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نصوص عامة
مرسوم رقم  2.20.396صادرفي  30من شوال  22( 1441يونيو )2020
باملوافقة على العقد املبرم بتاريخ  3يونيو  2020بين اململكة
املغربية والبنك األوروبي لالستثمار ،قصد ضمان قرض بمبلغ
قدره مائة وتسعة وعشرين مليون أورو ( 129.000.000أورو)
منحه البنك املذكور للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح
للشرب (قطاع الكهرباء) ،لتمويل مشروع «نور أطلس».
رئيس الحكومة،
بناء على البند  Iبالفصل  41من قانون املالية لسنة 1982
رقم  26.81الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.81.425بتاريخ
 5ربيع األول ( 1402فاتح يناير  )1982؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

مرسوم رقم  2.20.414صادرفي  30من شوال  22( 1441يونيو )2020
باملوافقة على اتفاق القرض املبرم بتاريخ  9يونيو  2020بين
اململكة املغربية والبنك اإلفريقي للتنمية قصد منح قرض
بمبلغ مائتين وأربعة وستين مليون أورو ( 264.000.000أورو)
للمملكة املغربية ،لتمويل برنامج دعم االستجابة لكوفيد .19 -
رئيس الحكومة،
بناء على قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية  2020الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.125بتاريخ  16من ربيع اآلخر 1441
( 13ديسمبر  )2019وال سيما املادة  43منه ؛
وعلى البند  1بالفصل  41من قانون املالية لسنة  1982رقم 26.81
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.81.425بتاريخ  5ربيع
األول ( 1402فاتح يناير  )1982؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :
املادة األولى

رسم ما يلي :
املادة األولى

يوافق على العقد امللحق بأصل هذا املرسوم واملبرم بتاريخ
 3يونيو  2020بين اململكة املغربية والبنك األوروبي لالستثمار،
قصد ضمان قرض بمبلغ قدره مائة وتسعة وعشرين مليون أورو
( 129.000.000أورو) منحه البنك املذكور للمكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) ،لتمويل مشروع «نور أطلس».
املادة الثانية
يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  30من شوال  22( 1441يونيو .)2020

يوافق على اتفاق القرض ،امللحق بأصل هذا املرسوم،
واملبرم بتاريخ  9يونيو  2020بين اململكة املغربية والبنك اإلفريقي
للتنمية قصد منح قرض بمبلغ مائتين وأربعة وستين مليون أورو
( 264.000.000أورو) للمملكة املغربية ،لتمويل برنامج دعم
االستجابة لكوفيد .19 -
املادة الثانية
يعهد بتنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في  30من شوال  22( 1441يونيو .)2020

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وقعه بالعطف :

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ق ــرار مشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1223.20صادر في  3رمضان 1441
( 27أبريل  )2020بتحديد األسعارالتي تباع بها للعموم املنشورات والخرائط والتقارير واملعطيات الرقمية التي تصدرها
وزارة الطاقة واملعادن والبيئة.
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على املرسوم رقم  2.73.249الصادر في  21من شعبان  20( 1393سبتمبر  )1973باإلذن في بيع املنشورات والخرائط التي
تصدرها وزارة التجارة والصناعة واملعادن واملالحة التجارية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.426الصادر في  28من رمضان  15( 1436يوليو  )2015املتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين املالية
ال سيما املادة  7منه،
قررا ما يلي :
املادة األولى
تحدد وفق البيانات الواردة في امللحق املرفق بهذا القرار أسعار الوحدات التي تباع بها للعموم املنشورات والخرائط والتقارير
واملعطيات الرقمية التي تصدرها وزارة الطاقة واملعادن والبيئة.
املادة الثانية
يدفع ثمن الوثائق املشار إليها في املادة األولى أعاله إلى الوكيل املكلف بتحصيل املوارد التابع لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة
بواسطة شيكات تحرر في اسم الوكيل السالف الذكر.
املادة الثالثة
تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،جميع األحكام املخالفة لهذا القرار وال سيما مقتضيات قرار
وزير الطاقة واملعادن رقم  1303.02الصادر في  8رمضان  13( 1423نوفمبر  )2002بتحديد األسعار التي تباع بها للعموم
املنشورات والخرائط والتقارير واملعطيات الرقمية التي تصدرها وزارة الطاقة واملعادن والبيئة.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3رمضان  27( 1441أبريل .)2020
وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
ن
اإلمضاء  :محمد بنشعبو .

وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
اإلمضاء  :عزيزرباح.

*
*

*
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قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

قرر ما يلي :
املادة األولى

رقم 1505.20صادر في  17من شوال  9( 1441يونيو )2020
بتغيير قرار وزير التجارة الخارجية واالستثمارات الخارجية
والصناعة التقليدية رقم  1308.94الصادر في  7ذي
القعدة   19( 1414أبريل  )1994بتحديد قائمة السلع التي

تسحب من القائمة  2الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص
بالتصدير ،الواردة في امللحق    IIبقرار وزير التجارة الخارجية
واالستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية املشار إليه أعاله
رقم  1308.94الصادر في  7ذي القعدة  19( 1414أبريل ،)1994

تتخذ في شأنها تدابيرتهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها

األقنعة الوقائية ،ما عدا األقنعة الجراحية واألقنعة املسماة «،»FFP2

وتصديرها.

املدرجة في البنود الجمركية رقم  3926.90.92.90و 4818.90
و  4823.90و  6307.90.40.00و  6307.90.50.00و 6307.90.90.98

وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي،

و  9020.00.00.00وكذا األقنعة البالستيكية لحماية الوجه املدرجة
في البند الجمركي رقم .3926.90

بعد االطالع على قرار وزير التجارة الخارجية واالستثمارات
الخارجية والصناعة التقليدية رقم  1308.94الصادر في
 7ذي القعدة  19( 1414أبريل  )1994بتحديد قائمة السلع التي تتخذ
في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها،
كما تم تغييره وتتميمه،

املادة الثانية
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من شوال  9( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.
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نصوص خاصة
قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد  البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 
رقم  3125.19صادر في  23من جمادى اآلخرة  1441
( 18فبراير  )2020بالترخيص لشركة «»BARLOMAR SA
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
«  »Barlomarوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و  1-28منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛
وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية  كما
تم تغييره وتتميمه ؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية رقم  2019/SMA/008املوقعة بتاريخ  20من رجب 1440
( 27مارس )2019بين شركة « »BARLOMAR SAووزير الفالحة
والصيد البحري و التنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها
من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة « »BARLOMAR SAاملسجلة في السجل
التجاري بالدار البيضاء تحت رقم  ،421501أن تقوم وفق
الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية رقم  2019/SMA/008املوقعة بتاريخ  20من رجب 1440
( 27مارس )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Barlomarألجل تربية األصناف
البحرية اآلتية في البحر :
*

 املحاراملقعر« »Crassostrea gigas؛ بوزروك/بلح البحر من الصنفين «»Mytilus galloprovincialisو«.»Perna perna
املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر ( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية  ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.
يجب أن يودع طلب التجديد هذا ،طبقا ملقتضيات املادة  3من
القرار املشار إليه أعاله رقم  ،1643.10لدى الوكالة الوطنية لتنمية
تربية األحياء البحرية داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر قبل تاريخ
انتهاء مدة الرخصة سارية املفعول.
املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  28-1من الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال 1393
( 23نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه شركة
« »BARLOMAR SAجردا ،حسب الترتيب الزمني ،وتقسيما ،حسب
الصنف ،لعمليات دخول وخروج املحار املقعر «»Crassostrea gigas
وبوزروك/بلح البحر من الصنفين «»Mytilus galloprovincialis
و« »Perna pernaالتي تتم تربيتهما.
املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية
رقم 2019/SMA/008املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير .)2020

*

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  3125.19الصادر في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير  )2020بالترخيص لشركة «»BARLOMAR SA
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى » «Barlomarوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Barlomar
رقم  2019/SMA/008املوقعة بتاريخ  20من رجب  27( 1440مارس  )2019بين شركة »«BARLOMAR SA
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
( املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادرفي  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة « »BARLOMAR SAالكائن مقرها بزنقة سمية إقامة شهرزاد  ،3طبقة  ، 5رقم  22النخيل-
الدارالبيضاء.

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

في البحر ،عرض أكادير ،عمالة أكادير  -اداوتنان.

املساحة

مائة و سبعة و ستون  هكتارا و واحد و ستون ارا (.)167,61

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

الحدود
B1

خط العرض
'' 30°33'48.6954شماال

خط الطول
'' 9°48'4.9104غربا

B2
B3
B4

'' 30°34'21.8406شماال
'' 30°33'55.2103شماال
'' 30°33'22.0676شماال

'' 9°47'28.8337غربا
'' 9°46'56.1644غربا
'' 9°47'32.2415غربا

منطقة حماية

منطقة عرضها خمسون ( )50مترا تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

اإلشارات في البحر

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية األصناف البحرية التالية :
 املحاراملقعر « »Crassostrea gigas؛ -بوزروك/بلح البحرمن الصنفين « »Mytilus galloprovincialisو «.»Perna perna

التقنية املستعملة

الحبال شبه السطحية.

وسائل االستغالل

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة.

تدبيرالنفايات

الطمــروالتخزيــن فــي األماكــن املرخصــة لهــذا الغــرض طبقــا ملقتضيــات القانــون رقــم  28.00املتعلــق بتدبيــرالنفايــات
والتخلــص منها.

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :ثالثة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة ( )83.805درهما في السنة.
مبلغ متغير :واحد في األلف ( )1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد  البحري والتنمية القروية
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قررا ما يلي :

واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 

املادة األولى

رقم  3126.19صادر في  23من جمادى اآلخرة  1441

يرخص لشركة « »AQUACULTURE EDADDI sarl AUاملسجلة
في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم  ، 6975أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/103املوقعة بتاريخ  11من جمادى األولى 1440
( 18يناير    )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى « »Aquaculture Edaddi 2ألجل تربية
املحار املقعر «. »Crassostrea gigas

( 18فبراير  )2020بالترخيص لشركة «AQUACULTURE
» EDADDI sarl AUبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية تسمى « »Aquaculture Edaddi 2وبنشر مستخرج
من االتفاقية املتعلقة بها.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املادة الثانية

ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و  1-28منه ؛

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

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛

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

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  1-28من الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال 1393
( 23نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه شركة
« »AQUACULTURE EDADDI sarl AUجردا ،حسب الترتيب
الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول و خروج املحار
املقعر « »Crassostrea gigasالتي تتم  تربيته.

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

املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية
رقم  2018/DOE/103املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة

واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

رقم  2018/DOE/103املوقعة بتاريخ  11من جمادى األولى 1440

وحرر بالرباط في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير .)2020

( 18يناير  )2019بين شركة «»AQUACULTURE EDADDI sarl AU

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

ووزير الفالحة والصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات
واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
*

*

*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  3126.19الصادر في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير  )2020بالترخيص
لشركة « »AQUACULTURE EDADDI sarl AUبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
تسمى » «Aquaculture Edaddi 2وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Aquaculture Edaddi 2
رقم  2018/DOE/103املوقعة بتاريخ  11من جمادى األولى  18( 1440يناير  )2019بين شركة «AQUACULTURE
» EDADDI sarl AUووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
( املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادرفي  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة « »AQUACULTURE EDADDI sarl AUالكائن مقرها بحي القسم  1زنقة  4رقم  - 2الداخلة.

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة إقليم واد الذهب.

املساحة

هكتاران (.)2

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

الحدود
B1
B2
B3
B4

خط العرض
’’ 23°50’25.6517شماال
’’ 23°50’25.0994شماال
'' 23°50'12.8695شماال
'' 23°50'13.4218شماال

خط الطول
'' 15°51'31.4514غربا
'' 15°51'29.7896غربا
'' 15°51'34.5920غربا
'' 15°51'36.2538غربا

منطقة حماية

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

اإلشارات في البحر

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية املحاراملقعر «.»Crassostrea gigas

التقنية املستعملة

استخدام الجيوب فوق طاوالت.

وسائل االستغالل

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة.

تدبيرالنفايات

الطمــروالتخزيــن فــي األماكــن املرخصــة لهــذا الغــرض طبقــا ملقتضيــات القانــون رقــم  28.00املتعلــق بتدبيــرالنفايــات
والتخلــص منها.

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :عشرون ( )20درهما في السنة.
مبلغ متغير :واحد في األلف ( )1 /1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد  البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 
رقم  3127.19صادر في  23من جمادى اآلخرة  1441
( 18فبراير  )2020بالترخيص لشركة �«ARTISANT PRO
» DUIT MER LASARGA SNCبإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى «Artisant Produit Mer
» Lasargaوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

3717

مزرعة لتربية األحياء البحرية رقم  2018/DOE/033املوقعة
بتاريخ  14من جمادى اآلخرة  20( 1440فبراير  )2019بين الشركة
املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
« »Artisant Produit Mer Lasargaألجل تربية الطحالب من الصنفين
« »Gracilaria Gracilisو «.»Gelidium Sesquipedal
املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر ( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية  ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و  1-28منه ؛

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

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  28-1من الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال 1393
( 23نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه شركة
« »Artisant Produit Mer Lasarga SNCجردا ،حسب الترتيب
الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج الطحالب
من الصنفين « »Gracilaria Gracilisو « »Gelidium Sesquipedalالتي
تتم زراعتهما.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية  كما
تم تغييره وتتميمه ؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/033املوقعة بتاريخ  14من جمادى اآلخرة 1440
( 20فبراير )2019بين شركة «ARTISANT PRODUIT MER LASARGA
» SNCووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات واملصادق عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة،

املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية
رقم  2018/DOE/033املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة

قررا ما يلي :

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
املادة األولى

وحرر بالرباط في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير .)2020

يرخص لشركة «»ARTISANT PRODUIT MER LASARGA SNC
املسجلة في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم  ،8301أن
تقوم وفق الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
ن
اإلمضاء  :محمد بنشعبو .
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  3127.19الصادر في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير  )2020بالترخيص
لشركة « »ARTISANT PRODUIT MER LASARGA SNCبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
تسمى » «Artisant Produit Mer Lasargaوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Artisant Produit Mer Lasarga
رقم  2018/DOE/033املوقعة بتاريخ  14من جمادى اآلخرة  20( 1440فبراير  )2019بين شركة «ARTISANT
» PRODUIT MER LASARGA SNCووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
( املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادرفي  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة « »ARTISANT PRODUIT MER LASARGA SNCالكائن مقرها بحي السالم ،رقم  ،1789الداخلة.

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم وادي الذهب.

املساحة

هكتاران (.)2

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

الحدود
B1

خط العرض
'' 23°38'13,45شماال

خط الطول
'' 15°58'24,39غربا

B2
B3
B4

'' 23°38'15,35شماال
'' 23°38'18,46شماال
'' 23°38'16,56شماال

'' 15°58'31,14غربا
'' 15°58'30,11غربا
'' 15°58'23,36غربا

منطقة حماية

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

اإلشارات في البحر

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

زراعة الطحالب من الصنفين « »Gracilaria Gracilisو «.»Gelidium Sesquipedal

التقنية املستعملة

الحبال العامة الشبه السطحية.

وسائل االستغالل

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة.

تدبيرالنفايات

الطمــروالتخزيــن فــي األماكــن املرخصــة لهــذا الغــرض طبقــا ملقتضيــات القانــون رقــم  28.00املتعلــق بتدبيــرالنفايــات
والتخلــص منها.

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :عشرون  ( )20درهما في السنة.
مبلغ متغير :واحد في األلف ( ) 1 /1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد  البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 
رقم  3128.19صادر في  23من جمادى اآلخرة  1441
( 18فبراير )2020بالترخيص لشركة «  »BELLAHI sarlبإنشاء
واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «» Bellahi
وبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.
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املوقعة بتاريخ  17من جمادى األولى  24( 1440يناير  )2019بين
الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
و املياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
تسمى « »Bellahiألجل تربية املحار املقعر « . »Crassostrea gigas
املادة الثانية
تمنح هذه الرخصة ،طبقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم املشار
إليه أعاله رقم  ،2.08.562ملدة عشر ( )10سنوات تحتسب ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية  ويمكن تجديدها،
بطلب من املستفيد منها ،وفق نفس الشروط والكيفيات التي منحت
على أساسها.

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و  1-28منه ؛

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

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  28-1من
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من
شوال   23( 1393نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه شركة
« »BELLAHI sarlجردا ،حسب الترتيب الزمني ،وتقسيما ،حسب
الصنف ،لعمليات دخول و خروج املحار املقعر « »Crassostrea gigas
الذي تتم  تربيته.

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

املادة الرابعة

واعتبارا التفاقية إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/100املوقعة بتاريخ  17من جمادى األولى 1440
( 24يناير  )2019بين شركة   «   » BELLAHI sarl   ووزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق عليها
من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية
رقم  2018/DOE/100املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة

قررا ما يلي :

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
املادة األولى

وحرر بالرباط في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير .)2020

يرخص لشركة «  » BELLAHI sarlاملسجلة في السجل التجاري
بالداخلة تحت رقم  ، 8537أن تقوم وفق الشروط املحددة في اتفاقية
إنشاء و استغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية رقم 2018/DOE/100
*

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
ن
اإلمضاء  :محمد بنشعبو .
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  3128.19الصادر في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير  )2020بالترخيص لشركة «»BELLAHI sarl
بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى » «Bellahiوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»Bellahi
رقم  2018/DOE/100املوقعة بتاريخ  17من جمادى األولى  24( 1440يناير  )2019بين شركة »«BELLAHI sarl
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
( املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادرفي  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد

شركة « »BELLAHI sarlالكائن مقرها بحي األمل  ،2بلوك  19رقم  - 2الداخلة.

مدة االتفاقية

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية

على مستوى خليج الداخلة إقليم واد الذهب.

املساحة

هكتاران (.)2

الحدود الخارجية ملكان املزرعة

الحدود
B1

خط العرض
'' 23°51'15.3454شماال

خط الطول
'' 15°49'31.5142غربا

B2
B3
B4

'' 23°51'10.8972شماال
'' 23°51'8.5262شماال
'' 23°51'12.9744شماال

'' 15°49'26.3582غربا
'' 15°49'28.7767غربا
'' 15°49'33.9326غربا

منطقة حماية

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

اإلشارات في البحر

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية

تربية املحاراملقعر «.»Crassostrea gigas

التقنية املستعملة

استخدام الجيوب فوق طاوالت.

وسائل االستغالل

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املراقبة البيئية

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة.

تدبيرالنفايات

الطمــروالتخزيــن فــي األماكــن املرخصــة لهــذا الغــرض طبقــا ملقتضيــات القانــون رقــم  28.00املتعلــق بتدبيــرالنفايــات
والتخلــص منها.

مبلغ األتاوة املستحقة

مبلغ قار :عشرون ( )20درهما في السنة.
مبلغ متغير :واحد في األلف ( ) 1 /1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية
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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 3131.19
صادر في  23من جمادى اآلخرة   18( 1441فبراير )2020
بالترخيص لشركة «  » FRIGO LAMHIRIZ sarlبإنشاء
واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى « Frigo
»  Lamhirizوبنشرمستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

املادة الثانية

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر
في  27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و  1-28منه ؛

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

( 25يناير  )2019بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية و املياه و الغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة
لتربية األحياء البحرية تسمى » « frigo lamhiriz ألجل تربية املحار
املقعر « .» Crassostrea gigas

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛

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

وعلى قرار وزير الفالحة و الصيد البحري رقم  1643.10الصادر
في  11من جمادى اآلخرة  26 ( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة كما تم تغييره وتتميمه ،و ال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  1-28من الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال 1393
( 23نوفمبر  )1973املشار إليه أعاله ،الذي تمسكه شركة
» « FRIGO LAMHIRIZ sarl جردا ،حسب الترتيب الزمني ،وتقسيما،
حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج املحار املقعر « Crassostrea
» gigas الذي تتم تربيته.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحري رقم  3151.13الصادر في  7محرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية،
كما تم تغييره وتتميمه ؛
واعتبارا التفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/044املوقعة بتاريخ  18من جمادى األولى 1440
( 25يناير  )2019بين شركة » « FRIGO LAMHIRIZ sarl ووزير
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات واملصادق
عليها من قبل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قررا ما يلي:
املادة األولى

املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 2018/DOE/044
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

يرخص لشركة » « FRIGO LAMHIRIZ sarl املسجلة في السجل
التجاري بالداخلة تحت رقم  ،5969أن تقوم وفق الشروط
املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
رقم  2018/DOE/044املوقعة بتاريخ  18من جمادى األولى 1440

وحرر بالرباط في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير .)2020

*
*

*

وزيرالفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزيراالقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  3131.19الصادر في  23من جمادى اآلخرة  18( 1441فبراير  )2020بالترخيص
لشركة «  » FRIGO LAMHIRIZ sarlبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية
تسمى «  » FRIGO LAMHIRIZوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «  » FRIGO LAMHIRIZرقم 2018/DOE/044
املوقعة بتاريخ  18من جمادى األولى  25( 1440يناير  )2019بين شركة » « FRIGO LAMHIRIZ sarl
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
( املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادرفي  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008

اسم املستفيد.

شركة «  » FRIGO LAMHIRIZ sarlالكائن مقرها بشارع عبد الرحيم بوعبيد ،رقم  ،86حي املسيرة  - 3الداخلة.

مدة االتفاقية.

عشر( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

على مستوى خليج الداخلة ،إقليم وادي الذهب.

املساحة.

هكتاران ( .)2

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

منطقة حماية.

الحدود

خط الطول

خط العرض

B1

" 23°38'34.3676شماال

" 15°51'52.2410غربا

B2
B3
B4

" 23°38'31.0438شماال
" 23°38'28.2494شماال
" 23°38'31.5733شماال

" 15°51'46.1750غربا
" 15°51'47.9790غربا
" 15°51'54.0450غربا

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

اإلشارات في البحر.

ليال و نهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

تربية املحاراملقعر« .» Crassostrea gigas

التقنية املستعملة.

استخدام الجيوب فوق طاوالت.

وسائل االستغالل.

سفن الخدمة.

املراقبة والتتبع التقني والعلمي.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املراقبة البيئية.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثيرعلى البيئة.

تدبيرالنفايات.

الطمروالتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبيرالنفايات والتخلص منها.

مبلغ األتاوة املستحقة.

مبلغ قار  :عشرون ( )20درهما في السنة.
مبلغ متغير  :واحد في األلف ( ) 1 / 1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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قرار لوزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  1279.20صادرفي  19من
رمضان  13( 1441ماي  )2020بتغيير القرار رقم 3198.17
الصادر في  28من صفر  17( 1439نوفمبر   )2017بتفويض
املصادقة على الصفقات.
وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية،
بعد االطالع على القرار رقم  3198.17الصادر في  28من صفر 1439
( 17نوفمبر   )2017بتفويض املصادقة على الصفقات كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.194الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  3198.17بتاريخ  28من صفر  17( 1439نوفمبر  : )2017

3723

«املادة األولى - .يفوض إلى والة وعمال عماالت وأقاليم اململكة.......
«من امليزانية العامة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية :
املفوض  إليهم

االختصاص الترابي

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

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

عبد الحميد املزيد

عامل إقليم إفران

عبد الوهاب فاضل

الكاتب العام إلقليم موالي يعقوب

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

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

(الباقي ال تغيير فيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من رمضان  13( 1441ماي .)2020
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.
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إعالنات وبالغات
هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
التقريرالسنوي 2018
كلمة رئيس الهيئة

كلمة رئيس الهيئة

تصادف سنة  ،2018السنة الثالثة من دخول هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي إلى حيز الوجود.
وبعدما مكنت السنتين األولتين من استكمال نظام الحكامة والتنظيم الداخلي للهيئة ،وعرفتا إطالق أو
مواصلة العديد من األوراش التنظيمية الخاصة بقطاعي التأمين واالحتياط االجتماعي ،تم خالل هذه السنة
الثالثة ،بذل جهود كبيرة بغية تعزيز اإلنجازات التي سبق تحقيقها ،من جهة ،والشروع في إنجاز مشاريع
جديدة مهيكلة ،من جهة أخرى.
وفي السياق ذاته ،تم إعداد مخطط استراتيجي للفترة الممتدة من  2018إلى  ،2020الذي وافق عليه
مجلس الهيئة ،شمل مختلف مجاالت تدخل واشتغال الهيئة:
ففي قطاع التأمين ،يهدف هذا المخطط الطموح إلى مالءمة التشريع المغربي مع المعايير الدولية ،وكذا
اعتماد نهج جديد لإلشراف ،يقوم على المخاطر ،كما يروم التعزيز الفعلي للمعايير ومراقبة ممارسات
السوق بهدف ضمان حماية أفضل للمؤمن لهم في عالقاتهم اليومية مع مقاوالت ووسطاء التأمين.
ومن بين أبرز مشاريع هذا المخطط االستراتيجي ،تفعيل اإلطار المرجعي للمالءة القائمة على المخاطر،
ذلك أن سنة  2018عرفت إطالق دراسة الجدوى األولى لقياس األثر التي تهم الركيزة األولى (المتطلبات
الكمية) ،فيما عرف ،مشروع المنشور الخاص بالركيزة الثانية (الحكامة والمتطلبات الكيفية) ،بدوره،
تقدما كبيرا.
وفي قطاع االحتياط االجتماعي ،أعدت الهيئة المناشير التطبيقية المتعلقة بشروط مراقبة أنظمة
التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين .كما ساهمت في سياق متصل ،وبشكل فعال ،في إعداد
النصوص التطبيقية المتعلقة بأنظمة االحتياط االجتماعي المطبقة على العاملين غير األجراء .وموازاة مع
ذلك ،تواصلت المجهودات الرامية إلى تفعيل الرقابة على التعاضديات وصناديق التقاعد ،ذلك أن المخطط
االستراتيجي يتوخى إتمام اإلطار التنظيمي الخاص بالمراقبة ،بهدف جعلها أكثر فعالية ونجاعة على
غرار قطاع التأمينات.
وفي مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،تميزت سنة  ،2018بإعداد مشروع تعديل المنشور

43.05
 05بغية المالءمة مع توصيات مجموعة العمل المالية
المتعلق بتفعيل القطاع إلجراءات القانون -43
( .)GAFIوفي السياق ذاته ،تم إنجاز العديد من الدورات التكوينية والتحسيسية لفائدة مختلف الفاعلين.
وعلى المستوى الدولي ،واصلت الهيئة جهودها من أجل تعزيز حضورها داخل هيئات الرقابة الدولية (
 ،IOPS ،IAISوغيرهما) ،وتقوية شراكاتها مع نظيراتها .وفي هذا اإلطار ،تم إبرام العديد من

4
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الشراكات ،أذكر منها االتفاقية المبرمة مع هيئة التأمين باإلمارات العربية المتحدة وكذلك مع المديرية
العامة للخزينة ،المكلفة باإلشراف على قطاع التأمينات بمدغشقر.
وخالل الثالث سنوات ،التي جسدت عمر الهيئة ،أنجزت مؤسستنا المهام المنوطة بها ،وتمكنت من تعزيز
مكانتها ،على المستويين الوطني والدولي ،وهذا لم يكن ليتأتى لوال االستثمارات الهامة التي أنجزتها الهيئة
في مواردها البشرية وفي قدراتها العملية .وخالل سنة  ،2018تم إنجاز أزيد من  40دورة تكوينية استفاد
منها  119مستخدما من أصل  .154كما تم استكمال عصرنة أدوات االشتغال ،سيما في ما يتعلق بأنظمة
المعلومات .في هذا الصدد ،وبعد تفعيل التطبيق المخصص لوسطاء التأمين ،تم إطالق مشروع هام يتعلق
بإحداث منصة للتبادل اإللكتروني للمعطيات مع مقاوالت التأمين .ويرتقب أن يحقق هذا المشروع مكاسب
كبيرة ،أساسا في ما يخص دقة المعطيات وآجال استخالص ومعالجة المعطيات الضرورية للمراقبة.
لقد رسمنا أهداف ًا جد طموحة للفترة الممتدة من  2018إلى  .2020وبفضل تعبئة جميع أطر
ومستخدمي الهيئة وكذلك توجيه ودعم المجلس ،ستحقق هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط
االجتماعي ،بدون أدنى شك ،في السنوات المقبلة ،مجموع األهداف التي تم االلتزام بتنفيذها.

السيد حسن بوبريك
رئيس الهيئة
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 .1تقديم الهيئة

  .1املهام و القطاعات الخاضعة
  .2الحكامة التنظيم
 .3املهام

2018

 .1المهام و القطاعات الخاضعة
 .1.1المهام

تتكلــف الهيئــة مبهمــة الرقابــة واإلرشاف عــى مقــاوالت ووســطاء التأمــن وإعــادة
التأمــن وعــى أنظمــة االحتيــاط االجتامعــي ،وتســهر عــى حاميــة املؤمــن لهــم
واملنخرطــن وذوي الحقــوق مــن خــال:
• •مراقبة ماءة مقاوالت التأمن وإعادة التأمن واالستدامة املالية ألنظمة االحتياط
االجتامعي؛
• •التأكد من احرام القواعد املطبقة عى كل قطاع من طرف الفاعلن الخاضعن
ملراقبتها؛
• •تتبع منتوجات التأمن ومراقبة املامرسات التجارية ومعالجة الشكايات املتعلقة
بالعمليات التي تزاولها القطاعات الخاضعة ملراقبتها.
وتتــم هاتــه املراقبــة طبقــا للقانــون رقــم  64.12القــايض بإحــداث الهيئــة والقانــون
رقــم  17.99املتعلــق مبدونــة التأمينــات وكــذا القوانــن املنظمــة لألنظمــة اإلجباريــة
للتقاعــد وللصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأمــن وللتأمــن اإلجبــاري األســاىس عــن
املــرض .يف مــا يخــص القطــاع التعاضــدي ،تتــم املراقبــة براكــة مــع كل مــن الــوزارة
املكلفــة باملاليــة والــوزارة املكلفــة بالشــغل عى أســاس ظهــر رقــم 1.57.185املتعلق
بالنظــام األســايس للتعاضــد.
وتســهر الهيئــة أيضــا عــى احــرام املؤسســات الخاضعــة ملراقبتهــا ملقتضيــات القانــون
رقــم  43.05املتعلــق مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
وتعــد الهيئــة املناشــر الرضوريــة ملزاولــة مهامهــا .وميكــن لهــا أن تقــرح ،مببــادرة
منهــا أو بطلــب مــن الحكومــة ،مشــاريع نصــوص تريعيــة وتنظيميــة تتعلــق مبجــال
اشــتغالها .كــام ميكــن للهيئــة متثيــل الحكومــة يف مجــال التعــاون الــدويل.

