبلقص5)

بلكبي1يفييعدبسيبرثال.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء)على القانون رقم)22.80)املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية)

الصادر) والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 من صفر) (17 بتاريخ) (1.80.341  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)ديسمبر)1980()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 1401 23)من ذي الحجة) 2.81.25)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

)22)أكتوبر)1981()بتطبيق القانون رقم)22.80)املشار إليه أعاله)؛

مجلس) رئيس  به  تقدم  الذي  التقييد  طلب  على  االطالع  وبعد 

جماعة القصر الكبير)؛

املنعقد) التقييد والترتيب خالل اجتماعها  وبعد استشارة لجنة 

بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكبير) القصر  بمدينة  الكائنة  بنجلون  دار  ارثار  في عداد  يقيد 

ذي الرسم العقاري عدد)36/34188  »دار بنجلون«() )امللك املسمى)

كما هو مبين في التصميم والوثائق املرفقة بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ال يمكن إحداث أي تغيير في املكونات التراثية للبناية أو في شكلها)

قطاع) (- العام ما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة والشباب والرياضة)

الثقافة)-)قبل التاريخ املقرر للشروع في األعمال بستة أشهر على األقل)

القانون رقم)22.80  بالفصل السادس من  كما هو منصوص عليه 

السالف الذكر.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع األول)1441 )25)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

باسم) بل5س يي بلناطقي وبل5ياضة،) وبلشبابي بلثقافةي لوزي5ي ق5بلي

 2552 بألول) لا عي مني ((7 في) صاسلي (3036.19 لقم) بلحكومةي

بتق  ديض5يحيموالييعلييبوغالبيبلكائن) )5))نوف 12) 12)()

ب دينةيبلقص5يبلكبي1يفييعدبسيبرثال.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء)على القانون رقم)22.80)املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية)

الصادر) والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 من صفر) (17 بتاريخ) (1.80.341  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)ديسمبر)1980()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 1401 23)من ذي الحجة) 2.81.25)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

)22)أكتوبر)1981()بتطبيق القانون رقم)22.80)املشار إليه أعاله)؛

مجلس) رئيس  به  تقدم  الذي  التقييد  طلب  على  االطالع  وبعد 

جماعة القصر الكبير بتاريخ)4)يونيو)2019)؛

املنعقد) التقييد والترتيب خالل اجتماعها  وبعد استشارة لجنة 

بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بمدينة) الكائن  بوغالب  علي  ارثار ضريح موالي  في عداد  يقيد 

القصر الكبير))امللك التابع لألوقاف()كما هو مبين في الوثائق املرفقة)

بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ال يمكن إحداث أي تغيير في املكونات التراثية للضريح أو في شكله)

قطاع) (- العام ما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة والشباب والرياضة)

الثقافة)-)قبل التاريخ املقرر للشروع في األعمال بستة أشهر على األقل)

 22.80 كما هو منصوص عليه بالفصل السادس من القانون رقم)

السالف الذكر.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع األول)1441 )25)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.
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باسم) بل5س يي بلناطقي وبل5ياضة،) وبلشبابي بلثقافةي لوزي5ي ق5بلي

 2552 بألول) لا عي مني ((7 في) صاسلي (3037.19 لقم) بلحكومةي

بحي) بملتوبجدي بألعظمي بملسجدي بتق  دي )5))نوف 12) 12)()

بلعباسيب دينةيبلقص5يبلكبي1يفييعدبسيبرثال.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء)على القانون رقم)22.80)املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية)

الصادر) والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 من صفر) (17 بتاريخ) (1.80.341  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)ديسمبر)1980()كما وقع تغييره أو تتميمه)؛

 1401 23)من ذي الحجة) 2.81.25)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

)22)أكتوبر)1981()بتطبيق القانون رقم)22.80)املشار إليه أعاله)؛

مجلس) رئيس  به  تقدم  الذي  التقييد  طلب  على  االطالع  وبعد 

جماعة القصر الكبير بتاريخ)4)يونيو)2019)؛

املنعقد) التقييد والترتيب خالل اجتماعها  وبعد استشارة لجنة 

بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقيد في عداد ارثار املسجد األعظم املتواجد بحي بلعباس بمدينة)

