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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

فهرست

نصوص ع مة

مهن التمريض.

مرسوم رقم 2.21.146 صادر في 7 رمضان 1442 )20 أبريل 2021( بتغيير 
 1441 القعدة  ذي  من   11 في  الصادر   2.19.830 رقم  املرسوم 
مهن  بمزاولة  املتعلق   43.13 رقم  القانون  بتطبيق   )2020 يوليو   3(

3114التمريض.................................................................................................. 

مهنة القب لة.

مرسوم رقم 2.21.147 صادر في 7 رمضان 1442 )20 أبريل 2021( بتغيير 
 1441 القعدة  ذي  من   11 في  الصادر   2.19.794 رقم  املرسوم 
مهنة  بمزاولة  املتعلق   44.13 رقم  القانون  بتطبيق   )2020 يوليو   3(

3115القبالة...................................................................................................... 

نصوص خ صة

إقليم ت زة. - إعال0 املنفعة الع مة.

)2021 أبريل   20(  1442 رمضان   7 في  صادر   2.21.167 رقم   مرسوم 

واد  على  فنيتين  منشأتين  ببناء  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 

312+000 ن.ك  و   310+000 ن.ك  بين  فيما  لربع  وواد   لحضر 

 .................................... 3117على مستوى الطريق الوطنية رقم 6 بإقليم تازة.

املكتب الوطني للكهرب ء وامل ء الص لح للشرب.- إذ0 ب ملس همة 
.«PARC EOLIEN DE TAZA» في ضأسم ل شركة

مرسوم رقم 2.21.173 صادر في 7 رمضان 1442 )20 أبريل 2021( باإلذن 

للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب باملساهمة في رأسمال 

املحركات  )محطة   «PARC EOLIEN DE TAZA» املسماة  الشركة 

املندمج  »البرنامج  من  األول  الشطر  إطار  في  املحدثة  بتازة(  الهوائية 

3117للطاقة الريحية« بقوة 150 ميغاوات...................................................... 
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ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3.

مرسوم رقم 2.21.242 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
الثالثة  اإلدارية  للملحقة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  تجماصت«  لقبيلة 
بباشوية تنغير بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية  قبيلة 

3118تجماصت................................................................................................. 

مرسوم رقم 2.21.243 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرا�ضي الجموع 
لقبيلة اوشان 2« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة النيف بدائرة النيف 

 ...... 3119بإقليم تنغير، الجاري على ملك الجماعة الساللية  قصر ازغي فزو.

مرسوم رقم 2.21.244 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
نتسلي  املدعو »امردول  للعقار  اإلداري  التحديد  افتتاح عملية  تاريخ 
نمناين« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير، 

 ....................... 3119الجاري على ملك الجماعة الساللية  قبيلة حارة اليمين.

مرسوم رقم 2.21.245 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »اوفرخى، بوتزولت، 
بواساي« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ايت ازدك بدائرة الريش بإقليم 

3120ميدلت، الجاري على ملك الجماعة الساللية  قصر تزمامرت................ 

مرسوم رقم 2.21.246 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تانماست« الواقع 
بالنفوذ الترابي لقيادة أغبالو، بدائرة بومية بإقليم ميدلت، الجاري على 

3120ملك الجماعة الساللية  ايت حمو وحقي................................................ 

مرسوم رقم 2.21.247 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ترغى تيزي نوانو« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة سيدي عياد دائرة الريش إقليم ميدلت، 

 .................... 3121الجاري على ملك الجماعات الساللية زاوية سيدي حمزة.

مرسوم رقم 2.21.248 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تيشوت تزكزاوت« 
ميدلت،  بإقليم  ميدلت  بدائرة  ايتزر  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع 

 .... 3122الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت بنيعقوب فخذة ايت رحو.

مرسوم رقم 2.21.249 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
آقا  »مدورت  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ 
الريش  بدائرة  لقيادة سيدي عياد  الترابي  بالنفوذ  الواقع  نضرقون« 
سيدي  زاوية  الساللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  ميدلت،  بإقليم 

3122حمزة........................................................................................................ 

مرسوم رقم 2.21.250 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أشوشاي أمالو 
الريش  بدائرة  عياد  لقيادة سيدي  الترابي  بالنفوذ  الواقع  نتوريرت« 

 ................ 3123بإقليم ميدلت، الجاري على ملك الجماعة الساللية تزرفت.

مرسوم رقم 2.21.251 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أعباري« الواقع 
ميدلت،  بإقليم  الريش  بدائرة  عياد  سيدي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ 

3123الجاري على ملك الجماعة الساللية أعباري........................................... 

مرسوم رقم 2.21.252 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »بودريم تاماللت« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة سيدي عياد بدائرة الريش بإقليم ميدلت، 

3124الجاري على ملك الجماعة الساللية بودريم - تاماللت........................... 