 .2.1المؤسسات
الخاضعة

تخضع ملراقبة الهيئة:
• •مقاوالت التأمن وإعادة التأمن؛
• •وسطاء التأمن واألشخاص املخول لهم عرض عمليات التأمن وإعادة التأمن؛
• •األشخاص الخاضعون للقانون العام الذين يقومون مبامرسة أو تدبر عمليات
التقاعد أو اإليراد الخاضعة لنص قانوين ،ويتعلق األمر بأنظمة املعاشات األساسية
(نظام املعاشات املدنية ونظام املعاشات العسكرية ،املسرين من طرف الصندوق
املغريب للتقاعد والنظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد ونظام الضامن االجتامعي
11
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املسر من طرف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي)؛
• •األنظمة الخاضعة للقانون الخاص التي تدبر عمليات التقاعد والتي تعتمد التوزيع
أو التوزيع والرسملة (الركات التعاضدية للتقاعد)؛
• •صناديق التقاعد الداخلية لدى هيئات خاضعة للقانون العام والتي تدبر أنظمة
تقاعد ،اعتامدا عى التوزيع أو التوزيع والرسملة؛
• •املؤسسات التي تدبر التأمن اإلجباري األسايس عن املرض؛
• •جمعيات التعاون املتبادل باستثناء تلك التي تم إنشاؤها داخل القوات املسلحة
امللكية والقوات املساعدة؛
• •الصندوق الوطني للتقاعد و التأمن.
باإلضافــة إىل ذلــك ،ميكــن أن يخضــع ملراقبــة الهيئــة ،كل شــخص يقــوم باكتتــاب عقــد
تأمــن جامعــي ،دون اإلخــال بالنصــوص التريعيــة والتنظيميــة األخــرى املعمــول
بهــا.

جدول  : 1عدد املؤسسات
الخاضعة

املؤسسات
مقاوالت التأمن وإعادة التأمن
وسطاء التأمن (الوكاء والسامرسة)
مكاتب العرض املبارش
الوكاالت البنكية املرخصة لها
رشكات التمويل املرخص لها
جمعيات القروض الصغرى املرخص لها
أنظمة التقاعد مبا فيها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمن
جمعيات التعاون املتبادل
مؤسسات تدبر التأمن اإلجباري األسايس عن املرض

العدد
24
2 084
597
6195
2
1
7
28
2
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 .2الحكامة
 .1.2أجهزة الهيئة يشــكل "املجلــس" و"الرئيــس" أجهــزة تســير هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط
االجتامعــي.
المجلس

1

يتوىل املجلس إدارة الهيئة ،ويتوفر لهذه الغاية عى صاحيات واسعة من بينها :
• •وضع السياسة العامة للهيئة؛
• •اتخاذ قرارات منح االعتامد ملقاوالت التأمن وإعادة التأمن واملصادقة عى األنظمة
األساسية ملؤسسات التقاعد؛
• •اتخاذ القرارات املتعلقة بعقوبات السحب الكي أو الجزيئ العتامد مقاولة للتأمن
أو إعادة التأمن وكذا سحب املصادقة عى األنظمة األساسية ملؤسسات التقاعد؛
• •تحديد مساهمة الهيئات الخاضعة ملراقبة الهيئة؛
• •املصادقة عى ميزانية الهيئة وقوامئها املالية؛
• •تعين مراقب الحسابات والبت يف كل تقرير لافتحاص؛
• •وضع النظام الذي تحدد مبوجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
• •تحديد الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام األسايس الخاص باملستخدمن وتعين
املدراء باقراح من الرئيس.
يتألــف املجلــس باإلضافــة إىل رئيســه ،مــن رئيــس الهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل
ومديــر الخزينــة واملاليــة الخارجيــة لــدى وزارة االقتصــاد واملاليــة وقــاض مــن محكمة
النقــض وثاثــة أعضــاء مســتقلن معينــن مبرســوم لرئيــس الحكومــة يتــم اختيارهــم
نظـرا لكفاءتهــم يف ميــدان التأمــن أو االحتيــاط االجتامعــي.

 - 1توجد صاحيات املجلس يف امللحق1
13

الرسمية
((يلوي (2ي ((2
عدد - 6896
لسوق الرساميل ومدير الخزينة والمالية الخارجية لدى وزارة
الجريدةالمغربية
باإلضافة إلى رئيسه ،من رئيس الهيئة
10دعقلا وذ 10ذ  10المجلس
يتألف
االقتصاد والمالية وقاض من محكمة النقض وثالثة أعضاء مستقلين معينين بمرسوم لرئيس الحكومة يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم
في ميدان التأمين أو االحتياط االجتماعي.

■ تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس:
 لجنة التدقيق والمخاطر :السيدة نزهة حياة و السيد عبد العزيز الطالبي -لجنة األجور :السيد محمد البشير الراشدي و السيد أحمد زينون.

تبيان  : 1أعضاء مجلس الهيئة وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس
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الرئيس

2

يســهر الرئيــس عــى التســير الجيــد للهيئــة والتنفيــذ املحكــم للقـرارات املتخــذة مــن
طــرف املجلــس.
كــام يتخــذ املناشــر الرضوريــة ملزاولــة مهــام الهيئــة ويصــدر جميــع القـرارات املتعلقــة
بالعقوبــات التــي تدخــل يف إطــار اختصاصاتــه وذلــك بعــد رأي الهيئــات االستشــارية.
يتمتــع الرئيــس بجميــع الصاحيــات الازمــة إلدارة الهيئــة باســتثناء تلــك املخولة بشــكل
رصيــح ملجلــس الهيئــة.
 .2.2الهيئات
االستشارية

تعــززت أجهــزة تســير الهيئــة بهيئتــن استشــارتن تتمثــان يف "لجنــة التقنــن"
و"اللجنــة التأديبيــة. "3
لجنة التقنين

تــديل لجنــة التقنــن بــرأي استشــاري لرئيــس الهيئــة حول مشــاريع املناشــر ومشــاريع
النصــوص التريعيــة أو التنظيميــة املتعلقــة مبجــال تدخلهــا .كــام تــديل برأيهــا حــول
طلبــات االعتــامد املقدمــة مــن طــرف مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن وكــذا طلبات
املصادقــة عــى األنظمــة األساســية املقدمــة مــن قبــل مؤسســات التقاعــد وجمعيــات
التعــاون املتبادل.
اللجنة التأديبية

تــديل اللجنــة التأديبيــة بــرأي استشــاري لرئيــس الهيئــة حــول بعــض العقوبــات
وحــول مخططــات التمويــل والتصحيــح أو التقويــم التــي تقدمهــا حســب الحالــة،
مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن أو الــركات التعاضديــة للتقاعــد.
 .3.2اللجان
المنبثقة عن
المجلس

لجنة التدقيق والمخاطر

تتكلــف لجنــة التدقيــق مبهمــة تتبــع عمليــة إعــداد املعلومــة املحاســبية ومراقبــة
مــدى صحــة الحســابات الســنوية وكــذا اســتقالية مراقــب الحســابات ونجاعــة
منظومــة املراقبــة الداخليــة وتدبــر املخاطــر.
ويجــوز لهــا ،بنــاء عــى طلــب املجلــس ،أن تنظــر يف أي مســألة تتعلــق باختصاصاتهــا،
ســيام مــروع امليزانيــة وتقريــر تنفيــذ امليزانيــة.

 - 2توجد صاحيات رئيس الهيئة يف امللحق2
 - 3تعرض قامئة األعضاء املكونة للهيئات االستشارية وكذا مهامها بامللحق
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لجنة األجور

تتكلــف لجنــة األجــور بدراســة وإبــداء الــرأي للمجلــس ،بشــأن سياســة األجــور التــي
تنهجهــا الهيئــة.
تتألــف اللجنــة املديريــة مــن رئيــس الهيئــة والكاتــب العــام ومــدراء الهيئــة .وتجتمــع
هــذه اللجنــة أســبوعيا ،حيــث تشــكل فضــاء لتبــادل املعلومــات والتنســيق حــول
مختلــف مشــاريع الهيئــة.

 .4.2اللجنة
المديرية

 .3التنظيم
يقــوم الهيــكل التنظيمــي للهيئــة عــى ســت مديريــات ،منهــا أربــع مديريــات مهنيــة
ومديريتــن داعمتــن:
كتابة األجهزة

رئيس الهيئة

السيد ميمون زباير

السيد حسن بوبريك

التدقيق الداخيل
السيد طارق نجار

الكاتب العام
السيد عثامن خليل العلمي

مديرية التواصل
والعالقات الدولية

مديرية الدعم

مديرية االحتياط
االجتامعي

مديرية التقنني وتحديد
املعايري يف التأمينات

مديرية مراقبة التأمينات

مديرية حامية املؤمن لهم

السيدة سهام رميل

السيد سمري بوزعبون

السيد عثامن خليل العلمي

السيد ميمون زباير

السيدة عفيفة هوري

السيد عبد املجيد ميموين

قسم العالقات
الدولية
السيد عدنان شكيل

قسم الرأسامل
البرشي
السيدة ابتسام بنونة

قسم مراقبة أنظمة
التقاعد
السيد محمد حبلوز

قسم الدراسات
وتحديد املعايري
السيدة أمل سويفي

قسم املراقبة
املستمرة
السيد حافظ زملطة

قسم اإلعالم وتتبع
املامرسات التجارية
السيد يونس ملاط

قسم التواصل
السيدة موىن
السيدة
موىن
الشنتوفي
الشنتويف

قسم أنظمة
اإلعالميات
السيدة ماريا أفقري

قسم مراقبة تعاضديات
االحتياط االجتامعي
السيد أنوار حريم

قسم التقنني والشؤون
القانونية
السيد سعيد الفقري

قسم التفتيش
السيد عبد العايل
درينة

قسم تتبع منتجات
التأمينات
السيد محمد فرييس

قسم املالية والشؤون
العامة
السيد زهري رشقاوي

)بالنيابة(

قسم الدراسات
واالحصائيات
السيد عز الدين بن
عيل

قسم مراقبة شبكة
التوزيع
السيد املصطفى
الخرمودي

تبيان••:•2الهيكل•التنظيمي•للهيئة
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تبيان  : 2الهيكل التنظيمي للهيئة

■ مديرية حماية المؤمن لهم
تقترح استراتيجية الهيئة في مجال حماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وتعمل على تفعيلها .كما تقوم بمراقبة الممارسات
التجارية ،وتسهر على تتبع منتوجات التأمين وتطوير نطاق التغطية .إضافة إلى ذلك ،تتكلف بمعالجة شكايات المؤمن لهم والمستفيدين
من عقود التأمين.

■ مديرية مراقبة التأمينات
تتكلف بالمراقبة االحترازية والتنظيمية لمقاوالت التأمين وإعادة التأمين وتسهر على توفر هذه المقاوالت للمالءة الالزمة .كما تقوم
بالمراقبة التنظيمية لشبكة عرض عمليات التأمين.

■ مديرية التقنين وتحديد المعايير في التأمينات
تتكلف بتتبع تطور المعايير المهنية وتحديد المعايير المطبقة على قطاع التأمينات .وتقوم بصياغة مشاريع النصوص التشريعية
والتنظيمية ،كما تتكلف بتقنين ومعالجة الملفات المتعلقة باعتماد مقاوالت ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.

■ مديرية االحتياط االجتماعي
تتكلف باإلشراف ومراقبة أنظمة االحتياط االجتماعي ،وتسهر على احترام قواعد حماية المنخرطين فيها .كما تقوم بإعداد الدراسات
الضرورية لتطوير قطاع االحتياط االجتماعي وتساهم في تعزيز التعاون مع نظيراتها.

■ مديرية الدعم
10

تقترح سياسة الهيئة في مجال تسيير الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية وتعمل على تفعيلها .كما تسهر على نظم المعلومات وتؤمن
دعم األنشطة التنفيذية.

■ مديرية التواصل والعالقات الدولية
تقترح سياسة الهيئة في مجال التواصل الداخلي والخارجي وتعمل على تفعيلها .وتسهر أيضا على تفعيل استراتيجية الهيئة في ما
يخص العالقات الدولية وتطوير تعاون الهيئة مع الهيئات الدولية.
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 .2وضعية القطاعات الخاضعة

 .1السياق العام
 .2قطاع التأمين
 .3قطاع االحتياط االجتماعي

2018

 .1السياق العام
 .1.1على الصعيد يف ظــل منــاخ اقتصــادي مضطــرب اتســم بتوازنــات جيوسياســية متوتــرة وظرفيــة
الدولي
ماليــة صعبــة ،تباطــأ منــو االقتصــاد العاملــي خــال ســنة  ،2018مســجا معــدل %3,6
مقابــل  %3,8خــال الســنة التــي قبلهــا.
يف البلــدان املتقدمــة ،متيــز اقتصــاد الواليــات املتحــدة األمريكيــة بتحســن معــدل
منــوه ،إذ انتقــل مــن  % 2,2إىل  %2,9بفضــل توســع السياســة املاليــة .أمــا بالنســبة
ملنطقــة اليــورو ،فقــد تباطــأ النشــاط االقتصــادي مــن  %2,4إىل  ،% 1,8متأثــرا
بالراجــع االقتصــادي للمملكــة املتحــدة نتيجــة تداعيــات قــرار خــروج بريطانيــا مــن
االتحــاد األورويب وانخفــاض الطلــب املحــي يف فرنســا وضعــف االســتهاك الخــاص
إىل جانــب االضطرابــات التــي عرفهــا إنتــاج الســيارات بأملانيــا .كــام تأثــر االقتصــاد
اليابــاين ،بــدوره ،بالكــوارث الطبيعيــة خــال الربــع الثالــث مــن ســنة  2018وحقــق
بذلــك معــدل منــو قــدره  8,0%مقابــل  9,1%املســجل خــال ســنة .2017
وبخصــوص اقتصــادات الــدول الصاعــدة والناميــة ،فقــد عــرف الناتــج الداخــي
االجــاميل تراجعــا نســبيا ،بلــغ  %4,5عــوض %4,8املســجل خــال ســنة  .2017ويعزى
هــذا التباطــؤ إىل تراجــع اقتصــادات دول آســيا وأوروبــا الرقيــة .حيــث انخفــض
منــو االقتصــاد الصينــي مــن %6,8ســنة  2017إىل %6,6متــم ســنة  ،2018متأثــرا
بالتدابــر الجمركيــة األمريكيــة وتشــديد التريعــات الهادفــة إىل خفــض الديــون .يف
الوقــت ذاتــه ،انخفــض الناتــج الداخــي اإلجــاميل لركيــا مــن %7,4إىل %2,6ســنة
 ،2018بســبب أزمــة العمــات واعتــامد سياســات اقتصاديــة تقييديــة.
وبــدوره ،تباطــأ منــو الناتــج الداخــي اإلجــاميل القتصــادات منطقــة الــرق األوســط
وشــامل إفريقيــا ،وانحــرص يف  %1,4مقابــل  %1,8خــال ســنة  .2017كــام تأثــر
تطــور اقتصــاد الــدول املصــدرة للبــرول جــراء االنكــامش االقتصــادي إليــران نتيجــة
العقوبــات األمريكيــة والنزاعــات الجيوسياســية بالســودان واليمــن.
مــن جانبهــا ،تابعــت اقتصــادات البلــدان اإلفريقيــة جنــوب الصحــراء منوهــا ،حيــث
بلــغ الناتــج الداخــي اإلجــاميل  %3,0عــوض  2,9%املســجل ســنة  ،2017بفضــل
ارتفــاع أســعار املــواد األوليــة .واســتفادت مــن هــذا النمــو ،املجموعــة االقتصاديــة
والنقديــة لوســط أفريقيــا( 4مــن  %0,1إىل  ) %1,7ومجموعــة رشق إفريقيــا( 5مــن
 - 4املجموعــة االقتصاديــة والنقديــة لوســط إفريقيــا :تتكــون هــذه املجموعــة مــن ســت دول :الكامــرون
وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى وجمهوريــة الكونغــو والغابــون وغينيــا االســتوائية والتشــاد.
 - 5مجموعــة رشق إفريقيــا :تتكــون هــذه املجموعــة مــن خمــس دول :بورونــدي و كينيــا وروانــدا وتنزانيــا
وأوغنــدا.
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 %5,6إىل  ،)%6,3فيــام عــرف االتحــاد االقتصــادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا 6تراجعــا
ملعــدل النمــو بنســبة  3,0نقطــة (مــن  6,6%إىل .)%6,3
نسبة النمو االقتصادي

جدول  : 2تطور منو
االقتصاد العاملي

الدول املتقدمة
الدول الصاعدة
البلدان اإلفريقية جنوب الصحراء
منطقة الرق األوسط وشامل أفريقيا
االقتصاد العاملي

2014

2015

2016

2017

2018

% 2,1
% 4,7
% 5,1

% 2,3
% 4,3
% 3,2

% 1,7
% 4,6
% 1,4

% 2,4
% 4,8
% 2,9

% 2,2
% 4,5
% 3,0

% 2,7

% 2,4

% 5,3

% 1,8

% 1,4

% 3,6

% 3,4

% 3,4

% 3,8

% 3,6

 .2.1على الصعيد خــال ســنة  ،2018تباطــأ االقتصــاد الوطنــي وبلــغ معــدل منــو  %3,0مقابــل %4,2
ســنة  2017بســبب تراجــع األنشــطة غــر الفاحيــة ( %2,6مقابــل  )%2,9وتراجــع
الوطني
منــو القيمــة املضافــة للقطــاع الفاحــي ( %4,0مقابــل .)%15,2
16 %
12 %
8%
4%
0%
-4 %
-8 %
-12 %

تبيان  :3تطور معدل منو
الناتج الداخيل اإلجاميل
والقيم املضافة للقطاع
الفالحي واألنشطة غري
فالحية

2018

2017

القيمة املضافة للقطاع الفالحي

2016

2015

2014

-16 %

القيمة املضافة لألنشطة غير فالحية
معدل نمو الناتج الداخلي

املصدر :املندوبية السامية للتخطيط

شــهد ســوق الشــغل ارتفاعــا ،بفعــل إحــداث  112000منصــب شــغل جديــد (91000
باملجــال الحــرضي و 000 21باملجــال القــروي) مقابــل  86000خــال الســنة التــي
قبلهــا .كــام انخفــض معــدل البطالــة مــن  %10,2إىل ( %9,8مــن  %14,7إىل %14,2
باملجــال الحــرضي ومــن  %4,0إىل  %3,5باملجــال القــروي).
تطــورت اإليـرادات االعتياديــة للخزينــة بنســبة %1,4مقارنــة مــع ســنة  2017لتصــل
إىل  233,9مليــار درهــم .وســجلت النفقــات اإلجامليــة منــوا ً أكرب بنســبة بلغــت ،2,8%
كــام ناهــزت النفقــات االعتياديــة  13,22مليــار درهــم مقابــل  65,7مليــار للنفقــات
االســتثامرية .وقــد بلــغ عجــز امليزانيــة  41,4مليــار درهــم ،أي مــا يعــادل  %3,7مــن
 - 6االتحــاد االقتصــادي والنقــدي لغــرب إفريقيــا :يضــم هــذا االتحــاد مثــان دول مــن غــرب إفريقيــا :البنــن
وبوركينــا فاســو وســاحل العــاج وغينيــا بيســاو ومــايل والنيجــر والســنغال والتوغــو.
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الناتــج الداخــي االجــاميل مقابــل %3,5ســنة  ،2017نظ ـرا النخفــاض فائــض رصيــد
الحســابات الخاصــة بالخزينــة إىل  3,6مليــار درهــم (بنســبة  .)%33,7ولتغطيــة هــذا
العجــز ،لجــأت الخزينــة إىل التمويــل الداخــي بقيمــة  40,0مليــار درهــم.
مــن جهــة أخــرى ،ارتفعــت ديــون الخزينــة إىل  722,6مليــار درهــم ،مبعــدل منــو
 %65,3( %4,4مــن الناتــج الداخــي االجــاميل) .تتكــون هــذه الديــون مــن الديــن
الداخــي للخزينــة الــذي ارتفــع إىل  574,6مليــار درهــم ،بنســبة  %51,9( %6,6مــن
الناتــج الداخــي اإلجــاميل) ،باإلضافــة إىل انخفــاض الديــن الخارجــي للخزينــة الــذي
بلــغ  148,0مليــار درهــم ،مبعــدل %13,4( %3,4مــن الناتــج الداخــي االجــاميل).
70,0 %
60,0 %
50,0 %

50,7 %

51,9 %
29,5%

31,3%

50,8 %
30,8%

48,1 %

49,4 %

30,0 %

30,1%

30,5%

40,0 %

20,0 %

تبيان  : 4تطور ديون
الخزينة والدين العام
الخارجي

(املصدر مديرية الخزينة واملالية
الخارجية)

13,4 %

14,4 %

14,1 %

14,3 %

15,2 %

2018

2017

2016

2015

2014

10,0 %
0,0 %

الدين الداخلي للخزينة

الدين العام الخارجي

الدين الخارجي للخزينة

بلــغ االكتتــاب بســوق إب ـرام الصفقــات  115,1مليــار درهــم بارتفــاع قــدره .%3,9
وارتبــط هــذا النمــو بارتفــاع اإلصــدارات قصــرة األمــد بنســبة  %18,2لتســجل 61,1
مليــار درهــم ،أي مــا يعــادل  %53,1مــن حجــم ودائــع الخزينــة ،مقابــل%46,8
خــال ســنة  .2017باإلضافــة إىل ذلــك ،عــرف االكتتــاب املتوســط والطويــل األمــد،
انخفاضــا بنســبة  %8,5ليســجل  53,9مليــار درهــم أي مــا يعــادل  %46,9مــن حجــم
ودائــع الخزينــة مقابــل  %53,2خــال الســنة املنرصمــة.
ويف نهايــة ســنة  ،2018بلغــت رســملة ســوق األســهم  582,2مليــار درهــم ،بانخفــاض
قــدره  %7,1مقارنــة بســنة  .2017كــام ســجلت مــؤرشات  MASIو MADEXتراجعا
بنســب %8,3و %8,6عــى التــوايل .وعــرف الحجــم الــكي للمعامــات تقلصــا مقداره
 17مليــار درهــم ليبلــغ بذلــك  52,7مليــار درهــم.
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أهم األحداث البارزة

االنتقال إىل نظام لسعر الرصف أكرث مرونة
قــرر املغــرب ابتــداء مــن  15ينايــر  2018اعتــامد نظــام جديــد لســعر الــرصف يقوم
عــى تحديــد ســعر رصف الدرهــم داخــل نطــاق تقلــب بنســبة ± %2,5حــول ســعر
الــرصف املحــوري املحــدد مــن طــرف بنــك املغــرب عــى أســاس ســلة مــن العمــات
املكونــة مــن اليــورو والــدوالر األمريــي بنســب  60%و  %40عــى التــوايل.
أول إصدار لشهادات الصكوك
عرفــت املاليــة التشــاركية خــال أكتوبــر  2018إصــدار أول شــهادات صكــوك ،مــن
نــوع "إجــارة" ،بقيمــة مليــار درهــم مســتحقة الســداد عــى مــدى خمــس ســنوات.

 .2قطاع التأمين
 .1.2التأمين في تباطــأ منــو األقســاط نتيجــة تراجــع األســواق الناشــئة ،حيــث بلــغ حجــم األقســاط
7
العالم
عــى الصعيــد العاملــي  5193,2مليــار دوالر خــال ســنة  2018مقابــل  4957,5مليــار
خــال الســنة املنرصمــة ،بزيــادة قدرهــا  1,5%مقابــل  %3,2خــال ســنة 2017
(وباألســعار الجاريــة  ،8بلــغ هــذا التطــور  %4,8خــال ســنة .)2018
وبلغــت أقســاط التأمــن عــى الحيــاة  2820,2مليــار دوالر هــذه الســنة مقابــل
 2724,0مليــار خــال ســنة  ،2017بزيــادة طفيفــة مبقــدار  %0,2مقابــل  %3,4ســنة
 .2017ويعــود هــذا التباطــؤ إىل تراجــع األســواق الناشــئة بنســبة  %2,0نتيجــة
انخفــاض األقســاط املســجلة بالصــن بنســبة%5,4.
بلغــت أقســاط التأمــن غــر تأمــن الحيــاة  2373,0مليــار دوالر ،مســجلة ارتفاعــا
بنســبة  %3,0مقابــل  %2,9ســنة  .2017وقــد ارتفعــت نســبة منــو هــذه األقســاط
يف األســواق الناشــئة مــن  %5,9ســنة  2017إىل  %7,1ســنة  ،2018يف حــن تراجــع
معــدل منــو هــذه األقســاط يف األســواق املتقدمــة مــن  1,2%إىل . %1,9
حققــت القــارة اإلفريقيــة حجــام إجامليــا ألقســاط التأمــن بقيمــة  68,4مليــار دوالر
مقابــل  65,2مليــار العــام املــايض ،مســجلة بذلــك تزايــدا بنســبة  ،%0,9مقابــل
انخفــاض بنســبة  %1,5يف عــام  .2017ويعــزى هــذا النمــو النســبي إىل الركــود الــذي
 - 7املصــدر مجلــة  SIGMAالتــي تصدرهــا رشكــة SWISS REعــدد  – 3/2019التطــورات بالقيمــة
الحقيقيــة -أرقــام املعامــات املعمــول بهــا مــن طــرف  SIGMAلســنة  2018تعتــرب مقــدرة وليســت نهائيــة
 - 8تأخذ هذه القيمة بعن االعتبار تغرات األسعار (التضخم)
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عرفتــه جنــوب إفريقيــا ،بســبب ضعــف املنــاخ املاكــرو اقتصــادي واســتمرار ارتفــاع
معــدل البطالــة .وارتفعــت أقســاط التأمــن عــى الحيــاة بنســبة  %1,3مقارنة بالســنة
املنرصمــة لتبلــغ  46,3مليــار دوالر .أمــا بخصــوص أقســاط التأمــن غــر تأمــن الحيــاة،
فقــد ارتفعــت إىل  22,1مليــار دوالر مقابــل  21,7مليــار خــال الســنة املنرصمــة.
متركز قطاع التأمني باملغرب
برقــم معامــات قــدره  4,4مليــار دوالر خــال ســنة  ،2018احتــل قطــاع التأمــن
املغــريب الرتبــة الواحــدة والخمســن يف العــامل .كــام احتفــظ باملركــز الثــاين يف
إفريقيــا ،بعــد جنــوب إفريقيــا ،والثالــث يف العــامل العــريب ،بعــد اإلمــارات العربيــة
املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية.
وســجل ســوق التأمــن املغــريب معــدل نفــاذ بقيمــة  ،3,74%جعلــه يحتــل الرتبــة
األوىل يف العــامل العــريب واملركــز الرابــع إفريقيــا بعــد جنــوب إفريقيــا وناميبيــا
وزمبابــوي.
 .2.2قطاع
التأمين بالمغرب

 .1.2.2املتدخلون يف السوق
يضــم قطــاع التأمــن باملغــرب  24مقاولــة للتأمــن وإعــادة التأمــن ،منهــا  20رشكــة
مســاهمة وأربــع رشكات تعاضديــة للتأمــن:
• •مثانية مقاوالت عامة تزاول عمليات التأمن غر التأمن عى الحياة باملوازاة مع
عمليات التأمن عى الحياة والرسملة؛
• •ثاث مقاوالت متخصصة يف عمليات التأمن غر تأمن الحياة؛
• •مقاولتان متخصصتان يف عمليات تأمينات الحياة والرسملة؛
• •ستة مقاوالت لإسعاف؛
• •ثاث مقاوالت للتأمن ضد أخطار القرض والكفالة؛
• •مقاولتان تزاوالن بشكل حرصي عمليات إعادة التأمن.
تتميــز شــبكة التوزيــع بتنوعهــا حيــث تشــمل  2084وســيطا للتأمــن و 597مكتبــا
للعــرض املبــارش و 6195وكالــة بنكيــة.
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وضعية القطاعات الخاضعة
قطاع التأمني -أهم املؤرشات لسنة 2018

جدول  : 3مؤرشات قطاع
التأمني باملغرب

 24مقاولة تأمن وإعادة تأمن
 2084وسيطا للتأمن
 1635وكيل
 449سمسار
 597مكتبا للعرض املبارش
 6195وكالة بنكية
معدل النفاذ%3,74 :
 43,1مليار درهم من األقساط الصادرة واملقبولة
 163,8مليار درهم من األصول املرصدة
 3,8مليار درهم كأرباح صافية
 40,1مليار درهم من رؤوس األموال الذاتية
%395,3معدل هامش املاءة

أهم األحداث البارزة

تفويــت رشكات ســهام للتأمــني وســهام لإلســعاف إىل املجموعــة جنــوب اإلفريقيــة
"ســنالم"
يف أوائــل ســنة  ،2018تــم توقيــع اتفــاق بــن "ســنام" واملجموعــة ســهام لتفويــت
فــروع التأمــن التابعــة للمجموعــة .ومبوجــب هــذا االتفــاق رفعــت "ســنام"
مســاهمتها مــن  %46,6إىل  ،100%وتــم تفعيــل هــذه العمليــة بتاريــخ  09أكتوبــر
 2018بعــد الحصــول عــى الراخيــص الازمــة مــن الهيئــات املختصــة.
منح االعتامد ملقاولة  RMAلإلسعاف
يف نونــرب  ،2018حصلــت  RMAلإســعاف ،التــي تعتــرب وافــدا جديــدا عــى ســوق
التأمينــات ،عــى اعتــامد ملزاولــة عمليــات اإلســعاف وإعــادة التأمــن املرتبطــة بهــا.

 .2.2.2األقساط الصادرة
حققــت مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن ،خــال ســنة  ،2018رقــم معامــات
(باحتســاب األقســاط املقبولــة ) بلــغ  43,1مليــار درهــم ،مبعــدل منــو  . %6,0ويعــزى
هــذا االرتفــاع ،أساســا ،إىل عمليــات التأمينــات املبــارشة ،التــي ســجلت منــوا يناهــز
 ،%6,2علــام أن عمليــات القبــول يف إعــادة التأمــن مل تتعــد نســبة .%0,7
وحققــت التأمينــات املبــارشة ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن رقــم معامــات
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بقيمــة  41,2مليــار درهــم ،رغــم تراجــع منــو تأمينــات الحيــاة والرســملة (%7,1
مقابــل  )18,8%واســتقراره بالنســبة لعمليــات التأمــن غــر تأمينــات الحيــاة (.)%5,6
املبلغ مباليري الدراهم
2017

جدول  : 4توزيع األقساط
الصادرة لعمليات التأمينات
املبارشة حسب األصناف
الفرعية

تأمينات الحياة والرسملة
العربات الربية ذات محرك
الحوادث الجسامنية-املرض-األمومة
حوادث الشغل واألمراض املهنية
اإلسعاف
القرض-الكفالة
الحريق والعوامل الطبيعية
املسؤولية املدنية العامة
النقل
تأمينات األخطار التقنية
عمليات أخرى
املجموع

2018

املساهمة

املبلغ

املساهمة

املبلغ

17,0
10,5
3,9
2,2
1,2
0,2
1,3
0,5
0,6
0,2
1,0
38,7

% 43,9
% 27,1
10,1%
% 5,7
% 3,2
% 0,5
% 3,4
% 1,4
% 1,6
% 0,6
% 2,5
% 100,0

18,2
11,1
4,1
2,2
1,4
0,2
1,4
0,6
0,6
0,3
1,0
41,2

% 44,2
% 27,1
% 9,9
% 5,5
% 3,3
% 0,5
% 3,4
% 1,4
% 1,5
% 0,7
% 2,4
% 100,0

نسبة النمو
% 7,1
% 6,3
% 3,9
% 1,0
% 10,2
% 14,6
% 6,5
% 6,0
% 3,4
% 24,0
% 2,3
% 6,2

عرفــت بنيــة األقســاط الصــادرة اســتقرارا باملقارنــة مــع الســنة املنرصمــة ،حيــث
بلغــت نســبة أقســاط التأمــن عــى الحيــاة والرســملة يف مجمــوع األقســاط ،%44,2
تليهــا تأمينــات العربــات والحــوادث الجســامنية بنســب تبلــغ عــى التــوايل %27,1
و.%9,9
وظلــت األقســاط املقبولــة مــن طــرف مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن شــبه
مســتقرة ،مســجلة بذلــك  1,9مليــار درهــم ســنة  .2018وقــد اســتقر رقــم معامــات
املقاولتـــن املزاولتيـــن لعمليـــات إعـــادة التأمـــن بصفـــة حرصيــة يف مبلــغ 1,7مليار
درهــم ،ميثــل  %89,0مــن األقســاط املقبولــة يف إعــادة التأمــن ،فيــام وصــل مبلــغ
عمليــات القبــول يف إعــادة التأمــن بالنســبة ملقــاوالت التأمــن  212,6مليــون درهــم،
بنســبة منــو ناهــزت  % 13,7مقارنــة مــع الســنة املاضيــة.