القصر الكبير))امللك التابع لألوقاف()كما هو مبين في الوثائق املرفقة)

بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ال يمكن إحداث أي تغيير في املكونات التراثية للمسجد أو في شكله)

قطاع) (- العام ما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة والشباب والرياضة)

الثقافة)-)قبل التاريخ املقرر للشروع في األعمال بستة أشهر على األقل)

القانون رقم)22.80  بالفصل السادس من  كما هو منصوص عليه 

السالف الذكر.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع األول)1441 )25)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

باسم) بل5س يي بلناطقي وبل5ياضة،) وبلشبابي بلثقافةي لوزي5ي ق5بلي

 2552 بألول) لا عي مني ((7 في) صاسلي (3038.19 لقم) بلحكومةي

بحي) بملتوبجدي بملوحديي بلدولي بتق  دي )5))نوف 12) 12)()

بلعباسيب دينةيبلقص5يبلكبي1يفييعدبسيبرثال.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء)على القانون رقم)22.80)املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية)

الصادر) والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 من صفر) (17 بتاريخ) (1.80.341  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)ديسمبر)1980()كما وقع تغييره أو تتميمه)؛

 1401 23)من ذي الحجة) 2.81.25)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

)22)أكتوبر)1981()بتطبيق القانون رقم)22.80)املشار إليه أعاله)؛

مجلس) رئيس  به  تقدم  الذي  التقييد  طلب  على  االطالع  وبعد 

جماعة القصر الكبير بتاريخ)4)يونيو)2019)؛

املنعقد) التقييد والترتيب خالل اجتماعها  وبعد استشارة لجنة 

بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقيد في عداد ارثار السور املوحدي املتواجد بحي بلعباس بمدينة)

كما هو مبين في) )امللك التابع لجماعة القصر الكبير() القصر الكبير)

الوثائق املرفقة بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ال يمكن إحداث أي تغيير في املكونات التراثية للسور أو في شكله)

قطاع) (- العام ما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة والشباب والرياضة)

الثقافة)-)قبل التاريخ املقرر للشروع في األعمال بستة أشهر على األقل)

القانون رقم)22.80  بالفصل السادس من  كما هو منصوص عليه 

السالف الذكر.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع األول)1441 )25)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.
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باسم) بل5س يي بلناطقي وبل5ياضة،) وبلشبابي بلثقافةي لوزي5ي ق5بلي

 2552 بألول) لا عي مني ((7 في) صاسلي (3039.19 لقم) بلحكومةي

بملتوبجد) تاس الي (- ماسة) سولي بتق  دي )5))نوف 12) 12)()

آيتيباهايفي) (- باملجاليبلت1ببييلج اعةيماسةيبإقل ميبشتوكة)

عدبسيبرثال.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

بناء)على القانون رقم)22.80)املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية)

الصادر) والعاديات  الفنية  والتحف  املنقوشة  والكتابات  واملناظر 

 1401 من صفر) (17 بتاريخ) (1.80.341  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)25)ديسمبر)1980()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 1401 23)من ذي الحجة) 2.81.25)الصادر في) وعلى املرسوم رقم)

)22)أكتوبر)1981()بتطبيق القانون رقم)22.80)املشار إليه أعاله)؛

مجلس) رئيس  به  تقدم  الذي  التقييد  طلب  على  االطالع  وبعد 

جماعة ماسة بتاريخ)24)ماي)2019)؛

املنعقد) التقييد والترتيب خالل اجتماعها  وبعد استشارة لجنة 

بتاريخ)26)سبتمبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

-)تاسيال املتواجد باملجال الترابي) يقيد في عداد ارثار سور ماسة)

-)آيت باها))امللك العام التابع لجماعة) لجماعة ماسة بإقليم اشتوكة)