 .3.2.2تكاليف األرضار واالستغالل
التعويضات والمصاريف المؤداة

عرفــت التعويضــات واملصاريــف املــؤداة مــن طــرف مقــاوالت التأمــن وإعــادة
التأمــن ارتفاعــا بنســبة ، %5,0منتقلــة بذلــك مــن  24,4مليــار درهــم ســنة 2017
إىل  25,6مليــار ،وهــو مــا يعــادل  %61,8مــن مجمــوع األقســاط الصــادرة للقطــاع.
ومتثــل حصــة معيــدي التأمــن يف هــذه التعويضــات واملصاريــف املــؤداة  %6,7مبــا
قــدره  1,7مليــار درهــم.
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وبلغــت التعويضــات واملصاريــف املــؤداة مــن قبــل معيــدي التأمــن الحرصيــن 1,4
مليــار درهــم مقابــل  1,8مليــار خــال ســنة  ،2017بانخفاض بنســبة  . %22,5وبلغت
حصــة معيــدي إعــادة التأمــن يف التعويضــات واملصاريــف املــؤداة نســبة، %27,3
مببلــغ  377,7مليــون درهــم.
مباليري الدراهم

جدول  :5تطور التعويضات
واملصاريف املؤداة

2017

2018

التغريات

املِؤمنون املبارشون

24,4

25,6

% 5,0

معيدو التأمني بصفة حرصية

1,8

1,4

% -22,5

املجموع

26,1

27,0

% 3,1

التكاليف التقنية لالستغالل

تحملــت مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن مــا مجموعــه  8.8مليــار درهــم كتكاليــف
تقنيــة لاســتغال ،مقابــل  8,1مليــار درهــم ســنة  ،2017مســجلة نســبة ارتفــاع
ناهــزت  ،% 9,6وهــو مــا ميثــل  % 20,5مــن رقــم املعامــات عوض  %19,8املســجلة
ســنة .2017
ويعــزى هــذا التطــور إىل ارتفــاع تكاليــف االســتغال األخــرى ( )+%231,8وتكاليــف
املســتخدمن ( )+%9,3والرضائــب والرســوم (.)+%7,9
املبلغ مباليني الدراهم

جدول  : 6تطور التكاليف
التقنية لالستغالل

التكاليف التقنية لالستغالل
تكاليف اقتناء العقود
مشرتيات مستهلكة من مواد ولوازم
تكاليف خارجية أخرى
رضائب ورسوم
تكاليف املستخدمني
تكاليف استغالل أخرى
مخصصات االستغالل

2017

2018

التغري بالقيمة

التغري بالنسبة

068,5 8
355,7 3
401,7
225,5 1
258,3
781,8 1
130,5
914,9

846,5 8
531,3 3
410,9
278,3 1
278,6
948,2 1
433,0
966,2

778,0
175,6
9,1
52,8
20,3
166,4
302,5
51,4

9,6%
5,2%
2,3%
4,3%
7,9%
9,3%
231,8%
5,6%

 .4.2.2املردودية التقنية
التحليل العام

ســجل الناتــج التقنــي الصــايف لقطــاع التأمينــات  4,0مليــار درهــم مقابــل  4,9مليــار
الســنة املاضيــة ،بانخفــاض بنســبة  .%17,3وبلــغ هــذا الناتــج ،أخــذا بعــن االعتبــار
ناتــج معيــدي التأمــن الحرصيــن 4,4 ،مليــار درهــم هــذه الســنة مقابــل  5,5مليــار
يف العــام املــايض ،بانخفــاض قــدره  %20,1.ويعــزى هــذا الراجــع باألســاس إىل:
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المردودية التقنية
.4.2.2
 .4.2.2المردودية التقنية
■ التحليل العام • •انخفاض الھامش الخام لاستغال ملقاوالت التأمن وإعادة التأمن بنسبة %100,5
■ التحليل العام
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بنسبةوارتبط
.2017
درهم ،سنة
درهمدرهم
مليون
سجل الناتج التقني الصافي لقطاعليصل
هذاوبلغ هذا
. %17,3
بانخفاض
مليارالماضية
1,4السنة
مقابلمليار
مقابل 4,9
7,0مليارإىل 4,0
التأمينات
بانخفاضفي
مليار
5,5
مقابل
السنة
هذه
درهم
بالتدين4,4
مليارين،
الحصري
التأمي
لقطاعمعيدي
الصافيناتج
التقنياالعتبار
اتج بعين
الناتج،النأخذا
بانخفاضا
غروبلغ هذ
الماضي.،
%17,3
بنسبة
الماضية،
عرفهالسنة
مليار
مليار4,9
مقابل
درهم
االنخفاض،ن4,0
التأمينات
سجل
العامالتأمن
لعمليات
االستغال
ھامش
الذي
الكبر
أساسا،
باألساسينإلى:
التراجع
بعينويعزى
.%20,1
قدره
الحصريين 4,4 ،مليار درهم هذه السنة مقابل  5,5مليار في العام الماضي ،بانخفاض
معيدي التأم
هذاناتج
االعتبار
الناتج ،أخذا
الحياةإلى.)%71,1-(:
تأمن
قدره  .%20,1ويعزى هذا التراجع باألساس
 انخفاض الهامش الخام لالستغالل لمقاوالت التأمين وإعادة التأمين بنسبة  %100,5ليصل إلى  -7,0مليون درهم مقابل
مليوندرهم
مليون
736,9
ليبلغ
التأمن
إعادة
عمليات
عنه
أسفرت
الهامش •
درهمالتأمين
لعمليات
االستغالل
هامش
عرفه
الكبير الذي
بالتدني
أساسا،
االنخفاض،
الرصيدهذا
ارتبط
تحسن و
الخام•.2017
سنة
مليار درهم
1,4 
مقابل
-7,0
إلى
ليصل
%100,5
بنسبة
التأمين
وإعادة
الذيالتأمين
لمقاوالت
لالستغالل
انخفاض
.
)
%71,1
(
الحياة
تأمين
غير
التأمن.لعمليات التأمين
االستغالل
هامش
عرفه
الذي
الكبير
بالتدني
،
أساسا
،
االنخفاض
هذا
ارتبط
و
2017
سنة
درهم
مليار
1,4
مقابل مبلغ  1,4مليار درهم سنة  ،2017والذي يظل لصالح معيدي
غير تأمين الحياة (.)-%71,1
مليار ،2017
درهم سنة
4,8مليار مبلغ
مبلغدرهم مقابل
مسجامليون
736,9%3,1
التأمين ليبلغ
أسفرت
 تحسن الرصيد الذي
مليار 4,9
درهم1,4،مقابل
إعادة مبقدار
عمليات املايل
عنهالرصيد
انخفاض
••
الذيمعيدي
لصالح
تحسن يظل
 والذي
التأمين.عمليات إعادة التأمين ليبلغ  736,9مليون درهم مقابل مبلغ  1,4مليار درهم سنة ،2017
أسفرت عنه
الرصيد
.2017
سنة
والذي يظل لصالح معيدي التأمين.
 انخفاض الرصيد المالي بمقدار  %3,1مسجال مبلغ  4,8مليار درهم ،مقابل  4,9مليار سنة .2017
 81,2%يف الناتــج
بنســبة
مقابلـن4,9الحيـ
ـات تأمـ
عمليـ
4,8ــر
مبلغـن غ
مسجالالتأمـ
عمليــات
ـاهم ناتـ
 انخفاض الرصيد سـ
.2017
ـاة سنة
مليار
درهم،
مليار
بمقدارـج%3,1
المالي
ساهم ناتج عمليات التأمين غير عمليات تأمين الحياة بنسبة  %81,2في الناتج التقني الصافي ،أي بمبلغ  3,3مليار درهم.
درهتجــم.
ـغ 3,3
الحياةمببلـ
ـايف ،أي
عملياتالصـ
ساهم ناتج عمليات التأمين غيرالتقنــي
التقني الصافي ،أي بمبلغ  3,3مليار درهم.
ـار النا
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تبيان  :5تطور النتيجة
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تبيان  :5تطور النتيجة التقنية الصافية حسب فروع التأمينات
الصافية حسب فروع التأمينات
4.890النتيجة التقنية
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وضعية القطاعات الخاضعة
التحليل حسب الفروع

نسبة حجم األرضار
بلغــت نســبة تكاليــف الحــوادث إضافــة إىل مصاريــف التدبــر عى األقســاط بالنســبة
لعمليــات التأمــن غــر تأمــن الحيــاة  %102,6مقابــل  %96,1العــام املــايض .ويعــزى
هــذا التدهــور إىل تفاقــم تكاليــف الحــوادث لــكل مــن تأمينــات العربــات ،حيــث
عرفــت نســبة تكاليــف الحــوادث املتعلقــة بهــذا الصنــف ارتفاعــا مبقــدار  5نقــاط
لتبلــغ  .%99,7ومــن جانبهــا ،بلغــت نســبة تكاليــف الحــوادث لتأمينــات األخطــار
التقنيــة  %236,0مقابــل  %134,4ســنة  ،2017وتلــك املتعلقــة بتأمينــات الحريــق
والعوامــل الطبيعيــة %100,6مقابــل  %72,0الســنة املاضيــة.
األصناف الفرعية/السنة

جدول  : 7تطور مؤرش
تكاليف الحوادث مضاف
إىل مصاريف التدبري عىل
األقساط حسب األصناف
الفرعية للتأمني غري تأمني
الحياة

العربات الربية ذات محرك
منها املسؤولية املدنية
حوادث الشغل واألمراض املهنية
الحوادث الجسامنية واملرض واألمومة
منها املرض واألمومة
الحريق والعوامل الطبيعية
املسؤولية املدنية العامة
تأمينات األخطار التقنية
النقل
اإلسعاف والقرض والكفالة
عمليات أخرى للتأمني غري تأمني الحياة
عمليـات القبول  -غري تأمني الحياة
عمليات التأمني غري تأمني الحياة

2014

2015

2016

2017

2018

95,2%
92,2%
104,0%
107,2%
124,3%
70,7%
70,1%
59,3%
60,0%
99,4%
86,4%
82,0%
94,1%

89,2%
85,6%
106,5%
109,0%
124,1%
70,0%
74,3%
20,4%
77,1%
92,2%
91,3%
66,4%
91,1%

93,7%
88,8%
114,7%
106,4%
120,3%
81,9%
87,0%
42,8%
124,2%
102,6%
157,7%
92,5%
99,9%

93,0%
87,1%
137,5%
107,5%
119,0%
72,0%
60,3%
134,4%
68,3%
91,0%
56,1%
78,8%
96,1%

99,7%
94,2%
136,2%
107,9%
121,2%
100,6%
63,5%
236,0%
88,5%
92,7%
59,4%
71,8%
102,6%

◊النتيجة التقنية الصافية لعمليات التأمني غري تأمني الحياة
انخفضــت النتيجــة التقنيــة الصافيــة لعمليــات التأمــن غــر تأمــن الحيــاة بنســبة
 ،%17,5حيــث تراجــع مــن  4,0مليــار درهــم خــال ســنة  2017إىل  3,3مليــار
درهــم ،بســبب التــدين الكبــر للهامــش الخــام الــذي انخفــض مــن  8,1مليــار درهــم
إىل  9,534مليــون ،ج ـراء تفاقــم تكاليــف حــوادث "العربــات الربيــة ذات محــرك"
و"األخطــار التقنيــة" و"الحريــق والعوامــل الطبيعيــة" .غــر أن تحســن رصيــد عمليات
إعــادة التأمــن ،ســاهم يف التقليــل مــن تراجــع النتيجــة التقنيــة الصافيــة ،حيــث
انتقلــت مــن  4,1مليــار درهــم إىل  665مليــون.

النتيجة التقنية الصافية لعمليات التأمين غير تأمين الحياة
انخفضت النتيجة التقنية الصافية لعمليات التأمين غير تأمين الحياة بنسبة  ،%17,5حيث تراجع من  4,0مليار درهم خالل سنة
 2017إلى  3,3مليار درهم ،بسبب التدني الكبير للهامش الخام الذي انخفض من  1,8مليار درهم إلى  534,9مليون ،جراء تفاقم
الجريدة الرسمية
3743
عمليات
2018رصيد
((يلوي (2ي ((2البرية ذات محرك" و"األخطار التقنية" و"الحريق والعوامل الطبيعية" .غير أن تحسن
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En milliards de dirhams
تراجع النتيجة التقنية الصافية ،حيث انتقلت من  1,4مليار درهم إلى  665مليون.
إعادة التأمين ،ساهم في التقليل من
En millions de dirhams
6000

3526,3

3482,7

3412,5

3.977,4
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-665,0

تبﯾان  : 7تطور مكونات
النتﯾجة التقنﯾة الصافﯾة
لعملﯾات التأمﯾنات غﯾر
تأمﯾنات الحﯾاة
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تبيان  : 7تطور مكونات النتيجة التقنية الصافية لعمليات التأمينات غير تأمينات الحياة

باســتثناء تأمينــات الحــوادث الجســامنية ،ســجلت مجمــوع األصنــاف الفرعيــة للتأمن
غــر تأمــن الحيــاة فائضــا يف النتيجــة التقنيــة الصافية.
األصناف الفرعية/السنة

جدول  : 8تطور النتيجة
التقنية الصافية حسب
األصناف الفرعية للتأمني غري
تأمني الحياة

3003,6

2000

1500

العربات الربية ذات محرك
منها املسؤولية املدنية
حوادث الشغل واألمراض املهنية
الحوادث الجسامنية واملرض واألمومة
منها املرض واألمومة
الحريق والعوامل الطبيعية
املسؤولية املدنية العامة
تأمينات األخطار التقنية
النقل
اإلسعاف والقرض والكفالة
عمليات أخرى للتأمني غري تأمني الحياة
عمليـات القبول  -غري تأمني الحياة
عمليـات التأمني غري تأمني الحياة

مباليني الدراهم

2014

2015

2016

2017

2018

2 473,9
2 519,9
400,8
-151,6
-587,8
44,3
137,7
153,6
99
128,4
21,1
138,2

2 857,4
2 879,6
456,7
-213,7
-595
109,9
89,9
81
53,1
159,9
11,1
27,1

3 052,9
3 201,5
550,4
-150,7
-573,4
160,5
158,3
57,3
5,4
142,1
63,1
12,2

2 998,4
3 220,9
384,1
-221,4
-577,5
163,8
219,6
18,3
169,8
172,1
36,6
36,1

2 294,3
2 657,9
412,2
-217,1
-665
171,3
216,6
20,4
110,7
201,5
9,3
63,4

3 445,3

3 632,4

4 051,5

3 977,4

3 282,4

◊النتيجة التقنية الصافية للتأمني عىل الحياة
بلغــت النتيجــة التقنيــة الصافيــة للتأمــن عــى الحيــاة والرســملة  759,7مليــون
درهــم مقابــل  912,5مليــون درهــم ســنة  .2017وقــد تراجعــت هــذه النتيجــة
بنســبة  %16,8جــراء انخفــاض نتيجــة التأمــن الفــردي (.)-% 208,0

31
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وضعية القطاعات الخاضعة
958,4

912,5

839,9
759,7

تبيان  : 8تطور النتيجة
التقنية الصافية للتأمني عىل
الحياة

2018

708,7
2016

2017

2014

2015

vie
 Résultatســلبية بلغــت  3,7مليــون
techniqueصافيــة
نتيجــةnetتقنيــة
ســجل التأمــن يف حالــة الحيــاة
درهــم ،مقابــل 30,9مليــون ســنة . 2017

وقــد ســجل التأمــن يف حالــة الوفــاة نتيجــة تقنيــة صافيــة إيجابيــة بلغــت  1,0مليــار
درهــم ،بنســبة منــو  %7,3مقارنــة مــع ســنة .2017
األصناف الفرعية/السنة

2014

2015

2016

2017

2018

885,9

931,9

1055,9

958,1

1 028,5

-26,9

-130,1

25,9

30,9

-3,7

8,1

-67,1

-101,5

-45,8

-193,3

عقود ذات رأس املال املتغري

-26,8

-28,9

-20,3

-36,7

-67,8

عمليـات القبول  -تأمني الحياة

-6,5

-0,5

-4,8

0,8

0,9

عمليات أخرى

5,9

3,4

3,3

5,1

-4,8

839,9

708,7

958,4

912,5

759,7

التأمينات يف حالة الوفاة

التأمينات يف حالة الحياة
الرسملة

جدول  :9تطور النتيجة
التقنية الصافية حسب
طبيعة ضامن تأمني الحياة

مباليني الدراهم

املجموع

 .5.2.2التوظيفات الصافية
بلغــت التوظيفــات الصافيــة لقطــاع التأمــن وإعــادة التأمــن  183,6مليــار درهــم
حســب قيمــة الجــرد مقابــل  172,4مليــار ســنة  ،2017مســجلة بذلــك ارتفاعــا
بنســبة  .%6,5ومتثــل التوظيفــات املرصــدة لتغطيــة االلتزامــات الناتجــة عــن عمليات
التأمــن وإعــادة التأمــن  % 89,1مــن مجمــوع التوظيفــات ،مبــا قــدره  163,7مليــار
درهــم مقابــل  154,9مليــار ســنة  ،2017مســجلة بذلــك ارتفاعــا بنســبة .%5,7
وتشــمل هــذه التوظيفــات أصــول أســعار الفائــدة وأصــول األســهم بنســب بلغــت
عــى التــوايل  % 46,4و ،% 46,3تليهــا أصــول العقــار بنســبة  ،%4,3فيــام مثلــت
باقــي األصــول نســبة %3,0مــن مجمــوع التوظيفــات.
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Actifs Immobiliers : 4,3%
Actifs de taux : 46,4%
Actifs des actions : 46,3%
تبيان  : 9بنية التوظيفات
Autres actifs : :3,0%

2018

: 4,3%العقار% 4,3 :
أصول
Actifs Immobiliers
% Actifs
الفائدة46,4 :de
أصول
أسعار taux
: 46,4%
46,3
األسﮭم :
أصول
Actifs%des
actions
: 46,3%
4,3 :: :3,0%
بقي األصول
Autres %
actifs

بلغــت توظيفــات املؤمنــن ،خــال  31دجنــرب  ،2018اســتنادا إىل القيمــة الســوقية
 200,0مليــار درهــم ،مقابــل  196,3مليــار خــال الســنة املنرصمــة.
كــام بلغــت قيمــة األربــاح غــر املحققــة  27,5مليــار درهــم ،مقابــل 34,8مليــار
خــال الســنة املاضيــة .ومثلــت محفظــة األســهم املســعرة  %34,2مــن قيمــة هاتــه
األربــاح مقابــل  ،%15,4تــم توظيفهــا يف الســندات.

 .6.2.2املردودية واألصول الذاتية
بلغــت األصــول الذاتيــة ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن هــذه الســنة  40,1مليــار
درهــم (منهــا  37,0مليــار درهــم للمؤمنــن) ،مســجلة ارتفاعــا بنســبة  ،2,1%مقارنــة
مــع الســنة املاضيــة.
وحقــق قطــاع التأمــن خــال ســنة  ،2018نتيجــة إجامليــة صافيــة بقيمــة  3,8مليــار
درهــم( ،منهــا  3,5مليــار درهــم للمؤمنــن 303,3،مليــون درهــم ملعيــدي التأمــن
الحرصيــن) مقابــل  4,3مليــار درهــم ســنة  ،2017أي بانخفــاض ناهــز .%12,8
وسجلت مردودية األصول الذاتية نسبة  %9,4مقابل  %11,0سنة .2017
15,3

16

12,7
9,4

9,9

12

10,7
9,4 9,4

11

9,4

9,4

9,1
9

9,9
8

10,2
8

4

تبﯾان  : 10تطور المردودﯾة

0

2018

مردودﯾة األموال
ROE Global
الذاتﯾة ) للقطاع

2016

2017

األموال الذاتﯾة
مردودﯾة
ROE Réassureurs
exclusifs

للمؤمنﯾن المباشرﯾن
33

2015

األموال
مردودﯾة
ROE
Assureurs

الذاتﯾة لمعﯾدي
التأمﯾن الحصرﯾﯾن

2014
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 .7.2.2تغطية االلتزامات
بلغــت نســبة تغطيــة األصــول املمثلــة لاحتياطيات التقنيــة  %102,3مقابــل %104,9
ســنة  %102,4( 2017للمؤمنــن املبارشيــن و %101,7ملعيــدي التأمــن الحرصين).
104,9 %

103,0 %

102,4 %

تبﯾان  : 11تطور معدل
التغطﯾة القانونﯾة
لاللتزامات للمؤمنﯾن
المباشرﯾن

2018

102,0 %

2017

2016

2015

102,0 %

2014

 .8.2.2هامش املالءة
بلغــت النســبة املتوســطة لهامــش املــاءة لهــذه الســنة  %414,7( %395,3للمؤمنــن
املبارشيــن و %254,0ملعيــدي التأمــن الحرصيــن).
415%
414,7%
395,3%
254%

451%

449%

424,1%

417,1%

500%
411%

403%

400%

371,4%
250,3%

228,2%

450%

366,5%

350%
300%
250%

191,3%
150,3%

200%
150%
100%

تبﯾان  : 12تطور معدل
تغطية هامش املالءة

50%

2018

معدل هامش املالءة
ROE
Global
الحرصيني
ملعيدي التأمني

2017

2016

معدل هامش املالءة
Réassureurs
exclusifsللقطاع

2015

معدل هامش املالءة
Assureurs
Directsاملبارشين
للمؤمنني

2014
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أهم األحداث البارزة

نــرش مرســوم قانــون يســن أحــكام انتقاليــة يف شــأن التبــادل اآليل للمعلومــات
ألغ ـراض جبائيــة
تــم نــر مرســوم القانــون رقــم  2.18.117الصــادر يف  23فربايــر ،2018القــايض
بســن أحــكام انتقاليــة يف شــأن التبــادل اآليل للمعلومــات ألغــراض جبائيــة يف
الجريــدة الرســمية .وينظــم هــذا النــص التبــادل اآليل للمعلومــات ألغـراض جبائيــة
مــع الهيئــات املختصــة للــدول التــي يعــزم املغــرب أن يعقــد معهــا رشاكات تهــم
هــذا املوضــوع .كــام ســيمكن مــن وضــع أحــكام التريــع األمريــي  FATCAالتــي
دخلــت حيــز التنفيــذ يف  1يوليــوز.2014
املــالءة املاليــة القامئــة عــىل املخاطــر( - )SBRالدراســة األوىل حــول الجــدوى
الكميــة
أطلقــت هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي أول دراســة حــول الجدوى
الكميــة بخصــوص النظــام االحــرازي الجديــد ،والتــي همــت باألســاس إنشــاء
حصيلــة احرازيــة ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن يتــم تقييمهــا حســب الرؤيــة
االقتصاديــة التــي جــاء بهــا مــروع املنشــور املتعلــق باملــاءة املاليــة القامئــة عــى
املخاطــر .كــام مكنــت هــذه الدراســة مــن جمــع املعطيــات األساســية إلجـراء أول
معايــرة لــرؤوس أمــوال املــاءة املطلوبــة حســب مختلــف فئــات املخاطــر املتوقعــة.

 .3قطاع االحتياط االجتماعي
يتكــون قطــاع االحتيــاط االجتامعــي باملغــرب مــن أنظمــة التقاعــد األساســية
والتكميليــة وأنظمــة التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض املحــدث مبوجــب
القانــون رقــم  65.00وجمعيــات التعــاون املتبــادل الخاضعــة للظهــر الريــف رقــم
 1.57.187بســن النظــام األســايس للتعــاون املتبــادل.
 .1.3قطاع التقاعد يشــمل قطــاع االحتيــاط االجتامعــي ســتة أنظمــة أساســية وهــي نظامــي املعاشــات
املدنيــة والعســكرية اللــذان يقــوم الصنــدوق املغــريب للتقاعــد بتدبرهــام والنظــام
الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد (النظــام العــام) والنظــام العــام للضــامن االجتامعــي
املســر مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي باإلضافــة إىل نظامــن
داخليــن للتقاعــد يهــامن مســتخدمي بنــك املغــرب واملكتــب الوطنــي للكهربــاء
واملــاء الصالــح للــرب .
كــام يشــمل قطــاع التقاعــد ثاثــة أنظمــة تكميليــة اختياريــة ،ويتعلــق األمــر بــكل
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مــن الصنــدوق املهنــي املغــريب للتقاعــد والنظــام التكميــي الخــاص مبنخرطــي النظــام
الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد ونظــام التكميــي املدبــر مــن طــرف الصنــدوق
املغــريب للتقاعــد لفائــدة منخرطــي نظامــي املعاشــات املدنيــة والعســكرية.

 .1.1.3الوضعية الدميغرافية
بلــغ عــدد املســاهمن النشــيطن يف األنظمــة األساســية للتقاعــد  4,6مليــون مســاهم
يف  31دجنــرب  2018مســجا بذلــك ارتفاعــا بنســبة  % 2,2مقارنــة مــع ســنة .2017
الصنــدوق الوطنــي للضــامن
االجتامعــي

2014

2015

2016

2017

2018

2 995 726

3 101 861

3 283 679

3 379 000

3 465 685

983 373

976 693

961 466

967 358

954 490

115 138

107 707

107 935

126 700

152 645

7 871

7 608

7 266

6 814

6 189

4 102 108

4 193 869

4 360 346

4 479 872

4 579 009

الصندوق املغريب للتقاعد

جدول  :10تطور عدد
املساهمني النشيطني يف
األنظمة األساسية خالل
الفرتة 2018 - 2014

النظــام الجامعــي ملنــح رواتــب
التقاعــد
األنظمة الداخلية
املجموع

وهكــذا فقــد بلغــت نســبة تغطيــة التقاعــد  %42,3مــن الســاكنة النشــيطة العاملــة
مقابــل  41,8%برســم الســنة املاضيــة ،مســجلة بذلــك زيــادة قدرهــا  0,5نقطــة
مقارنــة مــع ســنة  2017و 4,2نقطــة عــى مــدى الخمــس ســنوات األخــرة.
42,3 %

41,8 %

40,9 %
38,7 %

تبیان  : 13تطور معدل
تغطية التقاعد للساكنة
النشيطة

2017

2018

2016

38,1 %

2014

2015

ارتفــع عــدد املســتفيدين مــن هــذه األنظمــة إىل  1,4مليــون مســتفيد بينهــم%73,1
مــن املتقاعديــن و % 26,9مــن املســتفيدين مــن معاشــات ذوي الحقــوق (األرامــل
وااليتــام).

جدول  : 11تطور عدد
املستفيدين من معاشات
األنظمة األساسية

2014

2015

2016

2017

2018

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

478 774

492 411

513 487

543 375

568 296

الصندوق املغريب للتقاعد

510 910

546 416

590 569

678 334

711 900

النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد

112 372

116 228

122 009

125 782

129 563

8 529

9 001

9 434

9 892

10 540

األنظمة الداخلية
املجموع

1 110 585
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أدى االرتفــاع املهــم ألعــداد منخرطــي نظــام املعاشــات املدنيــة املحالــن عــى التقاعد
وتراجــع عــدد املســاهمن النشــيطن فيــه خــال الفــرة مــا بــن  2014و 2018إىل
تدهــور املعامــل الدميغــرايف لهــذا النظــام والــذي انتقــل مــن  3,3مســاهم لــكل
متقاعــد إىل  2,3مســاهم فقــط .أمــا بالنســبة للنظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعد،
فقــد ســجل هــذا املعامــل ارتفاعــا خــال ســنتي  2017و 2018خصوصــا بفعــل
انخ ـراط أســاتذة األكادمييــات الجهويــة للتعليــم والتكويــن يف هــذا النظــام .ومــع
ذلــك يبقــى املعامــل الدميغ ـرايف لهــذا النظــام ضعيفــا بالنظــر إىل طريقــة اشــتغاله.
وعــى مســتوى الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي فــا زال فــرع التعويضــات
الطويلــة األمــد يســتفيد مــن الديناميــة الدميغرافيــة التــي يعرفهــا القطــاع الخــاص
بالرغــم مــن انخفــاض معاملــه الدميغ ـرايف بــن ســنتي  2014و 2018حيــث انتقــل
مــن 9,3إىل  8,8مســاهم لــكل متقاعــد.

جدول  : 12تطور املعامل
الدميغرايف ألهم األنظمة
األساسية

2014

2015

2016

2017

2018

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

9,3

9,2

9,3

9,0

8,8

الصندوق املغريب للتقاعد

3,3

2,9

2,6

2,5

2,3

النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد
املجموع

1,7

1,5

1,4

1,6

1,9

5,3

5,2

5,0

4,9

4,8

 .2.1.3الوضعية املالية
بلغــت مســاهامت أنظمــة التقاعــد حــوايل  54,9مليــار درهــم )منهــا  85,6%برســم
أنظمــة التقاعــد األساســية) مســجلة بذلــك ارتفاعــا بنســبة  % 8,0مقارنــة مــع ســنة
 .2017كــام ســجلت التعويضــات املــؤداة مبلــغ  54,7مليــار درهــم (بزيــادة 6,2%
مقارنــة مــع ســنة  ،)2017منهــا  49,7مليــار تتعلــق بأنظمــة التقاعد األساســية .فخال
الســنوات الخمــس األخــرة ،ارتفعــت التعويضــات املــؤداة بوتــرة أرسع مقارنــة مــع
تلــك املتعلقــة باالشــراكات املحصلــة ( 8,6%مقابــل .)% 6,8
وقــد مكنــت البنيــة الدميوغرافيــة املواتيــة التــي يتميــز بهــا القطــاع الخــاص الصندوق
الوطنــي للضــامن االجتامعــي مــن تحقيــق فائــض تقنــي عــى مــدى الســنوات
الخمــس األخــرة ليبلــغ 6,5مليــار درهم ســنة  .2018أما بالنســبة لـــنظام املعاشــات
املدنيــة فمنــذ تســجيل أول عجــز ســنة  ،2014اســتمر الرصيــد التقنــي يف التدهــور
خــال الســنوات املواليــة ،وإن كان بوتــرة أقــل منــذ تطبيــق اإلصــاح املقيــايس ســنة
 ،2017ليصــل العجــز إىل  6,0مليــار درهــم .ومــن جهــة أخــرى ،شــهد الرصيــد التقنــي
لـــلنظام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد الــذي أصبــح ســال ًبا منــذ ســنة  2004تحســنا
طفيفــا حيــث بلــغ  -2,5مليــار درهــم مقابــل  -2,8مليــار يف الســنة املنرصمــة.
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كــام اســتمر النظامــان التكميليــان للتقاعــد (الصنــدوق املهنــي املغــريب للتقاعــد
والنظــام التكميــي لـــلنظام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد) يف تســجيل أرصــدة
تقنيــة إيجابيــة .بلغــت هــذه األرصــدة ســنة  2018عــى التــوايل 2,7مليــار درهــم
و 114مليــون درهــم.
املساهامت
2016 2015 2014

التعويضات

2017 2016 2015 2014 2018 2017

الرصيد التقني
2015 2014 2018

2018 2017 2016

2,5 3,3 16,3 16,0 16,0 14,7 13,6 22,9 21,9 21,3 17,2 16,9

5,4

5,9

6,5

-2,6
-2,4
-0,6
-3,1

-4,7
-2,2
-0,7
-2,2

-5,6
-2,8
-0,7
-3,2

-6,0
-2,5
-0,7
-2,6

2,0

2,4

2,7

0,1

0,1

2,5

2,8

الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي (التعويضــات الطويلــة
األمــد والتعويضــات العائلية)
الصندوق املغريب للتقاعد (نظام املعاشات املدنية)
النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد (النظام العام)
األنظمة الداخلية
األنظمة األساسية

15,9
2,3
0,3
35,4

15,9
2,3
0,3
35,7

16,5
2,9
0,3
41,1

18,7
2,7
0,3
43,5

20,3
3,3
0,5
47,0

16,7
4,4
0,8
35,5

18,5
4,7
0,9
38,8

21,2
5,1
1,0
43,3

24,2
5,5
1,0
46,7

الصندوق املهني املغريب للتقاعد

6,4

6,6

6,6

7,2

7,7

4,1

4,3

4,5

5,0 4,8

2,3 2,3

النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد (النظام التكمييل)
األنظمة التكميلية

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,0 0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

6,5

6,7

6,7

7,3

7,9

4,3

4,6

4,8

5,1

2,4 2,4

2,2

املجموع

0,2 -0,7 0,0 -0,7 2,2 54,7 51,5 47,8 43,2 39,7 54,9 50,8 47,8 42,4 41,9

جدول  : 13تطور
املساهامت والتعويضات
واألرصدة التقنية ألنظمة
التقاعد

4,1

26,3
5,8
1,2
49,7

-0,9
-2,1
-0,5
-0,2

بلغــت التوظيفــات املاليــة ألنظمــة التقاعــد  308,8مليــار درهــم بزيــادة بنســبة
 4,7%مقارنــة مــع ســنة  .2017وتتميــز بنيــة التوظيفــات املاليــة بأهميــة حجــم
التوظيفــات يف الســندات التــي بلغــت نســبتها  70,5%مقابــل  27,2%بالنســبة
للتوظيفــات يف األســهم.

تبيان  : 14تطور بنية
توظيفات أنظمة التقاعد

27,2 %

28,0 %

26,1 %

26,2 %

24,6 %

70,5 %

70,7 %

72,6 %

72,4 %

74,0 %

2018

أخرى
توظيفات
Autres
placements

2017

التوظيفات العقارية
Placements
immobiliers

2016

2015

التوظيفات يف األسهم
Placements
en actions

2014

التوظيفاتenيف السندات
Placements
obligations

 .3.1.3اإلسقاطات األكتوارية ألهم األنظمة
أنجــزت الهيئــة دراســات أكتواريــة عــى مــدى  60ســنة ( )2078بنــاء عــى املعطيــات
املتعلقــة بســنة  2018وبعــض الفرضيــات املســتنتجة مــن التطــورات الدميوغرافيــة
واالقتصاديــة واملاليــة ألنظمــة التقاعــد.
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2018

وقــد خلصــت نتائــج هــذه الدراســات إىل أن املعامــل الدميوغـرايف لألنظمــة األساســية
ســيواصل انخفاضــه ليســتقر ســنة  2078يف  2,7و 1,9و 1,3و 1,5عــى التوايل بالنســبة
للصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي ونظــام املعاشــات املدنيــة والنظــام الجامعي
ملنــح رواتــب التقاعــد (النظــام العــام) والصنــدوق املهنــي املغــريب للتقاعــد.
2078 2070 2060 2050 2040 2030 2025 2020 2018

جدول  : 14تطور املعامل
الدميوغرايف ألنظمة التقاعد
خالل الفرتة 2078 - 2018

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
الصنــدوق املغــريب للتقاعــد – نظــام
املعاشــات املدنيــة
النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد
الصندوق املهني املغريب للتقاعد

8,8

7,3

6,5

5,7

4,5

3,8

3,3

2,9

2,7

2,3

2,4

2,1

1,9

2,0

2,2

2,2

1,9

1,9

1,9

2,0

1,5

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

2,8

2,5

2,1

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,5

عــى الرغــم مــن اإلصــاح املقيــايس الــذي عرفــه نظــام املعاشــات املدنيــة ســنة
 ،2016فــإن ثقــل االلتزامــات الهامــة للنظــام ســتؤثر عــى دميومتــه حيــث ســيصل
العجــز التقنــي للنظــام إىل  33,9مليــار درهــم ســنة  2049عــى أن يســجل بعــد ذلــك
تحســنا ليســتقر يف  0,7مليــار ســنة  .2078ويتوقــع أن يســجل الصنــدوق الوطنــي
للضــامن االجتامعــي (فــرع التعويضــات الطويلــة األمــد) بــدوره أول عجــز إجــاميل لــه
ســنة  2024فيــام ســتنفد احتياطياتــه ســنة .2040
أمــا الرصيــد التقنــي للنظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد (النظــام العــام) الــذي
يســجل عج ـزا منــذ عــدة ســنوات ،فــإن النتائــج املاليــة للنظــام لــن تكفــي لتمويــل
هــذا العجــز يف أفــق  .2025إبتــداء مــن هــذا التاريــخ ،فــإن العجــز اإلجــاميل ســيتم
متويلــه بواســطة االحتياطيــات التقنيــة للنظــام إىل حــدود ســنة .2045
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2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050
2052
2054
2056
2058
2060
2062
2064
2066
2068
2070
2072
2074
2076
2078

التقرٌر السنوي 8102
 10التقرٌر السنوي 8102
التقرٌر السنوي
التقرٌر السنوي 8102
التقرٌر السنوي 8102
0

-10
-20
-30

تبيان  : 15تطور األرصدة
التقنية ألنظمة التقاعد
األساسية

-40
-50

تبٌان  : 15تطور األرصدة التقنٌة ألنظمة التقاعد األساسٌة
تبٌان  : 15تطور األرصدة التقنٌة ألنظمة التقاعد األساسٌة
تطور األرصدة التقنٌة ألنظمة التقاعد األساسٌة
تبٌان : 15
األساسٌة
تبٌان  : 15تطور األرصدة التقنٌة ألنظمة التقاعد
تبٌان  : 15تطور األرصدة التقنٌة ألنظمة التقاعد األساسٌة

فيــام يتعلــق بالصنــدوق املهنــي املغــريب للتقاعــد ،وعــى الرغــم مــن تســجيله لعجــز
ـجيل فوائــض عــى
ـتمر)،يفكبٗٚتسـ
سيسـ
( ،)2078فإنــه
أواخــر فـ
ـي يف
كٔ٤خ ٣ظؼِن رخُٜ٘يٝم حُٔ ٢ٜ٘حُٔـَرُِ ٢ظوخػي،تقنـ
ٓٔ٤ظَٔ
2078
حإلٓوخ١خص (
ـقاطاتأٝحهَ كظَس
اإلسـطو٘ ٢ك٢
ـرةُؼـِ
طٔـِٚ٤
حَُؿْ ٖٓ
ٝػِ٠
كٔ٤خ ٣ظؼِن رخُٜ٘يٝم حُٔ ٢ٜ٘حُٔـَرُِ ٢ظوخػيٝ ،ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ طٔـُ ِٚ٤ؼـِ طو٘ ٢ك ٢أٝحهَ كظَس حإلٓوخ١خص ( ،)2078كبٗٔ٤ٓ ٚظَٔ
حُلظَس.
ٌٙٛ
هالٍ
حالكظ٤خ٤١خص
َٓٝحًٔش
حإلؿٔخُ٤ش
ٓٔظ ٟٞأٍٛيطٚ
ك ٢طٔـ َ٤كٞحث ٞػِ٠
حإلٓوخ١خص ( ،)2078كبٗٓ ٚ
كظَس
أٝحهَ
ك٢
طو٘٢
ُؼـِ
طٔـِٚ٤
ٖٓ
حَُؿْ
ٝػِ٠
ُِظوخػي،
حُٔـَر٢
حُٔ٢ٜ٘
رخُٜ٘يٝم
٣ظؼِن
كٔ٤خ
 ،)2078كبٗٔ٤ٓ ٚظَٔ
حإلٓوخ١خص (
خـكظَس
أٝحهَ
ك٢
طٔـِٚ٤ــةُؼـِ طو٘٢
ـةٖٓ
حَُؿْ
ُِظوخػي،ـهٝػِ٠
مسـحُٔـَر٢
رخُٜ٘يٝم حُٔ٢ٜ٘
كٔ٤خ ٣ظؼِن
ـرة.
ـال ه
ـات
االحتياطي
اكم
حُٔ٢ٜ٘ومر
رخُٜ٘يٝمـ
اإلجاملي
أرصدت
حإلٓوخ١خص ( ،)2078كبٗٔ٤ٓ ٚظَٔ
الفـكظَس
ـذهأٝحهَ
حُلظَس.ـ ك٢
طو٘٢
ٌُٙٛؼـِ
طٔـِٚ٤
حَُؿْـ ٖٓ
َٓٝحًٔشُِظوخػيٝ ،ػِ٠
حُٔـَر٢
كٔ٤خـ ٣ظؼِن
هالٍ
حالكظ٤خ٤١خص
حإلؿٔخُ٤ش
أٍٛيطٚ
ـتوى ٓٔظٟٞ
ك ٢طٔـ َ٤كٞحث ٞػِ٠
حإلؿٔخُ٤ش َٓٝحًٔش حالكظ٤خ٤١خص هالٍ  ٌٙٛحُلظَس.
ٓٔظٟٞ
طٔـ َ٤كٞحث ٞػِ٠
ك ٢طٔـ َ٤كٞحث ٞػِٔٓ ٠ظ ٟٞأٍٛيط ٚحإلؿٔخُ٤ش ك٢
أٍٛيط ٚحُلظَس.
هالٍ ٌٙٛ
حالكظ٤خ٤١خص
َٓٝحًٔش
ك ٢طٔـ َ٤كٞحث ٞػِٔٓ ٠ظ ٟٞأٍٛيط ٚحإلؿٔخُ٤ش َٓٝحًٔش حالكظ٤خ٤١خص هالٍ  ٌٙٛحُلظَس.

 .2.3اُزأٓ ٖ٤اإلخجبس ١األعبع ٢ػٖ أُشع
 .2.3اُزأٓ ٖ٤اإلخجبس ١األعبع ٢ػٖ أُشع
 39اإلخجبس ١األعبع ٢ػٖ أُشع
أُشع اُزأٖٓ٤
 .2.3اُزأٓ ٖ٤اإلخجبس ١األعبع ٢ػٖ .2.3
 .2.3اُزأٓ ٖ٤اإلخجبس ١األعبع ٢ػٖ أُشع
٣ظ ٖٔ٠حُظؤٓ ٖ٤حإلؿزخٍ ١حألٓخٓ ٢ػٖ حَُٔ ٝحُٔليع رٔٞؿذ حُوخٍٗ ٕٞهْ  65.00رٔؼخرش ٓيٗٝش حُظـط٤ش حُٜل٤ش حألٓخٓ٤ش ػالػش

٣ظ ٖٔ٠حُظؤٓ ٖ٤حإلؿزخٍ ١حألٓخٓ ٢ػٖ حَُٔ ٝحُٔليع رٔٞؿذ حُوخٍٗ ٕٞهْ  65.00رٔؼخرش ٓيٗٝش حُظـط٤ش حُٜل٤ش حألٓخٓ٤ش ػالػش
رٔٞظل٢
هخٙ
ٗٝظخّ
حالؿظٔخػ٢
ُِٔ٠خٕ
حُ٢٘١ٞ
٘يٝم
رظير َٙ٤حُٜ
حُوطخع
ٓٝظوخػي١
ػالػشحُظـط٤ش حُٜل٤ش حألٓخٓ٤
حألٓخٓ٤شٓيٗٝش
 65.00رٔؼخرش
ٍهْ
حُوخٕٗٞ
رٔٞؿذ
حُٔليع
حَُٔٝ
حألٓخٓ ٢ػٖ
حإلؿزخٍ١
حُظؤٖٓ٤
٣ظٖٔ٠
حُٜل٤ش
حُظـط٤ش
ٓيٗٝش
رٔؼخرش
65.00
ٍهْ
حُوخٕٗٞ
رٔٞؿذ
حُٔليع
٣وّٞحَُٔٝ
حُوخٙػٖ
حألٓخٓ٢
حإلؿزخٍ١
ٓٔظويٓ٢حُظؤٖٓ٤
أٗظٔشٗ :ظخّ ُلخثيس ٣ظٖٔ٠
هخٙػالػشرٔٞظل٢
٘يٝم
حُٔليعحُٜ
رظيرَٙ٤
حُوخٙػٖ٣وّٞ
حُظؤٓ ٖ٤حُوطخع
ٓٝظوخػي١
ٗٝظخّحألٓخٓ٤ش
حالؿظٔخػ٢حُٜل٤ش
ُِٔ٠خٕ ٓيٗٝش حُظـط٤ش
حُ 65.00٢٘١ٞرٔؼخرش
حُوخٍٗ ٕٞهْ
رٔٞؿذ
حَُٔٝ
حإلؿزخٍ ١حألٓخٓ٢
أٗظٔشٗ :ظخّ ُلخثيس ٓٔظويٓ٣ ٢ظٖٔ٠
٣وٗ ّٞظخّ
ُِٔ٠خٕاُ٠
رخإلٟخكش
حالؿظٔخػ٢
حالكظ٤خ١
ُٔ٘ظٔخص
حُوطخعحُ٢٘١ٞ
حُٜ٘يٝم
ػِ ٠طيرَٙ٤
ُلخثيسَ٘٣ف
ٗظخّحُؼخّ
أٗظٔشٗٝ:زٚ
ٓٝظوخػي ١حُوطخػ ٖ٤حُؼخّ
حالؿظٔخػٗٝ ٢ظخّ هخ ٙر
هخٔ٠ُِٙخٕ
ٗٝظخّحُ٢٘١ٞ
هخ٘ٙيٝم
حُٜ
رظيرَٙ٤
حُوخٙ
حُوطخع
ٓٝظوخػي١
ٓٔظويٓ٢
ُلخثيس
حُوخٗ ٙظخّ
أٗظٔش:
رٔٞظل٢
حالؿظٔخػ٢
حُ٢٘١ٞ
حُٜ٘يٝم
رظيرَٙ٤
٣وّٞ
ٓٝظوخػي١
ٓٔظويٓ٢
رٔٞظل ٢هخٙ
اُٗ ٠ظخّ
حالؿظٔخػ٢
ٓٔظويٓ٢طيرَٙ٤
َ٘٣ف ػِ٠
رخإلٟخكشهخٙ
حالؿظٔخػٗٝ ٢ظخّ
حالكظ٤خٔ٠ُِ ١خٕ
ُٔ٘ظٔخص٘يٝم حُ٢٘١ٞ
حُ ٢٘١ٞرظير َٙ٤حُٜ
حُٜ٘يٝمحُوخ٣ ٙوّٞ
ٓٝظوخػي ١حُوطخع
حُؼخّٗظخّ ُلخثيس
ٓٝظوخػي ١حُوطخػ ٖ٤حُؼخّ ٗٝزٚأٗظٔش:
حأله.َ٤
َ١ف ٌٛح
رخُطِزش ٣ظْ طير َٙ٤أ٠٣خ ٖٓ
حالؿظٔخػ ٢رخإلٟخكش اُٗ ٠ظخّ
ُٔ٘ظٔخص
حالؿظٔخػ٢حُ٢٘١ٞ
طير َٙ٤حُٜ٘يٝم
َ٘٣ف ػِ٠
ٗٝز ٚحُؼخّ
حُٜ٘يٝم حُؼخّ
ٓٝظوخػي ١حُوطخػٖ٤
حالكظ٤خ ١هخٙ
اُٗ ٠ظخّ
رخإلٟخكش
حالكظ٤خ١
ُٔ٘ظٔخص
حُ٢٘١ٞ
حُؼخّ ٗٝز ٚحُؼخّ َ٘٣ف ػِ ٠طيرَٙ٤
حُوطخػٖ٤
ٓٝظوخػي١
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 .2.3التأمين
اإلجباري
األساسي عن
المرض

يتضمــن التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض املحــدث مبوجــب القانــون رقــم
 65.00مبثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية ثاثــة أنظمــة :نظــام لفائــدة
مســتخدمي ومتقاعــدي القطــاع الخــاص يقــوم بتدبــره الصنــدوق الوطنــي للضــامن
االجتامعــي ونظــام خــاص مبوظفــي ومتقاعــدي القطاعــن العــام وشــبه العــام يــرف
عــى تدبــره الصنــدوق الوطنــي ملنظــامت االحتيــاط االجتامعــي باإلضافــة إىل نظــام
خــاص بالطلبــة يتــم تدبــره أيضــا مــن طــرف هــذا األخــر.
يخــول التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض للمؤمنــن الحــق يف اســرجاع مصاريــف
العاجــات الطبيــة والوقائيــة وتلــك املتعلقــة بإعــادة التأهيــل أو التحمــل املبــارش
لهــذه املصاريــف.

 .1.2.3نظــام التأمــني اإلجبــاري األســايس عــن املــرض املتعلق باألجـراء وأصحاب
املعاشات
◊املؤرشات الدميوغرافية واملالية
بلــغ عــدد األجـراء وأصحــاب املعاشــات يف القطاعــن العــام والخــاص املســتفيدين مــن
التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض حــوايل  9,5مليــون مســتفيد (منهــم % 67,3
تابعــن للقطــاع الخــاص) مقابــل  9,0مايــن ســنة  ،2017مســجا بذلــك تطــورا بنســبة
.% 5,4وقــد عــرف عــدد املســاهمن كذلــك تطــورا بنســبة  % 6,1ليبلــغ  4,1مليــون
شــخص.
باملاين

AMO-CNOPS
AMO-CNOPSاالجتامعي
الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط

En millions

2018

2017 2018

2016
20182017

2015
20172016

2014
20162015

20152014

AMO-CNSS
AMO-CNSS
AMO-CNOPS
AMO-CNSS
الوطني للضامن االجتامعي
الصندوق

En millions

6,4

6,4

6,0

5,56,4 6,0

5,26,0 5,5

4,95,5 5,2

5,2 4,9

3,0

4,9

2014

En millions

تبيان  : 16تطور عدد
املستفيدين من أنظمة
التأمني اإلجباري األسايس
عن املرض

3,1

3,1

3,0

3,1
3,0 3,0

3,0
3,0 3,0

3,0
3,0 3,0

3,0 3,0
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2018

باملاين
3,1

1,3

2018

2,6
2,4 6,4
6,0
2017

2018

AMO-CNOPS

6,0 5,5

2016
20182017

2,3
2015

20172016

AMO-CNSS

AMO-CNOPS
الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي

5,5 5,2

2,1

En millions

تبيان  : 17تطور عدد
املساهمني يف أنظمة
التأمني اإلجباري األسايس
عن املرض

1,2

1,3

1,3

5,2 4,9

3,0

En millions

2,8

6,4

1,2

3,0

3,1

3,0 3,0

3,0 3,0

3,0 3,0

4,9

2014
20162015

2014

20152014

AMO-CNSS
AMO-CNSS
AMO-CNOPS
الوطني للضامن االجتامعي
الصندوق

بلغــت مســاهامت التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض برســم كا النظامــن 12,4
مليــار درهــم (متثــل املســاهامت برســم النظــام املتعلــق بأجـراء ومتقاعــدي القطــاع
الخــاص  % 58,8مــن هــذا املبلــغ) ،أي بزيــادة ســنوية متوســطة قدرهــا  % 8,2عــى
مــدى الســنوات الخمــس املاضيــة .وتظــل هــذه الزيــادة ضعيفــة باملقارنــة مــع تلــك
املســجلة يف نفــس الفــرة بالنســبة للتعويضــات املــؤداة برســم النظامــن ()% 9,5
حيــث بلغــت هــذه التعويضــات  9,1مليــار درهــم مقابــل  8,3مليــار ســنة 2017
بزيــادة قدرهــا .% 10,3
بلغــت االحتياطيــات التقنيــة حــوايل  4,0مليــار درهــم ســنة  2018مقابــل  3,9مليــار
ســنة  2017مســجلة بذلــك زيــادة بنســبة  .4,3%وقــد ســجل نظــام التأمــن اإلجبــاري
االســايس عــن املــرض املتعلــق بأجــراء القطــاع الخــاص فائضــا ماليــا قــدره 3,8
مليــار درهــم برســم ســنة  2018فيــام ســجل النظــام املتعلــق بالقطــاع العــام عجـزا
قــدره  2,8مليــون درهــم .وبذلــك بلغــت الفوائــض املراكمــة  36,1مليــار درهــم
( 29,0مليــار بالنســبة للصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي و 7,0مليــار بالنســبة
للصنــدوق الوطنــي ملنظــامت االحتيــاط االجتامعــي) مقابــل  32,3مليــار ســنة .2017
7,3

7,3
6,5

5,1

تبيان  : 18تطور
مساهامت أنظمة التأمني
اإلجباري األسايس عن
املرض

2018

مباين الدراهم

6,2

5,1

4,9

2017

4,8
4,9

2016 2018

AMO-CNOPS
الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي
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6,5

6,2

4,9

4,7

2015 2017

4,8

4,4
4,6

4,7

2014 2016

2015

4,9

AMO-CNSS
AMO-CNOPS
للضامن االجتامعي
AMO-CNSSالصندوق الوطني

4,4
4,6
2014
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7,3
5,1

7,3

4,9

6,5

تبيان  : 19تطور
تعويضات أنظمة التأمني
اإلجباري عن األسايس
املرض

2018
2018

6,5

4,3

6,2

4,1

3,5

3,4

5,1

4,9

2017
2017

4,8

6,2

4,0

5,1

مباير الدراهم

4,9

2016 2018
2016

AMO-CNOPS
االجتامعي
الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط
AMO-CNOPS

4,9

4,8
2,3
4,7

2015 2017
2015

4,9

2,3
4,4
4,6

2014 2016
2014

4,8
4,7
2015

AMO-CNSS
AMO-CNOPS
AMO-CNSS
للضامن االجتامعي
الصندوق الوطني
AMO-CNSS

◊التوازنات املالية
ســجل نظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض الخــاص بأج ـراء القطــاع العــام
الــذي يــرف عــى تدبــره الصنــدوق الوطنــي ملنظــامت االحتيــاط االجتامعــي فائضــا
تقنيــا (أي املســاهامت منقــوص منهــا التعويضــات واملصاريــف) ســنة  2018قــدره
 30,1مليــون درهــم مقابــل عجــز بلــغ قــدره  12,6مليــون درهــم ســنة  .2017وقــد
عرفــت النتيجــة اإلجامليــة ســنة  2018تحســنا بالرغــم مــن تســجيل عجــز للســنة
الثانيــة عــى التــوايل قــدره  -2,8مليــون درهــم مقابــل  -22,5مليــون درهــم يف ســنة
.2017
ومــن جهتــه ،حافــظ نظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض الخــاص بأج ـراء
القطــاع الخــاص عــى نتائجــه اإليجابيــة حيــث ســجل رصيــدا إجامليــا قــدره3,8
مليــار درهــم مقابــل 2,9مليــار درهــم ســنة .2017

 .2.2.3التأمني االجباري األسايس عن املرض لفائدة الطلبة
ســجل نظــام التأمــن االجبــاري األســايس عــن املــرض لفائــدة الطلبــة يف ســنته
الثالثــة تطــورا بنســبة  2,5%مــن عــدد املؤمنــن مقارنــة مــع ســنة  2017ليصــل
إىل 73.473طالبــا مســتفيدا 99,8% ،منهــم ينتمــون ملؤسســات عموميــة ،بينــام ميثــل
طلبــة مؤسســات التكويــن املهنــي (العموميــة والخاصــة)  43,8%مــن عــدد الطلبــة
املؤمنــن.
ســجلت املســاهامت املحصلــة مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي ملنظــامت االحتيــاط
االجتامعــي برســم هــذا النظــام والتــي بلغــت  17,6مليــون درهــم انخفاضــا بنســبة
 10,1%مقارنــة مــع ســنة  .2017كــام بلغــت التعويضــات واملصاريــف املــؤداة 0,4
مليــون درهــم مقابــل  9,2مليــون ســنة .2017
42
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وقــد واصــل نظــام التأمــن االجبــاري األســايس عــن املــرض لفائــدة الطلبــة للســنة
الثالثــة عــى التــوايل تحقيــق فائــض تقنــي بلــغ  0,13مليــون درهــم فيــام بلــغ
الفائــض اإلجــاميل برســم نفــس الســنة  7,6مليــون درهــم.
نشر المرسوم بقانون بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

تــم نــر املرســوم بقانــون رقــم  2.18.781بإحــداث الصنــدوق املغــريب للتأمــن
الصحــي يف الجريــدة الرســمية بتاريــخ  11أكتوبــر  .2018ويتــوىل هــذا الصنــدوق
الــذي تــم إحداثــه يف شــكل مؤسســة عموميــة مهمــة تدبــر أنظمــة التأمــن
اإلجبــاري األســايس عــن املــرض التــي يــرف عــى تدبرهــا حاليــا الصنــدوق الوطني
ملنظــامت االحتيــاط االجتامعــي وكــذا تدبــر أي نظــام للتأمــن اإلجبــاري األســايس
عــن املــرض لفائــدة فئــات أخــرى مبوجــب تريــع خــاص أو اتفاقيــة يصــادق عليهــا
مجلــس إدارة الصنــدوق .وتدخــل أحــكام هــذا املرســوم بقانــون ابتــداء مــن تاريــخ
النــر يف الجريــدة الرســمية للنصــوص التطبيقيــة الازمــة لتنصيــب أجهــزة إدارة
الصنــدوق.
 .3.3قطاع
التعاضد

يخضــع القطــاع التعاضــدي ألحكام الظهــر الريــف رقم  1.57.187بسن نظام أسايس
للتعاون املتبادل .ويتكــون هــذا القطــاع مــن مثانيــة وعريــن جمعيــة للتعــاون
املتبــادل أنشــئت لفائــدة موظفــي ومســتخدمي القطــاع العــام والقطــاع شــبه العــام
والقطــاع الخــاص .وتوفــر هــذه التعاضديــات ملنخرطيهــا ولذويهــم تغطيــة أساســية أو
تكميليــة أو االثنتــن معــا وكــذا تغطيــة ضــد الوفــاة والشــيخوخة والزمانــة والحــوادث
وذلــك يف إطــار الصناديــق املســتقلة التــي تحدثهــا .وميكــن للتعاضديــات كذلــك أن
تحــدث وتســر وحــدات اجتامعيــة توفــر مــن خالهــا بعــض الخدمــات االجتامعيــة.
وقــد ضمــت التعاضديــات عنــد نهايــة ســنة  2017حــوايل  1,3مليون منخــرط مقابل
 3,0مليــون مســتفيد .وبلغــت االشــراكات املحصلــة مــن قبلهــا  2,0مليــار درهــم
حيــث ســجلت تغي ـرا جــد طفيــف مقارنــة مــع الســنة الفارطــة .أمــا التعويضــات
فقــد بلغــت  1,6مليــار درهــم مســجلة تطــورا بنســبة .0,9%
مــن جهتهــا ،بلغــت األرصــدة االحتياطيــة واالحتياطيــات التقنيــة املكونــة مــن طــرف
التعاضديــات  6,2مليــار درهــم حيــث تطــورت بنســبة  5,1%مقارنــة بســنة .2016
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تنظيم المناظرة الوطنية األولى حول الحماية االجتماعية

نظمــت وزارة الشــؤون العامــة والحكامــة يومــي  12و 13نوفمــرب  ،2018املناظــرة
الوطنيــة األوىل حــول الحاميــة االجتامعيــة تحــت شــعار" :معـاً مــن أجــل منظومــة
مندمجــة ومســتدامة للحاميــة االجتامعيــة" .ويهــدف هــذا الحــدث الــذي عــرف
مشــاركة مختلــف القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات العامــة املعنيــة والفاعلــن
االقتصاديــن واالجتامعيــن ومنظــامت املجتمــع املــدين والعديــد مــن الخ ـرباء ،إىل
وضــع خريطــة طريــق إلصــاح الحاميــة االجتامعيــة يف املغــرب.
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 .3أنشطة املجلس والهيئات االستشارية

 .1املجلس
 .2لجنة التقنين
 .3اللجنة التأديبية
 .4لجنة التدقيق واملخاطر

2018

 .1المجلس
خال سنة  ،2018عقد املجلس ثاث اجتامعات:
• •هم االجتامع األول املنعقد يف  30مارس ،املصادقة عى حسابات الهيئة برسم
السنة املالية  .2017كام تناول املجلس عدة مواضيع أخرى منها عى الخصوص
النظام املرجعي للتدبر وخريطة مخاطر الهيئة وعملية تفويت سهام للتأمن
وسهام لإسعاف إىل مجموعة "سنام".
• •هم االجتامع الثاين املنعقد يف  5يوليوز ،املصادقة عى النظام األسايس للصندوق
املهني املغريب للتقاعد كام تم تغيره من طرف جمعيته العامة العادية يف 26
أبريل  ،2018وكذا منح االعتامد ملقاولة التأمن وإعادة التأمن "  RMAلإسعاف"
من أجل مامرسة عمليات اإلسعاف وإعادة التأمن لهذا الصنف من التأمن .كام
صادق املجلس عى املخطط االسراتيجي للهيئة يف الفرة املراوحة ما بن 2018-
.2020
• •هم االجتامع الثالث املنعقد يف  15نونرب ،الفحص واملصادقة عى ميزانية الهيئة
برسم سنة  .2019وتدارس املجلس أيضا التقرير حول نتائج مراقبة عمليات التقاعد
أو اإليرادات املامرسة أو املدبرة من طرف األشخاص الخاضعة للقانون العام برسم
السنة املالية  2017املقدمة لرئيس الحكومة.
المخطط االستراتيجي