ماسة()كما هو مبين في الوثائق املرفقة بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ال يمكن إحداث أي تغيير في املكونات التراثية للسور أو في شكله))

قطاع) (- العام ما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة والشباب والرياضة)

الثقافة)-)قبل التاريخ املقرر للشروع في األعمال بستة أشهر على األقل)

القانون رقم)22.80  بالفصل السادس من  كما هو منصوص عليه 

السالف الذكر.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع األول)1441 )25)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

ق5بليللوزي5يبملنتدبيلدىيوزي5يبلت1ب ةيبلوطن ةيوبلتكوينيبملنهييوبلتعل م)

بلعالييوبلبحثيبلعل ييبملكلفيبالتعل ميبلعالييوبلبحثيبلعل ي)
لقم)3196.19)صاسليفي)6)لا عيبر 5)2552 )3)سيد 12) 12)) 

بتت  ميبلق5بليلقم)2284.02)بلصاسليفي)25)منيذييبلقعدة)3)25 

)27)يناي5)113)()بتحديديالئحةيبلشهاسبتيبلتييتعاسليسبلوم)

سكتوليفييبلص دلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

 1423 من ذي القعدة) (14 الصادر في) (2284.02 والبحث العلمي رقم)

)17)يناير)2003()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في)

الصيدلة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 ارخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

2)أكتوبر)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2284.02)الصادر في)14)من ذي القعدة)1423 )17)يناير)2003():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل))

»دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب والصيدلة،)

العلمية( )الشعب  الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»أو ما يعادلها):

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

»)-)ف دلبل ةيلوس ا):

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

« – Titre de pharmacien, délivré par l’Académie d’Etat 

« de pharmacie de Perm - Fédération de Russie - le 

« 25 juin 2018,



عدد)6838 - 15)ربيع ارخر)1441 )12)ديسمبر)2019( الجريدة الرسمية22185  

ينجز) أشهر  ستة  مدته  بتدريب  الشهادة  هذه  تقرن  أن  »يجب 
مقبول )صيدلية أو مؤسسة صيدلية()  »لدى مشرف على التدريب)
»من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب)

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)ربيع ارخر)1441 )3)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

لا ع (( في) صاسلي (3531.19 ل5ئيسيمجلسيج اعةيوجدةيلقم)  ق5بلي
بألول)2552 )32)أكتوا5) 12)()بتع ينيحدوسيمنطقةيبلتجديد)

بلحض5ييلشالعيمح ديبلخامسيب دينةيوجدة.

رئيس مجلس جماعة وجدة،

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

)7)يوليو)2015()؛

للسقوط) اريلة  باملباني  املتعلق  (94.12 رقم) القانون  وعلى 
وتنظيم عمليات التجديد الحضري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.16.48)بتاريخ)19)من رجب)1437 )27)أبريل)2016()؛

 1439 محرم) من  (19 في) الصادر  (2.17.586 رقم) املرسوم  وعلى 
)10)أكتوبر)2017()بتطبيق القانون املشار إليه أعاله رقم)94.12)؛

وباقتراح من اللجنة اإلقليمية املكلفة بتحديد املناطق املعنية باملباني)
اريلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري،)خالل اجتماعها املنعقد)

بتاريخ)23)أكتوبر)2019)؛

 02 عدد) وجدة  جماعة  مجلس  رئيس  قرار  على  االطالع  وبعد 
بتمديد فترة أشغال الدورة العادية لشهر) (2019 أكتوبر) (29 بتاريخ)

أكتوبر ملدة سبعة أيام متتالية من أيام العمل)؛

وعلى مقرر مجلس جماعة وجدة خالل دورته العادية املنعقدة)
بتاريخ)31)أكتوبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين حدود املنطقة التي يشملها مشروع تصميم التجديد الحضري)
لشارع محمد الخامس،)داخل النفوذ الترابي ملدينة وجدة،)وذلك وفقا)

للتصميم ذو املقياس)1/1000)امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بوجدة في)2)ربيع األول)1441 )31)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : عمر حجيرة.