ميثــل املخطــط االســراتيجي للهيئــة ( ) 2020 - 2018أول خارطــة طريــق بعــد إحــداث
الهيئــة .ويســتمد هــذا املخطــط أسســه مــن توجهــات املجلــس ونتائــج دراســة التشــخيص
باإلضافــة إىل قيــم الهيئــة.
ويرتكــز املخطــط االســراتيجي للهيئــة عــى ســتة محــاور اســراتيجية :أربعــة ركائــز أساســية
ومحوريــن شــاملن ،يكونــون القاعــدة األساســية للمخطــط االســراتيجي .ميكــن تلخيــص
املخطــط االســراتيجي  2020 - 2018كــام يــي:
املحــور  1-تعزيــز دور الهيئــة يف رقابــة قطــاع التأمــني :تعتــزم الهيئــة مواصلــة مهمتهــا يف
تقنــن ومراقبــة قطــاع التأمــن مــع الحــرص عــى وضــع منظومــات تنظيميــة جديــدة ملواجهة
التحديــات الحاليــة لقطــاع التأمــن متاشــيا مــع املعايــر الدوليــة األكــر تقدمــا .ويــربز املحــور
االســراتيجي األول هــذه اإلرادة يف تعزيــز دور الرقابــة مــن خــال هدفــن رئيســين :تحديــث
الرقابــة االحرازيــة وتعزيــز دور الهيئــة يف مجــال الرقابــة االحرازيــة الشــمولية.
املحــور  - 2تعزيــز وتطويــر حاميــة املؤمــن لهــم :باإلضافــة إىل املراقبــة االحرازيــة التــي
تهــدف إىل التأكــد مــن أن مقــاوالت التأمــن قــادرة عــى الوفــاء بالتزاماتهــا لصالــح املؤمــن
لهــم واملســتفيدين مــن العقــود ،تســهر الهيئــة عــى حاميــة حقــوق املؤمــن لهــم يف عاقاتهــم
مــع املقــاوالت ووســطاء التأمــن .يف هــذا الســياق ،تعتــزم الهيئــة وضــع أســس الرقابــة عــى
مامرســات الســوق مــن أجــل حاميــة أفضــل للمؤمــن لهــم ومواصلــة جهودهــا يف مجــال
التعميــم والربيــة يف التأمــن.
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املحــور  - 3العمــل مــن أجــل تهيئــة بيئــة مالمئــة لتطويــر قطــاع التأمــني :شــهد قطــاع التأمــن
يف املغــرب منــوا مســتداما خــال الســنوات األخــرة .وبــات مــن الــرضوري االســتناد إىل هــذا
التوجــه وإىل التطــورات التــي يعرفهــا الســوق عــى الصعيديــن الوطنــي والــدويل للحفــاظ عــى
هــذا النمــو .وســتعمل الهيئــة عــى مواكبــة تطــور القطــاع مــن خــال وضــع إطــارات تنظيميــة
مناســبة وتشــجيع املبــادرات الراميــة إىل توســيع نطــاق التغطيــة مــن خــال ابتــكار "املنتجــات"
أو ظهــور طــرق جديــدة للتوزيــع.
املحــور  - 4تعزيــز دور الهيئــة يف مجــال الرقابــة ومواكبــة قطــاع االحتيــاط االجتامعــي :ترف
الهيئــة عــى رقابــة ثاثــة مكونــات لقطــاع االحتيــاط االجتامعــي :أنظمــة التقاعــد وجمعيــات
التعــاون املتبــادل والهيئــات املكلفــة بتدبــر التأمــن اإلجبــاري األســايس عــى املــرض (.)AMO
املحــور  - 5تعزيــز إشــعاع الهيئــة عــىل الصعيــد الوطنــي والــدويل :بغيــة إرســاء املكانــة
املؤسســاتية للهيئــة كهيئــة مســتقلة بصفتهــا مســؤولة عــى رقابــة وتقنــن ومراقبــة قطــاع
التأمــن واالحتيــاط االجتامعــي ،صــار مــن الــرضوري اعتــامد اســراتيجية تواصليــة اســتباقية.
يشــكل إشــعاع الهيئــة أولويــة يف إطــار التوجهــات االســراتيجية ،ســواء عــى الصعيــد الوطنــي
أو الــدويل.
املحــور  - 6تعزيــز اإلمكانيــات واالســتثامر يف أداء الهيئــة :تركــزت الســنتن األولتــن ألنشــطة
الهيئــة حــول مشــاريع شــاملة ومهيكلــة مــن أجــل وضــع قواعــد اشــتغال عمليــة للهيئــة
(الهيــكل التنظيمــي واملســاطر إلــخ .)...وتــم الــروع يف الرفــع مــن الكفــاءة املهنيــة بهــدف
تحســن نجاعــة الهيئــة.
مــن أجــل ضــامن التنفيــذ الجيــد للمخطــط االســراتيجي للهيئــة ،تــم وضــع حكامــة خاصــة
وطريقــة إدارة مامئــة.

 .2لجنة التقنين

اجتمعت لجنة التقنن مرتن وأصدرت آراء استشارية تتعلق ب:

• •مشاريع النصوص التطبيقية للقانون رقم  110.14املحدث لنظام تغطية عواقب
الوقائع الكارثية وبتغير وتتميم القانون رقم  17.99املتعلق مبدونة التأمينات :
 مرسوم بتطبيق القانون رقم  110.14سالف الذكر؛• •مرسوم بتطبيق الباب الخامس من القسم الثاين من الكتاب األول واملادة 2-248
من القانون رقم  17.99املتعلق مبدونة التأمينات؛
 القـرار املتعلــق بالقســم األول مــن القانــون رقــم  ،110.14بتحديــد الكيفيــاتواملقاييــس املتعلقــة بالنظــام التضامنــي ،ســيام أعضــاء لجنــة تتبــع الوقائــع
الكارثيــة وكيفيــات تقديــم طلــب تعويــض لــدى صنــدوق التضامــن ضــد
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الوقائــع الكارثيــة وكــذا كيفيــات تحديــد ومنــح التعويــض الــذي يؤديــه
الصنــدوق للضحايــا؛
 ثــاث قـرارات متعلقــة بالنظــام التأمينــي ،تحــدد مقاييــس وكيفيــات إعــاملالضــامن الواجــب ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة ،وتحــدد القســط املتعلــق
بهــذا الضــامن وكــذا البنــود الواجــب إدراجهــا يف عقــود التأمــن.
• •مشاريع النصوص التطبيقية ألحكام القانون رقم  17.99املتعلق مبدونة التأمينات
املتعلقة بالتأمينات اإلجبارية للبناء (مخاطر الورش واملسؤولية املدنية العرية):
 مرســوم بتطبيــق القانــون رقــم  ،17.99يخــول لوزيــر االقتصاد واملاليــة تحديدمقتضيــات تطبيــق القســم الرابــع (تأمينــات البنــاء) مــن الكتــاب الثــاين مــن
القانــون  17.99ســالف الذكــر؛
 قــرار يحــدد مقاييــس التأمينــات اإلجباريــة املتعلقــة مبخاطــر الــورشواملســؤولية املدنيــة العريــة (األســقف والخلــوص والئحــة االســتثناءات مــن
التأمــن)؛
 قرار يحدد الروط النموذجية العامة للعقود املتعلقة بهاذين التأمينن؛• •طلب املصادقة عى تعديل النظام األسايس للصندوق املهني املغريب للتقاعد؛
• •مروع املنشور املتعلق بالوثائق الواجب اإلدالء بها من طرف األشخاص الخاضعة
للقانون العام املزاولن أو املسرين لعمليات التقاعد؛
• •طلب اعتامد مقاولة التأمن وإعادة التأمن  RMAلإسعاف.

 .3اللجنة التأديبية
مل يتم اللجوء إىل اللجنة التأديبية خال سنة .2018

 .4لجنة التدقيق والمخاطر
عقدت لجنة التدقيق واملخاطر اجتامعن وفقا لنظامها الداخي.
هم االجتامع األول النقط التالية:
• •فحص حسابات الهيئة برسم السنة املالية 2017؛
• •فحص النظام املرجعي للتدبر وخريطة مخاطر الهيئة؛
49
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• •تقرير التدقيق الداخي برسم السنة املالية  2017وبرنامج التدقيق للسنة املالية
.2018
هم االجتامع الثاين النقط التالية:
• •فحص ميزانية الهيئة برسم السنة املالية 2019؛
• •فحص نتائج األشغال التكميلية حول منظومة تدبر مخاطر الهيئة؛
• •مدى تقدم تنفيذ برنامج التدقيق الداخي لسنة .2018
تدبير المخاطر

تــم تعزيــز الهيئــة مبنظومــة لتدبــر املخاطــر مــن أجــل ضــامن قدرتهــا عــى التحكم
يف املخاطــر التــي ميكــن أن تؤثــر عــى ســر أنشــطتها وتنفيــذ مهامها.
تتمحور هذه املنظومة خصوصا حول العنارص االتية :
• •حكامة ترك املجلس يف تحديد التوجهات الكربى والقدرة عى تحمل املخاطر
ولجنة التدقيق ولجنة داخلية لتدبر املخاطر وجهاز داخي لتدبر املخاطر؛
• •آليات ومساطر ،خصوصا وثيقة القدرة عى تحمل الخطر وبيانات الحوادث وكذا
جرد ووضع خريطة للمخاطر.
خــال ســنة  ،2018تــم توســيع مهــام لجنــة التدقيــق لتشــمل فحــص منظومــة
تدبــر مخاطــر الهيئــة وكــذا عــرض رأيهــا بخصــوص هــذه املنظومــة عــى املجلــس.
وهكــذا أصبحــت التســمية الحاليــة تعكــس مهمتهــا الجديــدة.
باملــوازاة مــع ذلــك ،تــم إحــداث لجنــة داخليــة لتدبــر املخاطــر ،تعطــي األولويــة
ملخططــات العمــل التــي ترمــي إىل تحمــل املخاطــر الكــربى وتصــادق عــى خريطــة
املخاطــر.
عــاوة عــى ذلــك ،تقــوم هــذه اللجنــة برقابــة مســتمرة عــى أنظمــة املراقبــة
الداخليــة وتدبــر املخاطــر ،كــام تســهر عــى تتبــع املشــاريع االس ـراتيجية للهيئــة
يف إطــار نهــج " الخطــر"  ،وتجتمــع بهــذا الخصــوص مرتــن يف الســنة عــى األقــل.
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 .4أنشطة الرقابة

 .1التقنين
 .2املراقبة
 .3حماية املؤمن لهم واملنخرطين واملستفدين من الحقوق
 .4املساهمة في املراقبة االحترازية الشمولية للقطاع املالي

2018

 .1التقنين
 .1.1قطاع
التأمين

 .1.1.1تنظيم سوق التأمني
يعــد الســهر عــى تنظيــم قطــاع التأمــن مــن بــن مهــام التقنــن املخولــة للهيئــة،
حيــث تعمــل عــى منــح قــرارات وتراخيــص مختلفــة تتعلــق ب:
• •مزاولة نشاط التأمن وإعادة التأمن من قبل مقاوالت التأمن وإعادة تأمن (منح
االعتامد ،متديد االعتامد ،إلخ) ؛
• •عرض عمليات التأمن عن طريق وسطاء التأمن والشبكة البديلة؛
• •تحويل محفظة العقود أو الحوادث من مقاولة التأمن وإعادة التأمن إىل أخرى؛
• •إدماج مقاوالت التأمن وإعادة التأمن؛
• •التحكم يف مقاولة التأمن وإعادة التأمن.
يف هذا اإلطار ،قامت الهيئة خال سنة  2018ب:
• •منح االعتامد ملقاولة التأمن وإعادة التأمن " RMAلإسعاف" ملزاولة عمليات
اإلسعاف وإعادة التأمن املتعلقة بها؛
• •الرخيص لعملية تفويت "سهام للتأمن" و "سهام لإسعاف" إىل مجموعة "سانام"
الجنوب إفريقية؛
• •إصدار  430قرارا يتعلق بوسطاء التأمن.

جدول  : 15تصنيف
القرارات املتعلقة بوسطاء
التأمني

اعتامدات جديدة
تغيري العنوان
تغيري التسمية
تغيري الشكل القانوين
متديد االعتامد
تغيري املمثل القانوين
تغيري الصفة (وكيل  -سمسار)
سحب االعتامد

املجموع

2017
13
82
16
12
0
28
3
20

2018
270
48
16
7
6
30
2
51

174

430

من جهة أخرى ،منحت الهيئة:
• • 10مصادقات عى األنظمة العامة التي تؤطر عمليات اسرداد وتسبيق عقود
التأمن عى الحياة والرسملة ،وذلك تطبيقا ملدونة التأمينات؛
• • 48ترخيصا الكتتاب عقود التأمن لدى مقاوالت تأمن أجنبية طبقا للامدة 162
من مدونة الـتأمينات ؛
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• • 14رأيا ً تقنيا باملوافقة عى تحويل رؤوس األموال املكونة برسم عقود االدخار
املكتتبة يف املغرب إىل الخارج.
تنظيم االمتحان المهني لممارسة مهنة وسيط التأمينات

نظمــت الهيئــة خــال شــهر فربايــر  2018امتحانــا مهنيــا مــن أجــل مامرســة مهنــة
الوســاطة يف التأمينــات .وقــد بلــغ عــدد املرشــحن الذيــن تقدمــوا الجتيــاز هــذا
االمتحــان  1260مرشــح ،منهــم  1009وكيــا للتأمــن و  251سمســارا للتأمــن.
بلــغ عــدد املرشــحن الذيــن اجتــازوا بنجــاح االمتحــان املهنــي  366مرشــح330 ،
منهــم وكيــل تأمــن و 36سمســار للتأمــن.
مواكبة قطاع التأمينات من أجل مالئمته مع قانون االمتثال الضريبي
للحسابات األجنبية

يعــد قانــون االمتثــال الرضيبــي للحســابات األجنبيــة  FATCAتريعــا أمريكيا يهدف
إىل مكافحــة التهــرب الرضيبــي للمواطنــن واملقيمــن األمريكيــن الذيــن يتوفــرون
عــى أصــول ماليــة خــارج الواليــات املتحــدة .ومبوجــب هــذا القانــون ،يجــب عــى
املؤسســات املاليــة الغــر أمريكيــة التعــرف عــى األمريكيــن الخاضعــن للرضيبــة
والترصيــح بأصولهــم املاليــة ،ســنويا ،لــإدارة األمريكيــة.
ووفــق املرســوم بقانــون رقــم  2.18.117الصــادر بتاريــخ  23فربايــر  2018بســن
أحــكام انتقاليــة يف شــأن التبــادل اآليل للمعلومــات ألغ ـراض جبائيــة ،قامــت الهيئــة
بنــر قامئــة املؤسســات الخاضعــة لهــذا القانــون .وعقــدت عــدة اجتامعــات مــع
هــذه املؤسســات بهــدف توعيتهــا حــول أحــكام هــذا القانــون مــن أجــل مواكبتهــا يف
وضــع التدابــر الفعالــة لحســن تطبيقــه.
انخراط الهيئة في االستراتيجية الوطنية للشمول المالي ()SNIF

تهــدف االســراتيجية الوطنيــة للشــمول املــايل ( )SNIFإىل تنســيق اإلج ـراءات فيــام
يتعلــق باإلدمــاج املــايل وتحديــد األولويــات وكــذا أدوار ومســؤوليات مختلــف
األط ـراف الفاعلــة .كــام ســتمكن هــذه االســراتيجية مــن االســتفادة مــن املبــادرات
الفرديــة ملختلــف املقننــن واملؤسســات الفاعلــة يف الســوق املــايل خصوصــا يف مجــال
الخدمــات البنكيــة والتأمــن.
يف هــذا اإلطــار ،قامــت الهيئــة بتعــاون مــع مختلــف األطــراف الفاعلــة (الــوزارة
املكلفــة باملاليــة ،الجامعــة املغربيــة لــركات التأمــن وإعــادة التأمــن والصنــدوق
الوطنــي للتأمــن والتقاعــد واملؤسســة األملانيــة للتعــاون الــدويل( ،))GIZبإســناد
54

عدد 10 - 6896دعقلا وذ 10ذ (( 10يلوي (2ي ((2

الجريدة الرسمية

2018

دراســة تهــدف إىل إج ـراء تشــخيص وطنــي لتطويــر التأمــن الشــمويل باملغــرب إىل
مكتــب متخصــص يف هــذا املجــال .ويهــدف هــذا التشــخيص باألســاس إىل وضــع
خارطــة طريــق مفصلــة تحــدد اإلج ـراءات الواجــب اتخاذهــا يف مجــاالت التريــع
والعــرض والطلــب والربيــة املاليــة الخاصــة بالتأمــن مــن أجــل تحســن ولــوج
املجموعــات املســتهدفة.

 .2.1.1تعزيز اإلطار التنظيمي
خــول القانــون رقــم  64.12للهيئــة ســلطة اتخــاذ مناشــر ملامرســة مهامهــا .كــام منــح
لهــا صاحيــة اقــراح مشــاريع نصــوص تريعيــة أو تنظيميــة تتعلــق بالقطاعــات
التــي تدخــل يف مجــال اختصاصهــا ،عــى الحكومــة.
يف هــذا اإلطــار ،وتبعــا لنــر القانــون رقــم  59.13املعــدل ملدونــة التأمينــات
والقانــون رقــم  110.14املحــدث لنظــام تغطيــة عواقــب الوقائــع الكارثيــة ،تابعــت
الهيئــة عمليــة إعــداد مشــاريع النصــوص التطبيقيــة لهاذيــن القانونــن وفحصهــام
واملصادقــة عليهــام.
تفعيل المقتضيات المتعلقة بتأمينات البناء

واصلــت الهيئــة عمليــة اإلعــداد والتشــاور مــع القطــاع حــول مشــاريع النصــوص
التطبيقيــة املتعلقــة بالتأمينــات اإلجباريــة "مخاطــر الــورش" و"املســؤولية املدنيــة
العريــة" .ويتعلــق األمــر بالنصــوص التاليــة:
• •مروع مرسوم بتطبيق القانون رقم  17.99املتعلق مبدونة التأمينات .يخول هذا
املرسوم للوزير املكلف باملالية أن يحدد مقتضيات تطبيق القسم الرابع ( تأمينات
البناء) من الكتاب الثاين من القانون رقم  17.99سالف الذكر؛
• •مروع قرار بتحديد مقاييس التأمينات اإلجبارية "مخاطر الورش" و"املسؤولية
املدنية العرية" (أسقف الضامن وخلوص التأمن والئحة االستثناءات من التأمن)؛
• •مروع قرار بتحديد الروط النموذجية العامة للعقود املتعلقة بهاذين التأمينن.
سالف
إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية

أحــدث القانــون رقــم  110.14ســالف الذكــر نظامــا لتغطيــة عواقــب الوقائــع
الكارثيــة .وينــص هــذا القانــون عــى نظــام مــزدوج يجمــع:
• •نظام تأميني لصالح األشخاص الذين اكتتبوا عقود تأمن عن طريق اإلدماج
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اإلجباري للضامن ضد عواقب الوقائع الكارثية يف هذه العقود؛
• •نظام تضامني يضمن لألشخاص الذين ال يتمتعون بأي تغطية تعويضا عن الرضر
البدين وعن فقدان املسكن الرئييس عن طريق صندوق يسمى "صندوق التضامن
ضد الوقائع الكارثية".
يف إطار وضع هذا النظام ،قامت الهيئة بإعداد مشاريع النصوص التالية:
• •مرسوم بتطبيق القانون رقم  110.14سالف الذكر يحدد عى الخصوص الئحة
العوامل الطبيعية التي ميكن أن تشكل واقعة كارثية واملقتضيات املتعلقة باإلعان
عن الواقعة وكيفيات مسك سجل إحصاء الوقائع الكارثية وتسجيل الضحايا بهذا
السجل وكذا منط حكامة نظام التغطية سالف الذكر؛
• •مرسوم بتطبيق الباب الخامس من القسم الثاين من الكتاب األول واملادة 2-248
من القانون رقم  17.99املتعلق مبدونة التأمينات .ويخول هذا املرسوم للوزير
املكلف باملالية أن يحدد كيفيات إعامل الضامن ضد عواقب الوقائع الكارثية
واألقساط أو االشراكات املتعلقة بالضامن ضد عواقب الوقائع الكارثية وكذا نسب
العمولة برسم عرض عمليات التأمن املتعلقة بهذا الضامن؛
• •قرار يخص القسم األول من القانون رقم  110.14سالف الذكر يحدد الكيفيات
واملقاييس املتعلقة بالنظام التضامني ،سيام أعضاء لجنة تتبع الوقائع الكارثية
وكيفيات تقديم طلب تعويض لدى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وكذا
كيفيات تحديد ومنح التعويض الذي يؤديه الصندوق للضحايا؛
• •ثاث قرارات تتعلق بالنظام التأميني ،تحدد مقاييس وكيفيات تفعيل الضامن
اإلجباري ضد عواقب الوقائع الكارثية وتتطرق لتحديد القسط املتعلق بهذا
الضامن ،كام تقوم بوضع الروط اإلجبارية التي يجب التنصيص عليها يف عقود
التأمن.
مــن جهــة أخــرى ،ومــن أجــل إكــامل اإلطــار التنظيمــي املتعلــق بالشــق التأمينــي
لنظــام تغطيــة الوقائــع الكارثيــة ،أعــدت الهيئــة مــروع منشــور يتعلــق بالتســير
املحاســبي واملــايل للضــامن ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة .ويحــدد هــذا املــروع
كيفيــات فصــل حســابات الضــامن عــن باقــي العمليــات .وينــص كذلــك عــى تكويــن
احتياطــي مخصــص لتقلبــات حجــم الحــوادث بالنظــر إىل تقلبــات هــذا النظــام.
تتبع وضع اإلطار التنظيمي للتأمين التكافلي

وضــع القانــون رقــم  59.13ســالف الذكــر اإلطــار القانــوين للتأمــن التكافــي وإعــادة
التأمــن التكافــي .ولقــد أدخــل هــذا القانــون املبــادئ األساســية املتعلقــة بإعــامل
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هــذا النــوع مــن التأمــن وبتســيره مــن طــرف مقاولــة التأمــن أو إعــادة التأمــن
التكافــي .كــام فــرض عــرض كل مــروع منشــور أو نــص تنظيمــي يتعلــق بالتأمــن
التكافــي عــى املجلــس العلمــي األعــى إلبــداء الــرأي باملطابقــة بشــأنه.
وتبعــا لتوصيــات املجلــس العلمــي األعــى ،قامــت الهيئــة بإعــداد مــروع تعديــل
اإلطــار القانــوين الخــاص بالتكافــل املنصــوص عليــه يف مدونــة التأمينــات بتعــاون مــع
وزارة االقتصــاد واملاليــة واألمانــة العامــة للحكومــة.
ولقــد صــادق مجلــس الحكومــة عــى مــروع هــذا التعديــل بتاريــخ  18أكتوبــر
 ،2018بعدمــا أبــدى املجلــس العلمــي األعــى رأيــه باملطابقــة بشــأنه ،قبــل عرضــه
عــى الربملــان.
باملــوازاة مــع ذلــك ،عملــت الهيئــة عــى مامئــة مشــاريع النصــوص التطبيقيــة مــع
التعديــات املدرجــة يف مدونــة التأمينــات .تتعلــق هــذه النصــوص ب :
• •مروع مرسوم يخول لوزير االقتصاد واملالية تحديد الروط العامة املتعلقة بعقود
التأمن التكافي وكيفيات أداء أجرة مقاولة التأمن وإعادة التأمن مقابل تسير
حساب التأمن التكافي وكذا كيفيات توزيع الفوائض التقنية واملالية لحسابات
التأمن التكافي بن املشركن يف هذه الحسابات؛
• •مروع قرار لوزير االقتصاد واملالية املتعلق بالتأمن التكافي الذي ينص خصوصا
عى التدابر الرضورية للتطبيق الكي لبعض أحكام مدونة التأمينات يف ما يتعلق
بهذا النوع من التأمن .كام ينص عى كيفيات أداء أجرة مقاولة التأمن وإعادة
التأمن مقابل تسير صندوق التأمن التكافي وكذا كيفيات توزيع الفوائض التقنية
واملالية لحسابات التأمن التكافي؛
• •مروع منشور بتحديد املقتضيات الخاصة بالتأمن التكافي خصوصا رشوط
مامرسة هذا النوع من التأمن والقواعد االحرازية الخاصة املطبقة عليه (تكوين
االحتياطيات التقنية وتقييمها واألصول املقبولة لتمثيل االحتياطيات التقنية)...
وكيفيات تحديد الفوائض التقنية واملالية لحسابات التأمن التكافي وكيفيات
منح واسرجاع التسبيقات التكافلية والقواعد الخاصة باملراقبة الداخلية وبوظيفة
التقيد بآراء املجلس العلمي األعى؛
• •ثاث مشاريع قرارات لتحديد الروط النموذجية العامة لعقد التأمن التكافي يف
حالة الوفاة ولعقد تأمن املباين املتعدد األخطار ولعقد االستثامر التكافي.
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يف إطــار تعزيــز القواعــد التنظيميــة االحرازيــة ،أدخــل القانــون رقــم  59.13ســالف
الذكــر مبــدأ املــاءة املاليــة القامئــة عــى املخاطــر .يهــدف هــذا النظــام املرجعــي
إىل تعزيــز مواجهــة مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن للمخاطــر وتحســن نظــام
حكامتهــا وتكريــس شــفافيتها.
يتمحــور هــذه النظــام املرجعــي االحــرازي الجديــد الــذي يتــامىش مــع املعايــر
الدوليــة حــول الركائــز الثــاث التاليــة:
• •الركيزة األوىل :املتطلبات الكمية املتعلقة برأسامل املاءة املفروض وباألموال
الذاتية؛
• •الركيزة الثانية :املتطلبات النوعية يف مجال الحكامة وتدبر املخاطر؛
• •الركيزة الثالثة :املتطلبات املتعلقة باملعلومات.
امتــدت عمليــة التشــاور مــع القطــاع حــول مــروع املنشــور املتعلــق باملــاءة املاليــة
القامئــة عــى املخاطــر ومكنــت مــن التقــدم عــى مســتوى الشــق املتعلــق بالركيــزة
األوىل ومــن إنهــاء الركيــزة الثانيــة مــن املنشــور.
أطلقــت الهيئــة املرحلــة األوىل مــن دراســة الجــدوى الكميــة يف مــاي  2018بهــدف
قيــاس أثــر تفعيــل هــذا النظــام املرجعــي الجديــد عــى حصيلــة مقــاوالت التأمــن
وإعــادة التأمــن مــن أجــل تحديــد أســقف املتطلبــات الكميــة.
وقــد شــهدت هــذه العمليــة تعبئــة مهمــة مــن املؤسســات الفاعلــة يف الســوق
ومســاهمة تقنيــة كبــرة مــن الهيئــة .وهكــذا ،أعــدت الهيئــة لهــذا الغــرض آليــة
معلوماتيــة وضعتهــا رهــن إشــارة مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن املعنيــة متكــن
مــن إعــداد الحصيلــة االحرازيــة املقيمــة وفقــا ملقتضيــات مــروع منشــور املــاءة
املاليــة القامئــة عــى املخاطــر.
مشروع منشور يتعلق بالتأمينات

أعــدت الهيئــة مــروع منشــور لتجميــع كافــة املقتضيــات التنظيميــة التــي تدخــل
يف مجــال اختصاصاتهــا.
وباملــوازاة مــع ذلــك ،أعــدت الهيئــة مشــاريع نصــوص تعــدل النصــوص املتخــذة
لتطبيــق مدونــة التأمينــات الســارية املفعــول ،وذلــك مــن أجــل ماءمتهــا مــع مروع
املنشــور ســالف الذكــر (مــروع مرســوم ومروعــي ق ـرار).
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تــم إرســال مــروع املنشــور وكــذا مشــاريع النصــوص التنظيميــة ســالفة الذكــر إىل
وزارة االقتصــاد واملاليــة واألمانــة العامــة للحكومــة.
مشروع منشور يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم  43.05المتعلق بمكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب

متاشــيا مــع توصيــات مجموعــة العمــل املــايل يف مجــال مكافحــة غســل األمــوال
ومتويــل اإلرهــاب ،قامــت الهيئــة بإعــداد مــروع تعديــل منشــور يتعلــق بتطبيــق
قطــاع التأمــن ألحــكام القانــون رقــم  43.05املتعلــق مبكافحــة غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهــاب .ويأخــذ هــذا املــروع بعــن االعتبــار كافــة توصيــات مجموعــة العمــل
املــايل ويهــدف إىل ســد بعــض الثغ ـرات التــي أفرزهــا تطبيــق املنشــور الحــايل.
ومن أهم مستجدات مروع التعديل املذكور:
• •إلزامية وضع مقاربة مبنية عى املخاطر مناسبة لكل مؤسسة فاعلة ،وإدخال مبدأ
اليقظة املبسطة يف مجال تحديد الهوية بالنسبة لألنشطة التي تشكل خطرا أقل؛
• •تعزيز قواعد تحديد هوية املستفيدين الفعلين ،سيام بعض األشخاص االعتبارين؛
• •جعل مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة مسؤوال عى وضع منظومة دامئة لليقظة
واملراقبة الداخلية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملصادقة عليها وإدخالها
حيز التطبيق وكذا تحيينها املنتظم.
إعداد مشروع تعليمات تتعلق بتفعيل أحكام المادة  247من مدونة التأمينات

وردت ضمــن التعديــات التــي أدخلهــا القانــون رقــم  59.13القــايض بتغيــر وتتميــم
القانــون رقــم  17.99املتعلــق مبدونــة التأمينــات ،إعــادة صياغــة نظــام املراقبــة
لنــامذج عقــود التأمــن مــن طــرف الهيئــة وذلــك بهــدف تعزيــز مســؤولية مقــاوالت
التأمــن يف مــا يخــص مطابقــة عقــود التأمــن.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن الصيغــة الجديــدة للــامدة  247مــن مدونة التأمينــات للمؤمنن
تعطــي للمؤمنــن إمكانيــة تســويق عقــود التأمــن دون عرضهــا مســبقا عــى الهيئــة،
حيــث أصبــح مــن الواجــب عــى املؤمنــن املصادقــة داخليــا عــى منــاذج العقــود قبــل
إصدارهــا وذلــك وفقــا للكيفيــات التــي تحددهــا الهيئــة .ويف هــذا اإلطــار ،أعــدت
الهيئــة مــروع تعليــامت تحــدد هــذه الكيفيــات.
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 .2.1قطاع
االحتياط
االجتماعي

 .1.2.1املصادقة والرتاخيص
قطاع التقاعد

صادقــت الهيئــة عــى الصيغــة الجديــدة للنظــام األســايس والنظــام العــام للتقاعــد
التــي تقــدم بــه الصنــدوق املهنــي املغــريب للتقاعــد.
قطاع التعاضد

قامــت الهيئــة بدراســة خمــس طلبــات للمصادقة عــى النظــم األساســية للتعاضديات
(إحــداث تعاضديتــن وثــاث تعديــات) وثاثــة طلبــات للمصادقــة عــى أنظمــة
الصناديــق املســتقلة (إحــداث واحــد وتعديلــن).
عالجت الهيئة كذلك:
• •طلب اقتناء عقار يستخدم كمقر لها .وقد متت املوافقة عى هذا االقتناء ؛
• •طلب تفويت عقار من طرف تعاضدية؛
• •طلب تقدمت به تعاضدية لبناء مقر لها؛
• •الرخيص لتعاضدية بإنجاز أشغال التهيئة؛
• •أربع طلبات ألربع تعاضديات مبخالفة قواعد التوظيفات املالية املنصوص عليها يف
املادة  20من الظهر الريف رقم .1.57.187

 .2.2.1املساهمة يف تعزيز اإلطار القانوين
المناشير

أحالــت الهيئــة خــال ســنة  2018عــى وزارة االقتصــاد واملاليــة ألجــل املصادقــة
مــروع منشــور يحــدد كيفيــات وآجــال تقديــم الوثائــق والقوائــم مــن طــرف
األشــخاص الخاضعــن للقانــون العــام الذيــن يقومــون مبامرســة أو تدبــر عمليــات
التقاعــد (الصنــدوق املغــريب للتقاعــد والصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي
والنظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد واألنظمــة الداخليــة لبنــك املغــرب واملكتب
الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للــرب) وذلــك تطبيقــا ألحــكام املــادة  11مــن
القانــون رقــم  64.12املحدثــة مبوجبــه الهيئــة .ويحــدد هــذا املــروع كذلــك رشوط
إعــداد الحصيلــة األكتواريــة التــي تهــدف إىل تقييــم الدميومــة املاليــة لعمليــات
التقاعــد التــي متارســها أو تدبرهــا هاتــه الهيئــات.

عدد 10 - 6896دعقلا وذ 10ذ (( 10يلوي (2ي ((2

الجريدة الرسمية

3769
2018

النصوص التشريعية والتنظيمية

اقرحــت الهيئــة عــى وزيــر االقتصــاد واملاليــة مروعــي مرســومن ومــروع قـرار يف
إطــار تنفيــد التوصيــات الــواردة يف التقريــر الســنوي املتعلــق مبراقبــة أنظمــة التقاعــد
املقــدم إىل الســيد رئيــس الحكومــة ،وتتعلــق هــذه النصــوص مبــا يــي :
• •كيفيات تدبر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمن من طرف صندوق االيداع
والتدبر :حيث أنه من الرضوري تحديد هذه الروط لضامن شفافية أمثل يف
تدبر هذا الصندوق استنادا إىل قواعد الحكامة الجيدة .وقد وضع مروع املرسوم
املقرح من طرف الهيئة مجموعة من املبادئ التي يتعن احرامها يف إطار هذا
التدبر واملتعلقة بتنظيم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمن وبقواعد حكامته
وتدبره املايل وكذا مبقابل هذا التدبر؛
• •إرساء آلية جديدة ملراجعة نسبة املساهمة القابلة للتغير للنظام الجامعي ملنح
رواتب التقاعد بكيفية تضمن التوفر عى حد أدىن من األرصدة املتوفرة لدى
النظام وتضمن التوازن بن املوارد والتكاليف ملدة  10سنوات؛
• •مراجعة آلية إعادة تقييم املعاشات املخولة من طرف النظام الجامعي ملنح رواتب
التقاعد؛
• •مراجعة نسبة الفائدة املضافة إىل رأس املال من واجب انخراط األجر ومساهمة
رب العمل القارة املسجلة يف الدفر الفردي للمنخرط يف النظام الجامعي ملنح
رواتب التقاعد.
كــام أبــدت الهيئــة رأيهــا بخصــوص مقرحــي قانونــن متعلقــن بتعديــل القانــون رقــم
 92.24املتعلــق بإحــداث نظــام املعاشــات لفائــدة أعضــاء مجلــس النــواب .ويهــدف
هــذان املقرحــان الذيــن تقدمــت بهــام مختلــف الفــرق الربملانيــة إىل تعديــل بعــض
مقاييــس النظــام مــن أجــل ضــامن دميومتــه.
عــاوة عــى ذلــك ،ســاهمت الهيئــة يف إعــداد النصــوص التطبيقيــة الخاصــة بالقانونن
رقــم  98.15و 99.15ورقــم املتعلقــن عــى التــوايل بنظــام التأمــن االجبــاري األســايس
عــن املــرض ونظــام املعاشــات لفائــدة فئــات املهنيــن والعــامل املســتقلن واألشــخاص
غــر األج ـراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا .وضعــت هــذه املشــاريع يف مســطرة
املصادقــة ويتعلــق األمــر بأربــع مراســيم وقراريــن اثنــن :
• •مروع مرسوم يتضمن املقتضيات الخاصة بالنظامن اللذين يحددان النصوص
التطبيقية للقانون رقم  65.00املتعلق مبدونة التغطية الصحية األساسية املطبقة
عى هذه الفئات  ،املعلومات الواجب االدالء بها للصندوق الوطني للضامن
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االجتامعي وبعض الكيفيات املتعلقة باإلحالة عى التقاعد وتكوين فئات املهنين؛
• •مروع مرسوم يحدد نسبة املساهامت الواجب أداؤها برسم نظام التأمن االجباري
األسايس عن املرض لفئات املهنين املنصوص عليها يف القانون .وقد تم تحديد هذه
النسبة يف  % 6,37من الدخل الجزايف لكل فئة بالنسبة للمؤمنن النشيطن (وهي
نسبة مامثلة لتلك املتعلقة بالتأمن االجباري األسايس عن املرض لفائدة أجراء
القطاع الخاص) ويف  %4,52من املبلغ اإلجاميل للمعاشات بالنسبة للمتقاعدين؛
• •مروع مرسوم يحدد تركيبة املجلس اإلداري للصندوق الوطني للضامن االجتامعي
الذي يبث يف املسائل املتعلقة بنظام التأمن االجباري األسايس عن املرض لفئات
املهنين؛
• •مروع مرسوم ومروع قرار لوزير االقتصاد واملالية يحددان طرق اشتغال نظام
املعاشات الخاص بفئات املهنين وكذا املقاييس التقنية واملالية التي يجب أن
يشتغل وفقها؛

 .2المراقبة
 .1.2مراقبة
مقاوالت التأمين
وإعادة التأمين
وشبكة التوزيع

• •مروع قرار لوزير الشغل واإلدماج املهني يحدد الكيفيات واإلجراءات اإلدارية
املتعلقة بتسجيل األشخاص الذين ينتمون إىل هذه الفئات من املهنين وتقديم
املعلومات املتعلقة بهم.

 .1.1.2مقاوالت التأمني واعادة التأمني
◊أنشطة املراقبة الدامئة:
مكــن نشــاط اإلرشاف الدائــم عــى مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن ومهــام املراقبــة
يف عــن املــكان التــي قامــت بهــا الهيئــة مــن اســتخاص االســتنتاجات التاليــة:
فائض على مستوى تغطية التزامات المؤمنين تجاه المؤمن لهم والمستفيدين
من عقود التأمين

تتوفــر كافــة املقــاوالت عــى التغطيــة الازمــة الحتياطاتهــا ،واملمثلــة بأصــول مقبولــة
وفقــا للنصــوص التنظيميــة ويف الحــدود االحرازيــة املحــددة يف هــذه النصــوص؛
حيــث قامــت إحــدى هــذه املقــاوالت بطلــب مــن الهيئــة بتــدارك القصــور عــى
مســتوى التزاماتهــا.
وبلغ متوسط معدل التغطية ،الذي تم حرصه يف  31دجنرب .% 102.3 ،2018
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فائض على مستوى هامش المالءة

اســتوفت جميــع مقــاوالت التأمــن وإعــادة التامــن هامــش املــاءة املطلوب باســتثناء
مقاولــة واحــدة يتــم حاليــا تتبــع تنفيذهــا للمخطــط التقوميــي الــذي تخضــع لــه
منــذ  .2013حيــث قامــت الهيئــة بإلـزام هــذه املقاولــة بالقيــام بتدقيــق كمــي ملــدى
تقــدم تنفيــذ املخطــط ســالف الذكــر.
ورصــدت الهيئــة أن مســتوى رؤوس األمــوال الذاتيــة ملقاولــة للتأمــن أقــل مــن الحــد
األدىن املحــدد يف النصــوص القانونيــة وذلــك رغــم اســتيفائها لهامــش املــاءة املطلوب.
وقــد طلــب مــن هــذه املقاولــة تعزيــز رؤوس أموالهــا الذاتيــة.
كــام قامــت مقاولــة للتأمــن معتمــدة حديثًــا بزيــادة رأســاملها بنــا ًء عــى طلــب
الهيئــة ،التــي الحظــت وجــود تبايــن بــن نســبة املــاءة املتوقعــة يف خطــة أعاملهــا
وتلــك الناتجــة عــن نشــاطها.
مثــل هامــش املــاءة املكــون مــن طــرف مقــاوالت التأمــن %414,7مــن الســقف
التنظيمــي املفــروض .وبالنســبة لقطــاع إعــادة التامــن ،بلــغ هــذا الهامــش .% 254
تحسين حكامة القطاع

يف إطــار الحكامــة الجيــدة ،تنفــذ املقتضيــات القانونيــة املتعلقــة باملراقبــة الداخليــة
بشــكل جيــد عامــة.
مــن جهــة أخــرى ،تــم تنظيــم عــدة لقــاءات مــع مســؤويل التدقيــق الداخــي مــن
أجــل تشــجيعهم عــى تحســن جــودة التقاريــر التــي يعدونهــا.
عــاوة عــى ذلــك ،وافقــت الهيئــة عــى تعيــن مســرين جــدد و مراقبــي الحســابات
ملقــاوالت التامــن وإعــادة التأمــن وذلــك تطبيقــا للمقتضيــات الجديــدة ملدونــة
التأمينــات التــي عــززت مــن صاحيــات الهيئــة يف هــذا الشــأن.
تحسين جودة وآجال توصل الهيئة بالمعلومات المالية واالحصائية

حتــى يتســنى للهيئــة الحصــول عــى معطيــات موثوقــة ويف اآلجــال املحــددة ،تــم
القيــام باإلج ـراءات التاليــة:
• •مراجعة بعض الوثائق االحصائية واملالية املنصوص عليها يف التريعات الجاري
بها العمل؛
• •تنظيم دورات تدريبية وتوعوية لفائدة قطاع التأمن وإعادة التأمن بالتعاون مع
الجامعة املغربية لركات التأمن وإعادة التأمن؛
63
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• •فرض عقوبات مالية حسب اإلطار التنظيمي الجديد الذي رفع من قيمة الغرامات
من  500اىل  1000درهم عن كل يوم تأخر وعن كل قامئة وإىل حدود  5000درهم
إذا فاق التأخر  30يوما .وقد همت هذه الغرامات  18مقاولة للتأمن.
مراقبة احترام التعريفات

يف مــا يتعلــق مبعايــر التعريفــات بالنســبة للتأمــن عــى املســؤولية املدنيــة املتعلقــة
بالعربــات ،فقــد ســاهمت العديــد مــن اإلج ـراءات التــي اتخذتهــا الهيئــة يف احــرام
تطبيــق قواعــد التعريفــات مــن قبــل مقــاوالت التأمــن ووســطاء التأمــن .وقــد
خصــت هــذه اإلجـراءات احــرام معامــل التخفيــض – الزيــادة ،رشوط الحصــول عــى
تخفيــض التعريفــات املطبقــة عــى منطقــة األقاليــم الصحراويــة باإلضافــة لتعريفــة
التأمــن عــى الحــدود.
متابعة عملية التحكم في متأخرات األقساط المترتبة على المؤمن لهم ووسطاء
التامين

ينــص مــروع منشــور الهيئــة عــى إلـزام مقــاوالت التأمــن بتكويــن احتياطــات عــى
الديــون املرتبــة عــى املؤمــن لهــم ووســطاء التأمــن .ومتهيــدا لتطبيــق هــذا املنشــور،
ســهرت الهيئــة خــال ســنة  ،2018عــى تتبــع مســار تســوية هــذه الديــون مــن خــال
أشــغال التدقيــق ومقارنــة األرصــدة بــن األطـراف.
تقدم في تصفية المقاوالت التي تم سحب اعتمادها

تقــع مســؤولية مراقبــة تصفيــة املقــاوالت التــي تــم ســحب موافقتهــا قبــل إصــدار
مدونــة التأمينــات عــى عاتــق وزارة االقتصــاد واملاليــة .ومــع ذلــك ،وبنــا ًء عــى طلــب
الوزيــر ،تواصــل الهيئــة اإلرشاف عــى هــذه العمليــة.
يف نهايــة عــام  ،2018وصــل معــدل تصفيــة خمــس مقــاوالت للتأمــن" :العربيــة"
و"األطلســية" و"النهضــة" و"رميــار" و"النــرص" أكــر مــن .96%
باإلضافــة إىل ذلــك ،تقــرر إغــاق رشكــة منتدبــة للتأمــن ،أوقفــت نشــاطها يف
الســبعينات.

◊أنشطة التفتيش
تهــدف مهــام التفتيــش إىل القيــام بفحــص أكــر شــمولية ويف عــن املــكان ملقــاوالت
التأمــن وإعــادة التأمــن .وميكــن لهــذا الفحــص أن يغطــي جــزءا مــن أنشــطة املقاولة
أو جلهــا .ولقــد تــم تفتيــش مقاولتــن للتأمــن وإعــادة التأمــن خــال ســنة  ،2018تــم
64
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إثرهــا إعــداد تقاريــر عــن النتائــج التــي همــت أساســا االختــاالت والنقائــص عــى
مســتوى الحكامــة وتدبــر املخاطــر.
ومن جهة أخرى ،قامت الهيئة بتنظيم عمليات خاصة للتفتيش ،والتي همت:
• •تطبيق معامل التخفيض-الزيادة من طرف مقاوالت التأمن ووسطاء التأمن .وقد
أدى إرشاك مقاوالت التأمن يف هذه العملية والعمل عى تحسن تشغيل الحلول
املعلوماتية اىل انخفاض كبر يف االختاالت؛
• •عدم تسوية ملفات "الوفاة/املقرض" وذلك بسبب عدم إدالء املستفيدين لوثائق
تربر سبب وفاة املؤمن له .يف هذا الصدد ،تم التوصل إىل اتفاق مع املهنين
لتسوية امللفات غر املدفوعة وفق رشوط محددة ،يف انتظار حل نهايئ مع وزارة
الصحة بشأن شهادة الوفاة.

 .2.1.2مراقبة شبكة التوزيع
تخضــع شــبكة التوزيــع ملراقبــة الهيئــة مــن أجــل ضــامن احــرام رشوط املامرســة
والتســير املنصــوص عليهــام يف الكتــاب الرابــع مــن القانــون رقــم  17-99املتعلــق
مبدونــة التأمينــات والنصــوص املتخــذة لتطبيقــه .ويف هــذا اإلطــار ،تقــوم الهيئــة
بإجــراء عمليــات مراقبــة الوثائــق ومراقبــة بعــن املــكان .وعــاوة عــى عمليــات
املراقبــة املربمجــة ســنويا والتــي تغطــي الــراب الوطنــي ،ميكــن برمجــة عمليــات
مبناســبة دراســة القوائــم اإلحصائيــة أو الشــكايات التــي تــم التوصــل بهــا.
عمليات المراقبة المنجزة

◊ 308عملية تفتيشية تخص وسطاء التأمني
يف إطــار اســتكامل مــا أنجــز خــال ســنة  ،2017قامــت الهيئــة بتعزيــز مجهوداتهــا
يف مجــال مراقبــة شــبكة التوزيــع بغيــة تغطيــة جميــع نقــط البيــع باململكــة يف
أفــق خمــس ســنوات ،حيــت تــم تفتيــش  308وســيطا للتأمــن موزعــن عــى جهــات
اململكــة االثنتــي عــر.
ارتكــزت هــذه املراقبــة عــى احــرام الوســطاء للمقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة
املنصــوص عليهــا يف مدونــة التأمينــات والنصــوص التطبيقيــة .وتــم الركيــز ،يف هــذا
الســياق ،عــى احــرام:
• •مقتضيات املنشور املتعلق بتحصيل أقساط التامن؛
• •تطبيق معامل التخفيض -الزيادة؛
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• •تطبيق معيار التعريفة املتعلق باملوقع الجغرايف للخطر يف ما يخص ضامن
"املسؤولية املدنية للعربات ذات محرك".
اإلجراءات التأديبية وسحب االعتماد

باإلضافــة إىل الغرامــات اإلداريــة املطبقــة ،اتخــذت عــدة إج ـراءات تأديبيــة اتجــاه
وســطاء التأمــن ،تتــوزع عــى الشــكل التــايل :
وكالء التامني

سامرسة التامني

املجموع

إنذار

32

3

35

توبيخ

37

9

46

137

19

156

تحذير

جدول  :16العقوبات
املتخذة ضد وسطاء التأمني

طبيعة العقوبة

68

املجموع

7

75

مــن جهــة أخــرى ،تــم توجيــه  683رســالة تحســيس إىل وســطاء التأمــن .وتــم ســحب
 28اعتــامد بســبب إلغائــه.

 .3.1.2مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
متيزت سنة  2018بوضع خارطة للطريق ،استندت إىل:
• •خاصات التقييم املتبادل لإطار الوطني ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
من طرف مجموعة العمل املايل ملنطقة الرق األوسط وشامل إفريقيا والتي
همت املغرب أيضا؛
• •أشغال التقييم الوطني للمخاطر؛
• •الوضعية املنجزة من طرف الهيئة عن قطاع التأمينات يف هذا املجال.
ويف ســياق التقييــم املتبــادل لإطــار الوطنــي ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل
اإلرهــاب مــن قبــل مجموعــة العمــل املــايل ملنطقــة الــرق األوســط وشــامل إفريقيــا،
ســاهمت الهيئــة ،بشــكل فعــال ،مــن خــال االجتامعــات والتبــادالت بــن املق ِّيمــن
والوفــد املغــريب ،يف تحســن تصنيــف الشــقن "االمتثــال الفنــي" و"النجاعــة" للقطــاع
املــايل املغــريب.
كــام ســاهمت الهيئــة يف التقييــم الوطنــي للمخاطــر ،الــذي هــم تحليــل التهديــدات
ونقــاط الضعــف املتعلقــة بغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب عــى املســتوى الوطنــي.
وتــم إجـراء هــذا التقييــم بالتعــاون مــع وحدة معالجــة املعلومــات املالية والســلطات
املرفــة عــى القطــاع املــايل.
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ومتكّنــت الهيئــة مــن خــال هــذه التقييــامت مــن تحديــد املشــاريع ذات األولويــة
لخريطــة الطريــق ســالفة الذكــر  ،والتــي تتــامىش مــع رؤيتهــا االســراتيجية القامئــة
عــى املراقبــة املبنيــة عــى املخاطــر ،وعــى تعزيــز إجــراءات التعــاون الوطنيــة
والدوليــة وعــى املاءمــة الدامئــة لإطــار القانــوين وكــذا عــى مواكبــة املهنيــن يف
فهــم ووضــع منظومــة فعالــة يف مجــال مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
خــال ســنة  ، 2018تــم تفعيــل العديــد مــن اإلجـراءات املدرجــة يف خريطــة الطريــق
املذكورة:
• •عى املستوى التنظيمي ،متت مراجعة املنشور الخاص مبكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب وفقا لتوصيات فريق مجموعة العمل املايل ملنطقة الرق األوسط
وشامل إفريقيا؛
• •عى املستوى العمي ،تم إخضاع الفاعلن إىل العديد من عمليات املراقبة يف مجال
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛
• •عى مستوى التعاون ،تم تنفيذ العديد من إجراءات التنسيق مع وحدة معالجة
املعلومات املالية والسلطات املرفة عى القطاع املايل؛
• •عى مستوى مواكبة املهنين ،تم عقد العديد من لقاءات للتوعية وللتواصل بشأن
نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 .2.2المراقبة
التقنية
واالحترازية
ألنظمة االحتياط
االجتماعي

 .1.2.2قطاع التقاعد
عاوة عى املراقبة املستمرة ،قامت الهيئة خال سنة :2018
• •مبراقبة حكامة و نظم املعلومات وتدبر املخاطر من طرف األشخاص الخاضعن
للقانون العام الذين يقومون مبامرسة أو تدبر عمليات التقاعد واإليرادات .وقد تم
تضمن نتائج هذه املراقبة يف تقرير تم توجيهه إىل السيد رئيس الحكومة؛
• •باملراقبة بعن املكان للعمليات املحاسبية املتعلقة باملساهامت والتعويضات لدى
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي .وستستمر هذه املهمة خال سنة 2019
لدى صناديق التقاعد األخرى.

 .2.2.2قطاع التعاضد والتأمني االجباري األسايس عن املرض
خال سنة  ،2018قامت الهيئة ب:
• •دراسة الوثائق املحاسبية واملالية واإلحصائية التي توصلت بها من جمعيات
التعاون املتبادل ومن الهيئات املدبرة للتأمن االجباري األسايس عن املرض؛
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• •إنجاز مهمتي مراقبة بعن املكان لدى تعاضدية تخص موظفي القطاع العام وأخرى
متعلقة بالقطاع الخاص .وقد تم الركيز عى الجوانب املتعلقة بتدبر واشتغال
هاتن التعاضديتن والسيام الحكامة وتوفر املساطر وفعاليتها والتوازن املايل إضافة
إىل جودة ودقة املعلومات املحاسبية واملالية والتوظيف الجيد للموارد.
• •املشاركة يف أشغال لجان املراقبة إلحدى عرة تعاضدية تخص موظفي وأطر
اإلدارات العمومية واملصالح العمومية ذات االمتياز .وتتكلف هذه اللجان برفع
تقارير عن التدبر املحاسبي لهذه التعاضديات إىل جموعها العامة.
• •إنجاز دراسة أكتوارية تهدف إىل تقييم التوازنات املالية لجمعية للتعاون املتبادل
عى مدى عر سنوات.

 .3حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق
تســهر الهيئــة عــى ضــامن احــرام الهيئــات الخاضعــة ملراقبتهــا لقواعــد حاميــة
املؤمــن لهــم واملســتفيدين مــن عقــود التأمــن واملنخرطــن وذلــك يف إطــار تطبيــق
املهــام التــي خولهــا لهــا القانــون رقــم  .64.12كــام تتمتــع الهيئــة بســلطة البحــث يف
كل شــكاية تتعلــق بالعمليــات التــي تزاولهــا أو تســرها الهيئــات الخاضعــة ملراقبتهــا.
تســتند اســراتيجية حاميــة املؤمــن لهــم التــي تــم اعتامدهــا خــال ســنة  2017عــى
املحــاور التاليــة:
• •التعامل بطريقة عادلة مع املؤمن لهم ؛
• •التواصل مع املكتتبن واملؤمن لهم وكذا املستفيدين من عقود التأمن؛
• •تطوير ثقافة التأمن وتوعية املواطنن بهذا الخصوص؛
• •توسيع التغطية التأمينية؛
• •معالجة الشكايات الواردة عى الهيئة ضد مقاوالت التأمن وإعادة التأمن ووسطاء
التأمن.
يف هذا االطار ،قامت الهيئة خال  2018باإلجراءات التالية:
إعداد إطار مرجعي خاص بالتعامل العادل والتواصل مع المؤمن لهم

قامــت الهيئــة بإج ـراء تحليــل لإطــار القانــوين والتنظيمــي الوطنــي الحــايل ،وكــذا
للمعايــر الدوليــة والخــربات األجنبيــة يف مــا يتعلــق بالعنرصيــن األساســين لحاميــة
املؤمــن لهــم ،واملتمثلــن يف التعامــل العــادل مــع الزبنــاء والتواصــل معهــم.
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وقــد خلــص هــذا التحليــل إىل رضورة إضافــة مبــادئ ورشوط جديــدة ،وجــب
احرامهــا مــن طــرف مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن ،إىل اإلطــار الحــايل املنظــم
لحاميــة املؤمــن لهــم ،متكــن مــن تحقيــق الهدفــن املرتبطــن بالتعامــل العــادل مــع
الزبنــاء والتواصــل معهــم.
وتتمحور هذه الروط أساسا حول النقط اآلتية:
• •ترسيخ التعامل العادل مع الزبناء كعنرص أسايس يف ثقافة مقاولة التأمن ونظام
حكامتها؛
• •تصميم وتسويق منتجات تأمن مطابقة للمنظومة القانونية ،تأخذ بعن االعتبار
مصلحة فئات املستهلكن املستهدفة؛
• •املعالجة اآلنية لطلبات التعويض والشكايات بطريقة عادلة ووفق مسطرة بسيطة
ومتاحة للمؤمن لهم وللمستفيدين من عقود التأمن ؛
• •وضع معلومة صحيحة وواضحة وغر مضللة رهن إشارة الزبناء ،متكنهم يف كل
وقت من اتخاذ القرار السليم فيام يتعلق باختياراتهم ومامرسة حقوقهم.
وقــد تــم إعــداد إطــار مرجعــي جديــد يرجــم هــذه الــروط واملبــادئ الجديــدة
ويكمــل اإلطــار الحــايل.
وضع نظام المصادقة على عقود التأمين من قبل مقاوالت التأمين

تحســبا للــروع يف تطبيــق التعليــامت بشــأن تنفيــذ مقتضيــات املــادة  247مــن
مدونــة التأمينــات ،وضعــت الهيئــة بالتشــاور مــع قطــاع التأمــن برنامجــا ملواكبــة
إرســاء نظــام املصادقــة عــى منتجــات التأمــن عــى مســتوى مقــاوالت التأمــن.
يف هذا اإلطار ،وضعت الهيئة رهن إشارة قطاع التأمن الوسائل التالية :
• •قوائم املراجعة التي تلخص محطات املراقبة الواجب إجراؤها؛
• •مناذج لبعض بنود عقود التأمن وكذا مناذج للروط العامة املتعلقة ببعض العقود.
وقد قامت الهيئة بصياغة هذه النامذج وفقًا لإطار القانوين الجاري به العمل.
وســتمكن هــذه الوســائل املؤمنــن مــن تبســيط عمليــة املصادقــة الداخليــة والحــد
بشــكل كبــر مــن مخاطــر عــدم مطابقــة العقــود املزمــع تســويقها مــع النصــوص
التريعيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل .كــام ســتمكن مــن تســهيل مراقبــة
مطابقــة هــذه العقــود مــن قبــل الهيئــة.
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مراقبة مطابقة عقود التأمين من قبل الهيئة

أصــدرت الهيئــة ،خــال ســنة  ،2018إثــر دراســة مــدى مطابقــة منــاذج عقــود التأمــن
مــع النصــوص التريعيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل 83 ،قـرا ًرا يتعلــق بإصــدار
عقــود جديــدة يف الســوق ،مقابــل  60قــرارا خــال ســنة  .2017وتنقســم هــذه
الق ـرارات حســب تصنيفــات عمليــات التأمــن كــام يــي:
عدد القرارات

جدول  : 17عدد القرارات
املتعلقة بعقود التأمني
الجديدة

اإلسعاف
االدخار -التقاعد
املرض/الحوادث الجسامنية
التأمني يف حالة الوفاة
تأمني السيارات
التأمني متعدد املخاطر عن السكن
التأمني املهني متعدد املخاطر
التأمني املدريس املتعدد املخاطر
تأمني القرض
تكرس اآلليات
الخسائر املالية

املجموع

عقود التأمني
42
13
10
3
5
3
2
1
2
1
1

83

تطوير شروط التغطية المتعلقة ببعض الضمانات

مــن أجــل تحســن نطــاق التغطيــة وعمليــة التعويــض بخصــوص بعــض أنــواع عقــود
التأمــن ،تــم القيــام بتنســيق مــع القطــاع بإجـراءات تهــدف إىل:
 بالنســبة لإلســعاف :إدراج بنــود جديــدة يف عقــود تأمينــات اإلســعاف متكــن مــنمتديــد التغطيــة لتشــمل الخدمــات املتعلقــة بكافــة األمـراض املســتثناة مــن الضــامن
األســايس وذلــك يف حــدود ســقف جـزايف محــدد يف العقــد.
 بالنسبة لتأمني السيارات:• •اعتامد خيارات لاكتتاب متكن من تجاوز الصعوبات املتعلقة بتقدير القيمة
السوقية للعربات وتأثرها عى مستوى التعويضات املستحقة مبوجب الضامنات
التي تغطي األرضار الاحقة بالعربات املؤمن عليها؛
• •التعويض الكامل للركاب ،مبوجب تأمن املسؤولية املدنية عن العربات ،من طرف
املؤمن الذي وجه له طلب التعويض أوال ،بغض النظر عن تحديد قسط املسؤولية.
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تحسين عروض التغطية

مــن أجــل معالجــة الصعوبــات املتعلقــة بتغطيــة بعــض مخاطــر املســؤولية املدنيــة
طويلــة األمــد ،قامــت الهيئــة بصياغــة مــروع تعديــل مدونــة التأمينــات يهــدف إىل
وضــع إطــار جديــد يســمح ملقــاوالت التأمــن بتســويق منتجــات تأمــن املســؤولية
املدنيــة املرتكــزة عــى تاريــخ الشــكاية ( )Claims madeبــدال عــن تاريــخ وقــوع
الحــادث.
مراقبة الممارسات التجارية

يف إطــار مهمــة مراقبــة املامرســات التجاريــة ،قامــت الهيئــة بإعــداد مســطرة للمراقبة
تســتند إىل املامرســات الجيــدة يف هــذا املجــال وتصــف املراحــل الرئيســية ملهمــة
املراقبــة امليدانيــة.
واإلضافــة إىل ذلــك ،قامــت الهيئــة بإجـراء أول مهمــة مراقبــة لــدى إحــدى مقــاوالت
التأمــن بشــأن التعويــض برســم تأمــن الســيارات .وقــد شــكلت النقائــص التــي متــت
معاينتهــا موضــوع تقريــر تــم إرســاله إىل مقاولــة التأمــن املعنيــة مــن أجــل إعــداد
مخطــط لتــدارك هــذه النقائــص.
التوعية والتحسيس لفائدة المؤمن لهم

قامــت الهيئــة بحملــة توعويــة شــملت مجموعــة مــن املواضيــع املتعلقــة بحقــوق
والتزامــات املؤمــن لهــم .تــم خــال هــذه الحملــة بــث  12كبســولة إذاعيــة تتعلــق
مبجموعــة مــن املواضيــع ،مــن بينهــا تعريــف التأمــن وموضوعــه وكــذا الغــرض منــه
وحقــوق والتزامــات املؤمــن لــه باإلضافــة إىل نقــط اليقظــة .كــام تطرقــت كذلــك
هــذه الكبســوالت إىل بعــض أصنــاف التأمــن كتأمــن الســيارات وتأمينــات األشــخاص.
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إطالق الموقع اإللكتروني الجديد للهيئة

يف إطــار الجهــود املســتمرة لتحســن وتســهيل الولــوج للمعلومــات وإتاحتهــا
للعمــوم ،أطلقــت الهيئــة ،يف شــتنرب  ،2018نســخة جديــدة ملوقعهــا اإللكــروين
.www.acaps.ma
ينــدرج إعــادة تصميــم املوقــع ضمــن اإلج ـراءات التــي اتخذتهــا الهيئــة لتحســن
الخدمــات املقدمــة للعمــوم وكــذا ملختلــف رشكائهــا .ومتــت إعــادة تصميــم املوقــع
الجديــد للهيئــة مــن أجــل تســهيل الولــوج إىل املعلومــات والبحــث عنهــا ،حيــث
يوفــر املوقــع الجديــد واجهــة تفاعليــة ســهلة االســتخدام تقــدم نظــرة واســعة عــن
مهــام وأنشــطة الهيئــة.
ويتيــح املوقــع اإللكــروين ثاثــة لغــات لتصفحــه (العربيــة ،الفرنســية واإلنجليزيــة)،
كــام ميكــن مــن الولــوج بشــكل مبســط إىل مجموعــة كبــرة مــن املحتويــات:
منشــورات ،نصــوص قانونيــة ،إحصائيــات قطاعيــة ودالئــل ،إلــخ.
ويــويل املوقــع الجديــد للهيئــة كذلــك أهميــة خاصــة للمعلومــات املوجهــة للعمــوم.
ومبــا أن حاميــة املؤمــن لهــم واملســتفيدين واملنخرطــن متــر أيضــا عــرب اإلعــام
والتحســيس ،قامــت الهيئــة بتزويــد موقعهــا اإللكــروين مبحتويــات غنيــة للتوعيــة
مــن بينهــا خانــة ''الهيئــة يف خدمتكــم'' التــي تهــدف إىل التواصــل مــع املؤمــن لهــم
واملســتفيدين واملنخرطــن بشــأن حقوقهــم والتزاماتهــم .كــام تقــدم هــذه الخانــة
املفاهيــم واملصطلحــات يف ميــدان التأمــن واالحتيــاط االجتامعــي :مــن قبيل األســئلة
املتداولــة ،قامــوس املصطلحــات املتعلقــة مبجــال التأمــن و االحتيــاط االجتامعــي
وإمكانيــة الولــوج إىل املنصــة الرقميــة املخصصــة ملعالجــة الشــكايات ،إلــخ.
انســجاما مــع االســتخدامات الجديــدة لألنرنــت ،تــم تطويــر املوقــع اإللكــروين
للهيئــة وفــق تصميــم رسيــع االســتجابة ،يتأقلــم مــع مختلــف أنــواع الشاشــات
والوســائط التكنولوجيــة املســتخدمة (الهاتــف الــذيك ،الكمبيوتــر اللوحــي ،إلــخ).
الثقافة المالية

بتعــاون مــع املؤسســة املغربيــة للثقافــة املاليــة ،نظمــت الهيئــة أيامــا لفائــدة األطفال
والشــباب يف مجــال املاليــة والتأمــن ،حيــث اســتقبلت  250تلميــذا بالثانويــات تــم
توعيتهــم بأهميــة ودور التأمــن واالحتيــاط االجتامعــي وكــذا املعــارف األساســية
بهــذا الشــأن.
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حملة توعية في ميدان حماية المؤمن لهم لفائدة الفاعلين

أطلقــت الهيئــة عــى مــدار الســنة برنامــج توعيــة خــاص بوســطاء التأمــن بشــأن
مهــام الهيئــة واملقتضيــات التنظيميــة الواجــب احرامهــا مــن طــرف هــؤالء الوســطاء
وكــذا املامرســات الجيــدة لحاميــة املؤمــن لهــم .وهكــذا تــم تنظيــم مجموعــة مــن
الورشــات يف جهــات الدارالبيضاء-ســطات ،فاس-مكنــاس ،طنجــة -تطــوان -الحســيمة،
الجهــة الرقيــة ،مراكــش -آســفي وجهــة ســوس ماســة .وقــد اســتفاد مــن هــذه
الورشــات  450وســيطا ميارســون نشــاطهم بهــذه الجهــات.
مــن جهــة أخــرى ،تــم تنظيــم ورشــة تواصليــة وتحسيســية يف ميــدان حاميــة املؤمــن
لهــم لفائــدة أطــر ومســؤويل مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن.
الحفاظ على حقوق المستفيدين لدى الشركات التعاضدية

يف إطــار تفعيــل االتفاقيــة الخاصــة بتســوية اإلشــكال املرتبــط بدفــع االشــراكات
عــن طريــق الخطــأ ،عقــدت اللجنــة املســؤولة عــن تتبــع االتفاقيــة املذكــورة خــال
ســنة  2018مثانيــة اجتامعــات مكنــت مــن حــل 48 %مــن مجمــوع  501ملــف تــم
تحديدهــم.
وللتذكــر فــإن االتفاقيــة املذكــورة واملوقعة خال ســنة  2017بن الخمــس تعاضديات
املعنيــة قــد وضعــت إطــارا يســمح لهــذه التعاضديــات بدفــع التعويضــات املســتحقة
ملنخرطيهــا ومبــارشة مســطرة الرجــوع عــى التعاضديــات التــي حصلــت بــدون حــق
عى االشــراكات.
معالجة الشكايات

وردت عــى الهيئــة  1288شــكاية مــن قبــل املؤمــن لهــم واملنخرطــن واملســتفيدين
مــن الحقــوق.
بالنسبة للتأمني
تلقــت الهيئــة مــا يقــارب  1229شــكاية ،مقابــل  618شــكاية خــال ســنة ،2017
بارتفــاع يف عــدد الشــكايات قــارب  348 .%100شــكاية تــم التوصــل بهــا عــرب املنصــة
الرقميــة املخصصــة بتلقــي الشــكايات ،وهــو مــا ميثــل  ٪ 28مــن مجمــوع الشــكايات.
واســتمرت الشــكايات املقدمــة مــن قبــل املحامــن بشــأن تنفيــذ األحــكام القضائيــة
يف احتــال الرتبــة األوىل بالنســبة لباقــي الشــكايات الــواردة عــى الهيئــة مبــا مجموعــه
 832شــكاية ،وهــو مــا يعــادل  67٪مــن إجــاميل الشــكايات.
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وتتعلق  854شكاية بالتأمن عى السيارات ،مقابل  196تخص حوادث الشغل.
Avocat

Autre

Total

163

33

196

20

20

أصناف أخرى

12

38

50

تأمني املسؤولية املدنية

20

12

32

23

23

تأمني املسؤولية املدنية عىل العربات (األرضار الجسامنية)

605

89

694

تأمني املسؤولية املدنية عىل العربات (األرضار املادية)

23

137

160

مخاطر مختلفة

6

11

17

الحياة والرسملة

3

34

37

832

397

1229

حوادث الشغل واألمراض املهنية
اإلسعاف

التأمني عىل املرض

جدول  : 18عدد شكايات
التأمني

املجموع

االحتياط االجتامعي:
خــال ســنة  ،2018قامــت الهيئــة مبعالجــة  59شــكاية تتعلــق باالحتيــاط االجتامعــي،
منهــا  34شــكاية ( )57.6٪تتعلــق بأنظمــة التقاعــد و 25شــكاية ( ، )42.4٪تتعلــق
بالتغطيــة الصحيــة األساســية (التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض و التعاضــد).

 .4المساهمة في المراقبة االحترازية الشمولية للقطاع المالي
تســاهم الهيئــة بفعاليــة يف الســهر عــى اســتقرار النظــام املــايل مــن خــال إنجــاز
دراســات وتتبــع دائــم للمخاطــر التــي تهــدد القطــاع ،وذلــك عــرب التشــخيص املبكــر
للمخاطــر املحتملــة ونقــط الضعــف التــي ميكــن أن تؤثــر عــى اســتقراره.
باإلضافــة إىل ذلــك ،تتخــذ الهيئــة جميــع التدابــر التــي متكنهــا مــن تســهيل وتنســيق
أنشــطة املراقبــة الراميــة إىل ضــامن اســتقرار القطــاع املــايل ،وباألخــص عــن طريــق
مشــاركتها الفعالــة يف أعــامل لجنــة التنســيق والرقابــة عــى املخاطــر الشــمولية.
المشاركة في االجتماعات نصف السنوية للجنة التنسيق والرقابة على
المخاطر الشمولية

شــاركت الهيئــة يف االجتامعــن النصــف ســنوين للجنــة التنســيق والرقابــة عــى
املخاطــر الشــمولية .وقامــت هــذه اللجنــة ،خــال هــذه االجتامعــات بدراســة تتبــع
مــؤرشات املخاطــر الشــمولية التــي تؤثــر عــى القطــاع املــايل يف املغــرب و مــدى
تقــدم أشــغال خريطــة الطريــق املتعلقــة باالســتقرار املــايل ( )2016-2018وكــذا
وضــع خريطــة طريــق متعلقــة بــإدارة املخاطــر التــي تشــكلها الهجــامت اإللكرونيــة.
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كــام قــام أعضــاء اللجنــة باملصادقــة عــى التقريــر الســنوي املتعلــق باالســتقرار املــايل
لســنة  2017والــذي تــم نــره يف شــهر يوليــوز .2018
تعزيز المنظومة المتعلقة باالستقرار المالي

مــن اجــل تعزيــز دور الهيئــة فيــام يخــص اســتقرار القطــاع املــايل ،تــم إعــداد مــروع
لتعديــل القانــون رقــم  64.12مــن اجــل تعزيــز دور الهيئــة فيــام يخــص بالســهر عــى
االســتقرار املايل.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،تــم تهيــئ مــروع لتعديــل مدونــة التأمينــات يهــدف إلرســاء
إطــار قانــوين لتحديــد املؤمنــن ذوي االهميــة الشــمولية واتخــاذ االجـراءات الوقائيــة
و التدخــل املبكــر وكــذا تدبــر وحــل االزمــات.
كــام ينــص هــذا املــروع عــى وضــع إطــار ميكــن مــن معالجــة عجــز مقــاوالت
التأمــن يتــامىش مــع معايــر الدوليــة املتعلقــة بــإدارة األزمــات ،وبالخصــوص تلــك
املنصــوص عليهــا مــن قبــل مجلــس تحقيــق االســتقرار املــايل.
وضع إطار تنظيمي للتجمعات المالية

قامــت ســلطات اإلرشاف الثــاث ووزارة االقتصــاد واملاليــة بإعــداد مــروع منشــور
بخصــوص املقتضيــات الواجــب مراعاتهــا مــن قبــل الهيئــات املرفــة عــى التجمعــات
املاليــة ،ال ســيام فيــام يتعلــق بنمــوذج الحكامــة ونظــام الرقابــة الداخليــة وإدارة
املخاطــر واالبــاغ املــايل.
و يــأيت هــذا املنشــور تطبيقــا للــامدة  21مــن القانــون رقــم  103.12بشــأن
املؤسســات االئتامنيــة والهيئــات املعتــربة يف حكمهــا .ومبقتــى هــذا القانــون ،تقــوم
لجنــة التنســيق والرقابــة عــى املخاطــر الشــمولية بتنســيق اإلرشاف عــى التجمعــات
املاليــة .وينــص هــذا القانــون عــى تحديــد قواعــد تطبيــق هــذه املــادة يف منشــور
مشــرك بــن هيئــات الرقابــة عــى القطــاع املــايل.
عــرض مــروع هــذا املنشــور عــى لجنــة التنســيق والرقابــة عــى املخاطــر الشــمولية
إلعطــاء الــرأي.
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أنشطة الرقابة
مفهوم التجمع المالي

مبوجــب املــادة  21مــن القانــون 103.12املتعلــق مبؤسســات االئتــامن و الهيئــات
املعتــربة يف حكمهــا ،يشــكل تجمــع مــايل ،كل مجموعــة تســتويف الــروط التاليــة:
• •أن تكون تحت سيطرة وحيدة أو تأثر مهم لهيئة أو مجموعة مقرها أو نشاطها
الرئييس يف املغرب ؛
• •يجب أن تضم ،عى األقل ،هيئتان تنتميان إىل القطاع البني أو لقطاع التأمن أو
لقطاع سوق الرساميل ؛
• •مامرستها لألنشطة املالية مهمة.
تعزيز اإلطار التحليلي للرقابة االحترازية الشمولية

يتضمن اإلطار التحليي املتعلق باالستقرار املايل لقطاع التأمن جزأين أساسين:
• •خريطة شاملة للمخاطر ،قامئة عى مجموعة من املؤرشات الكمية والنوعية
لتحديد وقياس وتتبع املخاطر التي تهدد قطاع التأمن؛
• •منوذج اختبار ضغط يهدف اىل اختبار مدى تحمل القطاع للصدمات املحتمل
وقوعها.
بهــدف مواصلــة تعزيــز هــذا اإلطــار التحليــي ،أضافــت الهيئــة مــؤرش جديــدا
مســتوحى مــن مــؤرش "هرفنداهــل – هرشــامن" لقيــاس تركــز قطــاع التأمينــات.
كــام طــورت الهيئــة منوذ ًجــا الختبــارات قطــاع التأمــن تحــت مختلــف الضغوطــات
بهــدف تقييــم آثــار الصدمــات االســتثنائية الناتجــة عــن بيئــة االقتصــاد الــكي مــن
جهــة ،وتقييــم قــدرة مقــاوالت التأمــن عــى الصمــود أمــام هــذه الصدمــات مــن
جهــة أخــرى .وأجــري أول متريــن لهــذا االختبــار ســنة  ،2018حيــث أظهــرت نتائجــه
أن قطــاع التأمــن ميتــاز عمو ًمــا بقــدرة تحمــل عوامــل هــذه االختبــارات.
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 .5أنشطة الدعم
 .1املوارد البشرية
 .2نظم املعلومات

2018

 .1الموارد البشرية

بلــغ عــدد مســتخدمي الهيئــة  154عضــوا %51 ،منهــم إنــاث .وناهــز متوســط العمــر
 40ســنة ،فيــام وصــل معــدل اإلرشاف عــى املســتخدمن .%82
Répartition des recrues en 2018

16 %
38 %

46 %

تبيان  : 20خريطة املوارد
حسب طبيعة املهن

 .1.1التوظيف

الدعم

إدارة

املهن

شــهدت ســنة  2018انقضــاء فــرة إلحــاق موظفــي وزارة االقتصــاد واملاليــة بالهيئــة،
والتــي دامــت ســنتن .وبالتــايل ،مــن بــن  103موظــف معنــي بعمليــة اإللحــاق:

• • 66شخصا تم إدماجهم
ادماجهم بصفة نهائية يف الهيئة ؛
• • 37شخصا أعربوا عن رغبتهم يف إعادة ادماجهم يف وزارة االقتصاد واملالية.
ويف غضــون ذلــك ،عــززت الهيئــة مواردهــا البريــة بدمــج  4مســؤولن و 13اطــارا
لالتحــاق مبديريــات املهــن والدعــم.
Répartition des recrues en 2018

6%

22 %

72 %

تبيان  : 21تقسيم املستخدمني
الجدد لسنة 2018

 .2.1التكوين

مسؤول

إطار

اطار

عامل

يعتــرب تطويــر الكفــاءات مــن بــن األولويــات التــي تهتم بهــا الهيئــة .ويف هــذا الصدد،
ميثــل التكويــن حاليــا اســتثام ًرا اســراتيجيًا للهيئــة وعنـرصا جوهريــا يف سياســة إدارة
مواردهــا البرية.
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أنشطة الدعم
وقــد تــم تطويــر مخطــط للتكويــن يرتكــز عــى حاجيــات الهيئــة مــن حيــث تعزيــز
القــدرات املهنيــة ،حســب املقاربــة التشــاركية النابعــة مــن التوجهــات االســراتيجية
للهيئــة.
تــم تنظيــم  43دورة تكوينيــة  23 ،منهــا داخــل مقــر الهيئــة و 20خارجــه .وقــد بلــغ
متوســط معــدل الرضــا البيداغوجــي لهــذه الــدورات التكوينيــة  .% 85كــام ســاهمت
الهيئــة يف متويــل ثــاث دورات تكوينيــة أفضــت إىل الحصــول عــى شــهادات..
ويف املجمــوع ،اســتفاد  119مســتخدما مــن دورة تكوينيــة واحــدة عــى األقــل،
مبعــدل ولــوج بلــغ  ،% 75مثــل  902يــوم تكويــن.
وارتفعــت ميزانيــة التكويــن إىل  1.738.775درهــم ،أي مــا ميثــل  % 76.2مــن امليزانية
املخصصــة للتكوين.
Effectif formé par domaine

7%
11 %
37 %

28 %
16 %

اإلدارة و تكوين األفرقة
دعم املهن األساسية
مستعرض
املهن األساسية
القيادة
Investissement par domaine

13 %

3%

12 %

18 %

54 %

تبيان  : 22حصص امليزانية
وحصص املستخدمني
املستفيدين من التكوين
حسب املجال

 .3.1سياسة
التنقل
والمسارات
الوظيفية

دعم املهن األساسية
مستعرض

اإلدارة و تكوين األفرقة
املهن األساسية
القيادة

وضعــت الهيئــة سياســة متعلقــة بالتنقــل و باملســارات الوظيفيــة ملســتخدميها،
تهــدف إىل:
• •توضيح الفرص املتاحة للتطوير املهني ،سيام من خال املسارات املهنية وكذلك
أولويات الولوج إىل املناصب املفتوحة؛
80
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• •وضع مسارات مهنية وقواعد للرقية ،واضحتن داخل كل شعبة مهنية؛
• •وضع خطط فردية لتطوير القدرات ،مرتكزة عى تعويض الفوارق يف الكفاءات
التي متكن من الولوج إىل املناصب املرغوب فيها؛
• •تطوير ادماج املستخدمن ،خاصة عن طريق نظام الرعاية والتأطر؛
• •إثراء خربة الهيئة يف ما يتعلق باستقطاب الكفاءات وتحفيز بقاءهم عن طريق
التنقل داخل الهيئة.

 .2نظم المعلومات
بعــد إنجــاز العديــد مــن التطبيقــات متعــددة الوظائــف (تدبــر املــوارد البريــة،
التدبــر اإللكــروين للوثائــق ،تتبــع امليزانيــة ،إلــخ)  ،رشعــت الهيئــة ســنة 2018
بتحديــث التطبيقــات املتعلقــة بتدبــر ملفــات وســطاء التأمــن والتبــادل مــع قطــاع
التأمــن.
ومــن أجــل دعــم مشــاريع تحديــث ورقمنــة التطبيقــات عــى أكمــل وجــه ،وضعــت
الهيئــة يف صميــم أولوياتهــا أمــن نظــام املعلومــات مــن خــال تعزيزمنظومــة األمــن
الرقمــي.
 .1.2تدبير
ملفات الوسطاء

بهــدف تحســن ورقمنــة الخدمــات املوجهــة لوســطاء التأمــن واملكاتــب املبــارشة ،تــم
دمــج وحــدة جديــدة تتعلــق بــإدارة االعتــامدات والراخيــص يف منصــة ''webInter
التــي تــم تطويرهــا ســنة .2017
غطت هذه التطورات العمليات التالية:
• •إدارة االعتامدات والراخيص؛
• •التدابر االدارية التي تؤثر عى الورقة البيانية لشبكة التوزيع.

بــارشت الهيئــة ســنة  2018مروعــا هيكليــا إلنشــاء منصــة للتبــادل مــع مقــاوالت
 .2.2منصة
التأمــن وإعــادة التأمــن التــي تهــدف إىل تحســن وتوحيــد وتبســيط تســليم القوائــم
التبادل مع
مقاوالت التأمين اإلحصائيــة .كــام ســتعمل هــذه املنصــة يف نهايــة املطــاف عــى دمــج بيانــات مقاوالت
وإعادة التأمين التأمــن وإعــادة التأمــن وإنشــاء لوحــات معلومــات .ســيتم تنفيــذ هــذا املــروع
خــال ســنة .2019
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أنشطة الدعم
 .3.2السياسة
األمنية لنظام
المعلومات

متيــزت ســنة  2018بالــروع يف وضــع سياســة أمنيــة تهــدف إىل تعزيــز
أمــن نظــام املعلومــات للهيئــة ،طبقــا للمامرســات الجيــدة املطبقــة يف هــذا
املجــال.

 .4.2المركز
العملياتي لألمن

كــام أنشــأت الهيئــة ســنة  2018نظامــا لتأمــن ومراقبــة نظــام املعلومــات لضــامن
مراقبــة وكشــف ثغ ـرات النظــام املعلومــايت .وميكــن هــذا النظــام مــن:
• •الكشف عن نقاط الضعف والسلوكيات غر الطبيعية التي ميكن أن متس النظام
املعلومايت؛
• •تحليل شامل للحوادث األمنية :التحديد والتحقيق واإلباغ؛
• •معالجة وحل الحوادث األمنية.
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.6األنشطة على املستوى الدولي
 .1الهيئات الدولية
 .2التعاون الثنائي

2018

 .1الهيئات الدولية
متثــل هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي ،يف إطــار املهــام املنوطــة بهــا،
اململكــة املغربيــة لــدى العديــد مــن املنظــامت والهيئــات الدوليــة الفاعلــة يف مجــال
مراقبــة وتقنــن قطاعــي التأمــن واالحتيــاط االجتامعــي.
الجمعية الدولية لمراقبي التأمينات

تعــد الجمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمــن الهيئــة املكلفــة بتحديــد املعايــر املنظمــة
لقطــاع التأمينــات عــى الصعيــد الــدويل .تضــم هــذه الهيئــة قرابــة  200عضــوا مــن
مختلــف الــدول والتــي متثــل أقســاطها أزيــد مــن  97%مــن مجمــوع أقســاط التأمــن
عــى املســتوى الــدويل .وتحــدد الجمعيــة الدوليــة ملراقبــة التأمينــات املعايــر املتبعــة
يف مجــال الرقابــة عــى قطــاع التأمينــات واملطبقــة عــى الفاعلــن يف هــذا القطــاع
 ،وكــذا تلــك املتعلقــة بــأداء أســواق التأمــن ،كــام تســاعد أيضــا مختلــف الهيئــات
األعضــاء يف وضــع هــذه املعايــر .وتجــدر اإلشــارة إىل أن الجمعيــة هــي عضــو مبجلــس
االســتقرار املــايل.
وتعــد هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي عضــوا نشــيطا يف الجمعيــة
الدوليــة ملراقبــي التأمــن ،إذ تشــارك باســتمرار يف اجتامعــات وأشــغال لجانهــا بصفتهــا
عضــوا يف اللجــان الرئيســية للجمعيــة ،كاللجنــة التنفيذيــة ولجنــة التدقيــق واملخاطــر،
باإلضافــة إىل لجنــة التنزيــل والتقييــم.
المنظمة الدولية لمراقبي التقاعد

تعــد املنظمــة الدوليــة ملراقبــي التقاعــد منظمــة مســتقلة تضــم هيئــات رقابــة
وأنظمــة تقاعــد تابعــة ألزيــد مــن  50بلــدا مــن مســتويات اقتصاديــة .وتهــدف إىل:
• •وضع معاير دولية،
• •الرويج للمامرسات الجيدة يف مجال مراقبة أنظمة التقاعد الخاصة (األنظمة غر
التابعة للضامن االجتامعي)،
• •تعزيز التعاون الدويل،
• •خلق مجال لتبادل املعلومات والخربات.
وأصبحــت هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي عضــوا يف املنظمــة الدولية
ملراقبــي التقاعــد منذ يونيــو .2017
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األنشطة عىل املستوى الدويل
الجمعية اإلفريقية لمراقبي التأمينات

بهــدف التنســيق يف مــا بينهــا  ،أنشــأت هيئــات الرقابــة املرفــة عــى قطــاع التأمينات
اإلفريقيــة الجمعيــة اإلفريقيــة ملراقبــي التأمن.
وحددت الجمعية هدفن أساسين يتمثان يف:
• •الرويج لرقابة شاملة وفعالة من أجل تطوير وتوفر أسواق تأمن مستقرة ومنصفة،
تضمن حامية املؤمن لهم وتخدم مصلحتهم.
• •املساهمة يف تحقيق االستقرار املايل اإلقليمي.
وتعتــزم الهيئــة ،بصفتهــا عضــوا يف اللجنــة التنفيذيــة لهــذه الجمعيــة ،املســاهمة
بشــكل فعــال يف أشــغالها ،بغيــة االســتفادة مــن منصــة للتبــادل مــع نظراتهــا عــى
املســتوى اإلفريقــي.
الجمعية الدولية للضمان االجتماعي

تعــد الجمعيــة الدوليــة للضــامن االجتامعــي منظمــة دوليــة تضــم مؤسســات
ومنظــامت الضــامن االجتامعــي ،تكمــن مهمتهــا األساســية يف ترويــج وتطويــر الضامن
االجتامعــي يف جميــع أنحــاء العــامل.
وتعمــل الجمعيــة ،التــي تضــم  150دولــة و 320منظمــة ،عــى الرويــج للمامرســات
الجيــدة يف مجــال إدارة الضــامن االجتامعــي ،إىل جانــب تقاســم الخــربات وخدمــات
املواكبــة والدعــم ألعضائهــا.
تعــد هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي عضــوا ماحظــا داخــل الجمعية
الدوليــة للضــامن االجتامعي.
منتدى الهيئات العربية لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين

عــى الصعيــد اإلقليمــي ،تعــد الهيئــة عضــوا نشــيطا داخــل منتــدى الهيئــات العربيــة
لــإرشاف والرقابــة عــى أعــامل التأمــن .ويضــم األخــر هيئــات الرقابــة والتقنــن
بقطــاع التأمينــات التابعــة ملختلــف الــدول العربيــة.
وباعتبارهــا عضــوا نشــيطا داخــل املنتــدى ،أمتــت الهيئــة مهمــة رئاســتها للمنتــدى
لواليــة امتــدت ألربــع ســنوات ،لتنتقــل الرئاســة ،خــال أشــغال االجتــامع املنعقــد يف
شــتنرب  2018بــديب إىل هيئــة التأمينــات (اإلمــارات العربيــة املتحــدة).

86

عدد 10 - 6896دعقلا وذ 10ذ (( 10يلوي (2ي ((2

الجريدة الرسمية

2018

منتدى التأمين المستدام

منتــدى التأمــن املســتدام هــو مبثابــة شــبكة لهيئــات رقابــة التأمــن ،تســعى إىل
تعزيــز املفاهيــم لــدى هــذه الهيئــات ،وتســاعدها عــى إيجــاد حلــول ملشــاكل
التنميــة املســتدامة يف قطــاع التأمينــات .ويعــد املنتــدى ،أيضــا ،منصــة دوليــة مــن
أجــل تبــادل املعــارف والبحــث والتدخــل الجامعــي.
وكانــت هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتامعــي ،أحــد األعضــاء املؤسســن
للمنتــدى ،يف دجنــرب  2016بســان فرانسيســكو.
خــال ســنة  ،2018شــاركت الهيئــة يف اجتــامع املنتــدى املنعقــد خــال  10نونــرب
باللكســومبورغ.
مجموعة هيئات الرقابة الفرنكوفونية

تعتــرب مجموعــة هيئــات الرقابــة الفرنكفونيــة ،املنشــأة داخــل الجمعيــة الدوليــة
ملراقبــي التأمــن ،تطويــر التعــاون بــن أعضائهــا مــن بــن أهدافهــا الرئيســية وذلــك
مــن أجــل تعزيــز تبــادل التجــارب واملعلومــات واملامرســات الجيــدة للمراقبــة.
وانعقــد االجتــامع األول لهــذه املجموعــة باللكســومبورغ عــى هامــش املؤمتــر
الســنوي للجمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمــن .وعــرف االجتــامع مشــاركة قرابــة 20
مشــارك ميثلــون  9دول فرونكوفونيــة إىل جانــب املؤمتــر اإلفريقــي ألســواق التأمينــات
(منظمــة تضــم  14بلــدا إفريقيــا ناطقــا باللغــة الفرنســية).
مجموعة العمل المالية بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

مجموعــة العمــل املاليــة مبنطقــة الــرق األوســط وشــامل إفريقيــا ،هــي مجموعــة
إقليميــة مــن صنــف مجموعــة العمــل املــايل ،متــارس نشــاطها يف منطقــة الــرق
األوســط وشــامل إفريقيــا .تعالــج هــذه املجموعــة أساســا القضايــا املرتبطــة مبكافحــة
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
وتعــد اململكــة املغربيــة عضــوا مؤسســا ملجموعــة العمــل املاليــة وتشــارك يف مختلف
أشغالها.
وشــاركت الهيئــة يف أشــغال الجلســة العامــة الثانيــة للمجموعــة املنظمــة ببــروت
بلبنــان مــن  23إىل  29نونــرب  .2018وتــم خــال هــذا االجتــامع دراســة تقريــر تقييــم
اململكــة يف مجــال مكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.
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•  األنشطة على املستوى الدولي
تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات
 برنامج التكوين في مجال التأمين الشمولي
نظمت هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي ،بشراكة مع كل من مبادرة الولوج إلى التأمين ( ،)A2iiوالجمعية الدولية لمراقبي التأمينات
( ،)IAISومركز طورنطو ،برنامجا للتكوين في التأمين الشمولي لفائدة مراقبي التأمينات بالقارة اإلفريقية من  18إلى  22يونيو بالرباط.
ويندرج هذا التكوين ،الذي تم تنظيمه لفائدة أطر ومسؤولي الهيئات االفريقية للرقابة واإلشراف على قطاع التأمين ،في إطار سياسة الهيئة المتعلقة
بالتعاون الجهوي واالفريقي.
وشارك في هذا الملتقى اإلقليمي  15بلدا من القارة اإلفريقية وأتاح الملتقى للمشاركين فرصة تدارس مواضيع تتعلق على الخصوص باعتماد مقاربة
تناسبية في ما يخص التقنين والرقابة من أجل تحسين الولوج إلى خدمات التأمين وضمان حماية مالئمة للمستهلكين ذوي الدخل المحدود.

 مهمة تقييم وجرد حاجيات التكوين بالهيئة
استقبلت الهيئة ،من  8إلى  10أكتوبر  ،2018خبيرين من مركز طورونطو ،في إطار مهمة جرد وتقييم حاجيات التكوين لفائدة العاملين بالهيئة .هدفت
هذه المهمة إلى:
-

تجميع حاجيات الهيئة في التكوين عن طريق عقد لقاءات مع بعض المسؤولين.
منح تكوين في موضوع المالءة المعتمدة على المخاطر.

 المساعدة التقنية للجمعية الدولية لمراقبي التأمين
استقبلت الهيئة يومي  22و 23أكتوبر ،السيد نائب الكاتب العام للجمعية الدولية لمراقبي التأمين .واندرجت هذه الزيارة في إطار المساعدة التقنية التي
تقدمها الجمعية الدولية لمراقبي التأمين إلى أعضاء الجمعية ،حول قضايا ومواضيع ذات االهتمام المشترك.
وفي هذا الصدد ،تم منح تكوين حول اإلطار االحترازي للمالءة المالية المعتمدة على المخاطر ( )SBRلفائدة أعضاء الفريق المكلف داخل الهيئة
بمشروع المالءة المالية المعتمدة على المخاطر.

 النموذج الصيني لإلشراف ومراقبة التأمينات
شاركت الهيئة في ورشة تكوينية نظمها مصرف الصين ولجنة تنظيم التأمين ( )CBIRCحول النموذج الصيني لتنظيم وتقنين التأمينات .وركزت هذه
الورشة التكوينية أساسا على المالءة المالية المعتمدة على المخاطر.

 ورشة تكوينية حول مراقبة أنظمة التقاعد نظمتها الهيئة والمنظمة الدولية لمراقبي التقاعد
نظمت الهيئة ،بشراكة مع المنظمة الدولية لمراقبي التقاعد ،من 5إلى  7دجنبر  2018ورشة تكوينية حول مراقبة أنظمة التقاعد الخاصة.
وتندرج هذه الورشة في إطار المساعدة التقنية التي تقوم بها المنظمة الدولية لمراقبي التقاعد لفائدة أعضائها من أجل تعزيز معارف وكفاءات األشخاص
المكلفين بالرقابة في مجال مراقبة أنظمة التقاعد.
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المشاركات في التظاهرات الدولية
 الملتقى العام للتأمين
شاركت الهيئة في الملتقى العام للتأمين الذي نظمه المؤتمر اإلفريقي ألسواق التأمينات بتعاون مع اتحاد شركات التأمين الوطنية اإلفريقية
( )FANAFبأبيدجان (ساحل العاج).
وقد اجتمع الفاعلون بقطاع التأمين في افريقيا من أجل تدارس اإلشكاليات التي تعيق تطور التأمين باألربعة عشر دولة عضو بالمؤتمر اإلفريقي
ألسواق التأمينات وذلك من أجل إيجاد الحلول المالئمة لهذه اإلشكاليات.

 الجمعية الوطنية لمراقبي التأمين( NAIC -الواليات المتحدة األمريكية)
شاركت الهيئة بواشنطن في المنتدى الدولي للجمعية الوطنية لمراقبي التأمين .وتناول هذا الحدث الذي ضم ممثلي هيئات المراقبة عبر العالم،
مختلف القضايا التي تهم قطاع التأمينات.
وتعد الجمعية الوطنية لمراقبي التأمين ،المنظمة المكلفة بالتنظيم والدعم القانوني بالواليات المتحدة األمريكية ،وهي تضم أهم هيئات المراقبة
والتنظيم بقطاع التأمينات الموزعة على  50والية ،فضال عن مقاطعة كولومبيا والمناطق الخمس التابعة للواليات المتحدة األمريكية.

 منتدى استيعاب المخاطر )Understanding Risk Forum 2018( 2018
شاركت الهيئة في منتدى استيعاب المخاطر لعام  ،2018الذي نظمه البنك الدولي بمكسيكو (المكسيك).
ويضم هذا المنتدى نخبة دولية من الخبراء والفاعلين المهتمين باإلشكاليات المرتبطة بتحديد وتقييم المخاطر الكارثية.

 أشغال منتدى التأمين على هامش اجتماع مجموعة العشرين
شاركت الهيئة في أشغال منتدى التأمين المنعقد بسان كارلوس دي باريلوتشي باألرجنتين.
ويهدف هذا المنت دى الذي تم تنظيمه تمهيدا الجتماعات مجموعة العشرين إلى توفير مجال يمكن من تواصل هيئات الرقابة مع الفاعلين في
أسواق التأمين وكذا جميع األطراف المعنية في قطاع التأمينات.


المؤتمر اإلفريقي لالحتياط االجتماعي

شاركت الهيئة في أشغال المنتدى الدولي الثاني حول التقاعد الذي نظمه المؤتمر اإلفريقي لالحتياط االجتماعي ،بأبيدجان.
وقد مكن هذا المنتدى الذي كان حول موضوع "تغطية الشيخوخة :آلية لمحاربة الفقر" ،من تعميق التفكير في وضع أدوات الحماية الشاملة
والمستدامة من األخطار المصاحبة لمرحلة الشيخوخة.
وكان الهدف المنشود من هذا المنتدى هو التحقق من أن التعويضات والخدمات الممنوحة تساهم بشكل فعال في محاربة الفقر والهشاشة
واإلقصاء االجتماعي.
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األنشطة عىل املستوى الدويل

 .2التعاون الثنائي

انخرطــت الهيئــة يف سياســة تعــاون ثنــايئ إرادي مــع هيئــات أجنبيــة مكلفــة بالرقابــة
عــى قطــاع التأمــن واالحتيــاط االجتامعــي .وقــد خولــت املــادة  5مــن القانــون
 64.12للهيئــة إمكانيــة إب ـرام اتفاقيــات ثنائيــة أو متعــددة األط ـراف مــع الهيئــات
املكلفــة يف دول أجنبيــة مبهمــة مامثلــة للمهمــة املعهــود بهــا إليهــا .ويف هذا الســياق،
تــم إب ـرام مجموعــة مــن االتفاقيــات وإنجــاز عــدة مهــام يف إطــار تبــادل الخ ـربات.
بروتوكول االتفاق مع المديرية العامة للخزينة – جمهورية مدغشقر

وقعــت الهيئــة عــى اتفاقيــة رشاكــة وتبــادل الخـربات مــع املديريــة العامــة للخزينــة
مبدغشــقر ،خــال شــهر يونيــو  .2018وتهــدف مذكــرة التفاهــم املوقعــة ،إىل تطويــر
الراكــة والتعــاون بــن الطرفــن يف مجــال مراقبــة وتنظيــم قطــاع التأمينــات .ويرمــي
هــذا الربوتوكــول إىل تطويــر الكفــاءات الازمــة مــن أجــل ضــامن حاميــة املؤمــن لهــم
واملســتفيدين مــن عقــود التأمــن وتعزيــز مصداقيــة واســتقرار وكــذا فعاليــة قطــاع
التأمن.
وتعــد املديريــة العامــة للخزينــة ،الهيئــة املكلفــة مبراقبــة وتنظيــم قطــاع التأمينــات
مبدغشــقر.
بروتوكول اتفاق مع هيئة التأمين (اإلمارات العربية المتحدة)

يف إطــار تطويــر اسـراتيجيتها يف مجــال التعــاون الــدويل ،قامــت الهيئــة ،بتاريــخ 30
شــتنرب  ،2018بــديب ،بالتوقيــع عــى بروتوكــول اتفــاق مــن أجــل التعــاون وتبــادل
الخ ـربات مــع هيئــة التأمــن اإلماراتيــة.
ويهــدف برتوكــول االتفــاق إىل تعزيــز التعــاون وتبــادل املعــارف والخـربات والكفاءات
بــن الهيئتــن .وتخــص أهــم مجــاالت التعــاون تقنــن قطــاع التأمــن و تنظيــم الســوق
خاصــة مــن خــال تبــادل املامرســات الجيــدة املتعلقــة مبنــح االعتــامد و تدابــر
املراقبــة.
وتعــد هيئــة التأمــن ،الهيئــة املكلفــة بــاإلرشاف ومراقبــة قطــاع التأمينــات بدولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
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مهام تبادل الكفاءات مع هيئة تنظيم ومراقبة التأمينات (جمهورية الكونغو
الديمقراطية)

يف إطــار بروتوكــول الراكــة املوقــع بــن هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط
االجتامعــي وهيئــة تنظيــم ومراقبــة التأمينــات بجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
( ،)ARCAنظمــت الهيئــة دورتــن تكوينيتــن ،مــن  5أيــام لفائــدة فريــق عمــل
هيئــة تنظيــم ومراقبــة التأمينــات بكينشاســا ،شــهري يوليــوز وأكتوبــر .2018
وتنــدرج هاتــن الدورتــن التكوينيتــن يف إطــار املســاعدة التقنيــة وتبــادل الخ ـربات
التــي متنحهــا الهيئــة لريكهــا الكونغــويل.
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 .7املعطيات املالية
2018

(األصول)
االصول

أصول مستعقرة
أصول متداولة (دون الخزينة)
الخزينة

مستعقرات من غري القيمة (أ)
مصاريف متهيدية
تكاليف للتوزيع عىل عدة سنوات مالية
مكافآت تسديد سندات اقرتاضية
مستعقرات غري مجسدة (ب)
البحث و التنمية
براءات ،عالمات ،حقوق و قيم شبيهة بها
محل تجاري
حقوق معنوية أخرى ملحقة باالصول الثابتة
مستعقرات مجسدة (ت)
أراض
مبان
إنشاءات تقنية ،معدات و أدوات
معدات النقل
اثاث ،معدات املكتب و تهييئات مختلفة
مستعقرات مجسدة أخرى
مستعقرات مجسدة جارية
مستعقرات مالية (ث)
قروض مستعقرة
مستحقات مالية أخرى
سندات املساهمة
سندات مستعقرة أخرى
فوارق التحويل باالصول (ج)
تخفيض املستحقات املستعقرة
زيادة ديون التمويل
مجموع ( :Iا+ب+ت+ث+ج)
املخزون (ح)
بضائع
مشرتيات مستهلكة من مواد و لوازم
منتجات جارية
منتجات وسيطة و منتجات متبقية
منتجات منتهية
مستحقات االصول املتداولة (خ)
ممونون ،مدينون ،تسبيقات و دفعات
زبائن و أرصدة مرتبطة
مستخدمون مدينون
الدولة ( مدينة)
حسابات رشكاء مدينني
مدينون آخرون
أرصدة تسوية األصول
سندات و قيم توظيف (د)
فوارق التحويل باألصول ( عنارص متداولة) (ذ)
املجموع  ( : IIح +خ +د +ذ)
الخزينة -األصول
شيكات و قيم للتحصيل
أبناك ،الخزينة العامة ،مركز الشيكات الربيدية
صناديق ،مصلحة التسبيقات و االعتامدات
املجموع III
املجموع العام I+ II+ III

الصايف

1.476.250,00
1.476.250,00
6.603.869,00
6.103.869,00
500.000,00
18.624.720,48
1.302.975,42
17.321.745,06
26.704.839,48
612.045,91
612.045,91
87.542.538,83
166.930,81
61.483.517,66
20.274.518,04
4.330.550,74
1.287.021,58
85.993.441,12
3.811,88
174.151.837,74
9.939.471,04
9.932.001,79
7.469,25
9.939.471,04
210.796.148,26
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السنة املالية الجارية
االستهالكات
583.100,00
583.100,00
1.771.544,16
1.771.544,16
5.900.912,25
532.316,72
5.368.595,53
8.255.556,41
930.000,00
930.000,00
930.000,00
9.185.556,41

الخام

893.150,00
893.150,00
4.832.324,84
4.332.324,84
500.000,00
12.723.808,23
770.658,70
11.953.149,53
18.449.283,07
612.045,91
612.045,91
86.612.538,83
166.930,81
61.483.517,66
20.274.518,04
3.400.550,74
1.287.021,58
85.993.441,12
3.811,88
173.221.837,74
9.939.471,04
9.932.001,79
7.469,25
9.939.471,04
201.610.591,85

السنة املالية
السابقة

597.400,00
597.400,00
3.866.290,14
2.950.690,14
915.600,00
7.859.708,27
654.470,95
7.205.237,32
12.323.398,41
667.258,51
667.258,51
64.787.124,26
3.885.821,47
60.543.063,55
358.239,24
30.092.400,00
585,57
95.547.368,34
18.095.243,93
18.072.463,23
22.780,70
18.095.243,93
125.966.010,68
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(الخصوم)
السنة املالية الجارية

السنة املالية السابقة

رؤوس أموال ذاتية
رأس مال الرشكة أو شخيص ()1

135.841.383,37

الخصوم

92.154.024,67

ناقص  :مساهمون ،رأس مال مكتتب به و غري مطالب به

متويل دائم
الخصوم املتداولة
الخزينة

ناقص راس مال مطالب به
ناقص ما دفع منه
أقساط اإلصدار ،انصهار ،تقدمات
فوارق إعادة التقويم
االحتياطي القانوين
احتياطات أخرى
( )2إرجاء من جديد
( )2نتيجة صافية للسنة املالية
نتائج صافية قيد اإلرصاد ()2
مجموع رؤوس أموال ذاتية (أ)
رؤوس أموال ذاتية مامثلة (ب)
إعانات االستثامر
احتياطات قانونية
ديون التمويل (ت)
اقرتاضات سندية
ديون أخرى للتمويل
احتياطيات دامئة ملواجهة املخاطر و التكاليف (ث)
احتياطيات التكاليف
احتياطيات املخاطر
فوارق التحويل بالخصوم (ج)
زيادة املستحقات املستعقرة
تخفيض ديون التمويل
مجموع ( : Iأ  +ب  +ت  +ث +ج)
ديون الخصوم املتداولة (ح)
ممونون و أرصدة مرتبطة
زبائن دائنون ،تسبيقات و دفعات
مستخدمون دائنون
هيئات اجتامعية دائنة
الدولة (دائنة)
حسابات رشكاء دائنني
دائنون آخرون
أرصدة تسوية الديون
احتياطيات أخرى ملواجهة املخاطر و التكاليف(خ)
فوارق التحويل بالخصوم (عنارص متداولة) (د)
املجموع  ( : IIح +خ +د )
خزينة بالخصوم
قروض الخصم
قروض الخزينة
أبناك
املجموع III
املجموع العام I+ II+ III

( )1رأس مال شخيص مدين
( )2املستفيد ( )+املستفيد ()-

96

92.154.024,67

54.343.579,92

43.687.358,70

37.810.444,75

135.841.383,37
2.095.060,98
2.095.060,98

92.154.024,67
3.312.542,22
3.312.542,22

137.936.444,35
63.670.335,62
9.317.868,41

95.466.566,89
30.498.858,22
3.576.472,99

14.827.193,09
1.352.817,11
34.078.244,43

12.920.025,36
1.113.098,07
12.833.133,44

4.094.212,58

56.128,36

3.811,88

585,57

63.674.147,50

30.499.443,79

201.610.591,85

125.966.010,68
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حساب العائدات و التكاليف (دون احتساب الرسوم)
العمليات
مجموع السنة
خاصة بالسنوات خاصة بالسنة املالية
املالية الحالية
الحالية
املاضية
2

I

II

االستغالل
III
IV

املايل

V

VI
VII
VIII

IX

غري جارية
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

عائدات االستغالل
بيع بضائع
بيع ممتلكات و خدمات منتجات
رقم املعامالت
تغري مخزون املنتجات
مستعقرات منتجة من قبل املقاولة لنفسها
إعاتات االستغالل
عائدات استغالل أخرى
عمليات إعادة االستغالل ،تنقيالت املصاريف
املجموع 1
تكاليف االستغالل
مشرتيات لبضائع أعيد بيعها
مشرتيات االستهالك من مواد و لوازم
تكاليف خارجية أخرى
رضائب و رسوم
تكاليف املستخدمني
تكاليف استغالل اخرى
مخصصات االستغالل
املجموع 2
نتيجة االستغالل ()2-1
العائدات املالية
عائدات سندات املساهامت و سندات املستعقرات األخرى
مكاسب الرصف
فوائد و عائدات أخرى للتوظيفات
إعادة عمليات مالية ،تنقيالت التكاليف
املجموع 4
التكاليف املالية
تكاليف الفوائد
خسائر الرصف
تكاليف مالية اخرى
مخصصات مالية
املجموع 5
نتيجة مالية ()5-4
نتيجة جارية ()3+6
عائدات غري جارية
عائدات تفويتات مستعقرات
إعانات املوازنة
إعادة العمليات عىل إعانات االستثامر
عائدات غري جارية أخرى
إعادة عمليات غري جارية ،تنقيالت املصاريف
املجموع 8
تكاليف غري جارية
قيم صافية الستخدامات املستعقرات املفوتة
إعانات ممنوحة
تكاليف أخرى غري جارية
مخصصات غري جارية لالستخامدات و االحتياطات
املجموع 9
نتيجة غري جارية ()9-8
نتيجة قبل الرضائب ()10+7
الرضائب عىل النتائج
النتيجة الصافية ()12-11
مجموع العائدات ()8+4+1
مجموع التكاليف ()12+9+5+2
النتيجة الصافية (مجموع العائدات -مجموع التكاليف) ()15-14

162.169.632,98
162.169.632,98

1

382.342,69
382.342,69

4.771.500,00
166.941.132,98

960.520,81
22.561.859,24
890.002,85
76.113.502,55
2.500.000,00
4.075.120,25
107.101.005,70
59.840.127,28

382.342,69

239.502,44
236.447,37
-426.937,62

49.012,19
333.330,50

168,74
1.634.501,92
585,57
1.635.256,23

( )1تغرات املخزونات  :املخزون النهايئ  -املخزون البديئ؛ زيادة ()+؛ انخفاض()-
( )2مشريات معاد بيعها أو مستهلكة :اقتناءات – تغرات املخزونات
97

3=1+2

مجموع السنة
املاضية
4

162.551.975,67
162.551.975,67

4.771.500,00

154.084.632,82

167.323.475,67

154.084.632,82

1.200.023,25
22.798.306,61
890.002,85
75.686.564,93
2.500.000,00
4.075.120,25
107.150.017,89
60.173.457,78

168,74
1.634.501,92
585,57
1.635.256,23

245.959,32
20.920.319,44
873.210,68
75.367.280,40
3.788.385,83
101.195.155,67
52.889.477,15

1.046,40
396.024,78
397.071,18

1.702,49

1.702,49

4.780,24

3.811,88
5.514,37
1.629.741,86
61.469.869,14

3.811,88
5.514,37
1.629.741,86
61.803.199,64

585,57
5.365,81
391.705,37
53.281.182,52

333.330,50

36.255,00

36.255,00

1.217.481,24
497.025,03

1.217.481,24
497.025,03

1.217.481,24
930.507,00

1.750.761,27

1.750.761,27

2.147.988,24

47.101,31

47.101,31

27,65

27,65

47.128,96
1.703.632,31
63.173.501,45
19.819.473,25
43.354.028,20
170.327.150,48
126.973.122,28
43.354.028,20

424.235,01
47.128,96
1.723.753,23
1.703.632,31
55.004.935,75 63.506.831,95
17.194.491,00 19.819.473,25
37.810.444,75 43.687.358,70
156.629.692,24 170.709.493,17
118.819.247,49 127.022.134,47
37.810.444,75 43.687.358,70

333.330,50
333.330,50
382.342,69
49.012,19
333.330,50

291.666,67
132.568,34
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 .8امللحقات

2018

الملحق  : Iمهام المجلس

يتوىل املجلس إدارة الهيئة طبقا ملقتضيات القانون  64.12و يقوم ب:

• •وضع السياسة العامة للهيئة ؛
• •املصادقة عى األنظمة الداخلية؛
• •تحديد مساهمة الهيئات الخاضعة ملراقبة الهيئة؛
• •دراسة واملصادقة عى التقرير السنوي لحصيلة مهام وأشغال الهيئة وعى قوامئها
املالية وعى ميزانيتها وعى التعديات املدخلة عى هذه امليزانية خال السنة
املالية؛
• •تعين مراقب الحسابات املكلف بالتدقيق السنوي لحسابات الهيئة وتحديد أجرته؛
• •البت يف تقرير مراقب الحسابات ويف كل تقرير لافتحاص؛
• •البت يف اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضتها؛
• •وضع النظام الذي تحدد مبوجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات مع احرام املبادئ
األساسية املحددة يف النصوص التريعية والتنظيمية املتعلقة بالصفقات العمومية؛
• •املصادقة عى النظام األسايس والنظام العام للمرتبات والتعويضات واالمتيازات
الخاصة مبستخدمي الهيئة ،باقراح من الرئيس؛
• •املصادقة عى الهيكل التنظيمي للهيئة املقرح من طرف الرئيس؛
• •تعين مديري الهيئة باقراح من الرئيس؛
• •اتخاذ قرارات منح االعتامد ملقاوالت التأمن وإعادة التأمن واملصادقة عى األنظمة
األساسية ملؤسسات التقاعد ،بعد استطاع رأي لجنة التقنن؛
• •اتخاذ القرارات املتعلقة بسحب االعتامد كليا أو جزئيا ملقاولة للتأمن وإعادة
التأمن وبالتحويل الكي أو الجزيئ ملحفظة عقودها وكذا تعين مترصف مؤقت
ملقاولة للتأمن وإعادة التأمن .كام يتخذ املجلس عقوبات سحب املصادقة عى
النظام األسايس ملؤسسة للتقاعد إذا كانت ال تسر وفقا لنظامها األسايس أو ال تتقيد
بالنصوص التريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل أو كانت ال تستويف الضامنات
املالية املنصوص عليها يف املادتن  116و 117من القانون رقم  .64.12وتتخذ هذه
العقوبات بعد استطاع رأي اللجنة التأديبية.
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الملحق  :IIصالحيات رئيس الهيئة

تطبيقــا للــامدة  19مــن القانــون  64.12والتــي أحدثــت مبوجبــه الهيئــة ،يتمتــع
رئيــس الهيئــة بالصاحيــات التاليــة:

• •يرأس املجلس ويستدعيه ويحدد جدول أعامل جلساته؛
• •يصدر املناشر الرضورية ملامرسة مهام الهيئة ،بعد استطاع رأي لجنة التقنن
املنصوص عليها يف املادة  27من القانون رقم 64.12؛
• •يتخذ جميع القرارات املتعلقة بالعقوبات ،باستثناء تلك املخولة للمجلس؛
• •يعد مشاريع امليزانية السنوية والتعديات التي تطرأ عليها خال السنة املالية
ويحرص حسابات الهيئة؛
• •يقوم بتنظيم مصالح الهيئة وفق الهيكل التنظيمي الذي صادق عليه املجلس
ويحدد مهامها ؛
• •يقرح تعين املديرين عى املجلس ويتوىل التوظيف والتعين يف باقي الدرجات
واملناصب حسب الهيكل التنظيمي للهيئة ،ووفق الروط املحددة يف النظام
األسايس الخاص مبستخدمي الهيئة ؛
• •يقوم بعمليات االقتناء والتفويت واملعاوضة املتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها
املجلس؛
• •يصادق عى كل اتفاقية تربمها الهيئة ويعمل عى تنفيذها وتفعيلها؛
• •ميثل الهيئة إزاء الغر .ويرفع الدعاوى القضائية ويتابعها ويدافع عنها ويتخذ
جميع تدابر التنفيذ وسائر اإلجراءات التحفظية التي يراها مفيدة؛
• •يعد مروع التقرير السنوي لنشاط الهيئة ،ويعرضه عى املجلس قصد دراسته
واملصادقة عليه ؛
• •يطلع املجلس عى سر نشاط الهيئة وأدائها ملهامها؛
• •يقوم بتنفيذ قرارات املجلس ويتخذ كل التدابر الرضورية لهذا الغرض ويتوىل
مراقبة تنفيذها؛
• •يتخذ كل قرار رضوري للقيام باملهام واالختصاصات املخولة للهيئة مبوجب القانون.
يســاعد الرئيــس كاتــب عــام يســهر ،تحــت ســلطته ،عــى تنســيق أعــامل مختلــف
مصالــح الهيئــة.
ميــارس الكاتــب العــام الســلط واملهــام التــي يفوضهــا الرئيــس إليــه .ويعــوض الرئيــس يف
حالــة تغيبــه أو إذا عاقــه عائــق وميــارس جميــع مهــام الرئيــس باســتثناء رئاســة املجلــس.
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الملحق  : IIIأعضاء لجنة التقنين و مهامها

يعهد للجنة التقنن بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول:

• •مشاريع املناشر والنصوص التريعية أو التنظيمية التي لها عاقة مبجال تدخلها؛
• •طلبات االعتامد املقدمة من طرف مقاوالت التأمن وإعادة التأمن؛
• •تكوين اتحادات الركات التعاضدية للتأمن وانخراط وانسحاب رشكة تعاضدية
للتأمن من االتحاد؛
• •عمليات االدماج أو االنفصال أو الضم؛
• •املوافقة عى طلبات التحويل الجزيئ أو الكي ملحفظة مقاولة التأمن وإعادة
التامن؛
• •طلبات املصادقة عى األنظمة األساسية املقدمة من لدن مؤسسات التقاعد
وتحويل مجموع الحقوق وااللتزامات من مؤسسة للتقاعد إىل أخرى؛
• •طلبات املصادقة عى األنظمة األساسية املقدمة من قبل جمعيات التعاون املتبادل
والتغيرات املدخلة عليها.

الكاتب العام للهيئة  ،رئيسا
السيد ميمون زبيار
السيد عبد املجيد ميموين
السيد عبدالجليل الحافر
السيدة صفاء الطالبي
السيد محمد حسن بن صالح
السيد رمسيس عروب
السيد البشري بادو
السيد خالد أوزال
السيد جامل ديواين
السيد سعيد احميدوش
السيد لطفي بوجندار
السيد عيل بنسودة
السيد خالد الشدادي
السيد ميلود معصيد
السيد لحسن أشيبان
السيد عبدالعزيز علوي
السيد خالد لحلو

تتألــف هــذه اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء ميثلــون الهيئــة مــن بينهــم الكاتــب العــام
كرئيــس وعضويــن ميثــان االدارة وممثلــون عــن القطاعــات الخاضعــة ملراقبــة الهيئــة
طبقــا للــامدة  28مــن القانــون  64.12الــذي أحدثــت الهيئــة مبوجبــه.
أعضاء لجنة التقنني
السيد عثامن خليل اللمي

ممثلني للهيئة معينني من طرف املجلس
ممثلني لإلدارة معينني من طرف الوزير املكلف باملالية
رئيس الجامعة املغربية ملقاوالت التأمني وإعادة التأمني
ممثلني للجامعة املغربية ملقاوالت التأمني وإعادة التأمني معينني باقرتاح من هذه الجامعة
ممثلني لوسطاء التأمني معينني من طرف املجلس
املدير العام للصندوق الوطني للضامن االجتامعي ،ممثل أنظمة التقاعد ،معني مبرسوم
مدير الصندوق املغريب للتقاعد ،ممثل أنظمة التقاعد ،معني مبرسوم
مدير النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد ،ممثل أنظمة التقاعد ،معني مبرسوم
الرئيس املدير العام للصندوق املهني املغريب للتقاعد ،ممثل أنظمة التقاعد ،معني مبرسوم
رئيس التعاضدية العامة للرتبية الوطنية ،ممثل الرشكات التعاضدية ،معني مبرسوم
رئيس تعاضدية االحتياط االجتامعي للسككيني ،ممثل الرشكات التعاضدية ،معني مبرسوم
رئيس الصندوق التعاضدي املهني املغريب ،ممثل الرشكات التعاضدية ،معني مبرسوم
املدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية للتأمني الصحي
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امللحقات

الملحق  : IVأعضاء اللجنة التأديبية و مهامها

يعهد للجنة التأديبية بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يي:

• •العقوبات التي تتخذها الهيئة تطبيقا لألحكام التريعية والتنظيمية ،باستثناء
تلك املنصوص عليها يف املواد  167و 241و 255و 278ويف البندين  )1و )2من
املادة  279ويف  279-1و 308و 320و 323ويف البنود من  )1إىل  )3من املادة 324
ويف  325من القانون رقم  17.99املتعلق مبدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهر
الريف رقم  1.02.238بتاريخ  25من رجب  3( 1423أكتوبر  )2002وكذا تلك
املنصوص عليها يف البندين  )1و )2من املادة  121ويف املادة  122ويف البند ج) من
املادة  123من القانون 64.12؛
• •مخططات التقويم التي تقدمها مقاوالت التأمن وإعادة التأمن تطبيقا ألحكام
املادة  254من القانون رقم  17.99سالف الذكر وحول إمكانية استفادتها لهذا
الغرض من صندوق تضامن مؤسسات التأمن املحدث مبوجب الفصل  39من
الظهر الريف رقم  1.84.7الصادر يف  6ربيع اآلخر  10( 1404يناير  )1984مبثابة
قانون يتعلق باتخاذ تدابر مالية يف انتظار إصدار قانون املالية لسنة 1984؛
• •مخططات التصحيح ومخططات التقويم التي تقدمها مؤسسات التقاعد تطبيقا،
عى التوايل ،ألحكام املادتن  117و 119من القانون 64.12.
تتألف هذه اللجنة ،التي يتم تعين أعضائها من طرف املجلس ،من :
• •قاض من محكمة النقض عضو املجلس ،رئيسا؛
• •عضو واحد من بن األعضاء املستقلن يف املجلس ،كنائب للرئيس؛
• •عضو واحد ميثل الهيئة يعن من بن مستخدميها؛
• •ثاثة أعضاء ميثل كل واحد منهم القطاعات التي تخضع ملراقبة الهيئة؛
• •عضو واحد مستقل.
أعضاء اللجنة التأديبية

السيدة إميان املاليك
السيد أحمد زينون
السيدة عفيفة الهواري
السيد لطفي بوجندار
السيد عيل بنسودة
السيد موالي محمد العلمي
السيد عبد الرحيم الدبيش
السيد عيل بن جلون
السيد يوسف بونوال

مستشارة لدى محكمة النقض ،رئيسة
عضو مجلس الهيئة ،نائب الرئيس
ممثلة الهيئة
مدير الصندوق املغريب للتقاعد ،ممثل أنظمة التقاعد ،عضو رسمي
مدير النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد ،ممثل أنظمة التقاعد ،عضو نائب
ممثل مقاوالت التأمني وإعادة التأمني ،عضو رسمي
ممثل مقاوالت التأمني وإعادة التأمني ،عضو نائب
ممثل وسطاء التأمني ،عضو رسمي
ممثل وسطاء التأمني ،عضو نائب

السيد ميلود معصيد

رئيس التعاضدية العامة للرتبية الوطنية ،ممثل الرشكات التعاضدية ،عضو رسمي

السيد عبدالعزيز علوي
السيد حميد البرصي

رئيس الصندوق التعاضدي املهني املغريب ،ممثل الرشكات التعاضدية ،عضو نائب
عضو مستقل
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الملحق  : Vاألقساط الصادرة عن مقاوالت التأمين و إعادة التأمين
مباليني الدراهم

أليانز املغرب
أطلنطا
أكسا التأمني املغرب
أكسا اإلنجاد املغرب
كوفاس املغرب
رشكة تأمني النقل
أولر هرميس أكامر(التأمني املغريب للقرض)
املغربية للحياة
املغرب إنجاد الدولية
التعاضدية الفالحية املغربية للتأمني
تعاضدية التأمني الشعبي
التعاضدية املركزية املغربية للتأمني
تعاضدية التأمني ألرباب النقل املتحدين
امللكية الوطنية للتأمني
سهام لإلسعاف
سهام للتأمني
سند
تأمني الوفاء
وفاء إما أسستانس
الرشكة املغربية لتأمني الصادرات
إنجاد الشعبي
مجموع مقاوالت التأمني
الرشكة املركزية إلعادة التأمني
التعاضديــة الفالحيــة املغربيــة إلعــادة التأمــني
( )MAMDA-RE
مجموع معيدو التأمني بصفة حرصية
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األقساط الصادرة()1

1 367,1
2 432,9
4 231,1
93,1
55,2
688,8
134,6
1 825,5
541,7
1 000,7
4 253,0
1 418,5
317,7
6 543,7
555,0
5 223,2
2 022,4
8 371,0
268,4
20,2
0,0
41 363,6
1 600,2
119,1
1 719,3
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