مرسوم رقم 2.21.253 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أمردال أمزداغ 
الريش  بدائرة  عياد  لقيادة سيدي  الترابي  بالنفوذ  الواقع  ايت عال« 
بإقليم ميدلت، الجاري على ملك الجماعات الساللية امزداغ، احنضار 

 ................................................................................................. 3125ابحباحن.

مرسوم رقم 2.21.254 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »القبابة« الواقع 
بالنفوذ الترابي لباشوية اقا بإقليم طاطا، الجاري على ملك الجماعة 

3125الساللية القبابة...................................................................................... 

مرسوم رقم 2.21.255 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021(بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »اوتالمين« الواقع 
ميدلت،  بإقليم  الريش  بدائرة  عياد  سيدي  لقيادة  الترابي  بالنفوذ 
تصوفانت،  بوشبوط،  ايت  الساللية  الجماعات  ملك  على  الجاري 

 .................................................................................................... 3126اميضر.

مرسوم رقم 2.21.256 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »دو اكران 1« الواقع 
بالنفوذ الترابي لقيادة اديس بدائرة طاطا بإقليم طاطا، الجاري على 

 ........................................................ 3126ملك الجماعة الساللية دوار اديس.

مرسوم رقم 2.21.257 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »البورة« الواقع 
بالنفوذ الترابي لقيادة اديس بدائرة طاطا بإقليم طاطا، الجاري على 

 ............................................................... 3127ملك الجماعة الساللية تكريح.

مرسوم رقم 2.21.258 صادر في 10 رمضان 1442 )23 أبريل 2021( بتحديد 
تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »بقعة تداوت نايت 
رحو« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة ايت وافال بدائرة ميدلت بإقليم 

 ....................... 3127ميدلت، الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت وافال.

إقليم القنيطرة. - املص دقة على الئحتي ذو3 حقوق جم عتي0 
سالليتي0.

 1442 اآلخرة  جمادى   5 في  صادر   174.21 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
على  املالكين  الحقوق  ذوي  الئحة  على  باملصادقة   )2021 يناير   19(
الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية العمامرة الكائنة بإقليم 

 ............................. 3128القنيطرة الواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب.

 1442 اآلخرة  جمادى   5 في  صادر   180.21 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
على  املالكين  الحقوق  ذوي  الئحة  على  باملصادقة   )2021 يناير   19(
الحوزية  عامر  أوالد  الساللية  للجماعة  الفالحية  لألرا�ضي  الشياع 

3171الكائنة بإقليم القنيطرة الواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب....... 

إقليم سيد3 ق سم. - منح قطع محدثة بعق ضين جم عيي0.

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
القروية واملياه والغابات رقم 514.21 صادر في 14 من رجب 1442 
)26 فبراير 2021( يق�ضي بمنح القطعة املحدثة بالعقار الجماعي للملك 
املسمى »أوالد شباني« التابع للجماعة الساللية »أوالد شباني« والواقع 

 ....................................... 3188داخل دائرة الري للغرب بإقليم سيدي قاسم.

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
القروية واملياه والغابات رقم 515.21 صادر في 14 من رجب 1442 
)26 فبراير 2021( يق�ضي بمنح القطع املحدثة بالعقار الجماعي للملك 
املسمى »لغطاطسة« التابع للجماعة الساللية »لقطاطسة« والواقع 

 ....................................... 3191داخل دائرة الري للغرب بإقليم سيدي قاسم.
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تفويض اإلمر ء.

في  صادر   783.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 

االقتصاد  وزير  قرار  بتتميم   )2021 مارس   23(  1442 شعبان   9

واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2986.20 الصادر في 10 ربيع اآلخر 1442 

 .................................................... 3193)26 نوفمبر 2020( بتفويض اإلمضاء.

املع دالت بي0 الشه دات.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق 

الرسمي باسم الحكومة رقم 868.21 صادر في 18 من شعبان 1442 

 ................. 3193)فاتح أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق 

الرسمي باسم الحكومة رقم 869.21 صادر في 18 من شعبان 1442 

 ................. 3194)فاتح أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق 

الرسمي باسم الحكومة رقم 870.21 صادر في 18 من شعبان 1442 

 ................. 3194)فاتح أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق 

الرسمي باسم الحكومة رقم 871.21 صادر في 18 من شعبان 1442 

 ................. 3195)فاتح أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق 

الرسمي باسم الحكومة رقم 872.21 صادر في 18 من شعبان 1442 

 ................. 3195)فاتح أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

إقليم سيد3 ق سم. - تسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة 
الخ صة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 873.21 صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( يق�ضي 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

3196له سابقا بإقليم سيدي قاسم................................................................. 

إقليم الن ضوض. - التخلي عن ملكية قطع أضضية.

في  صادر   881.21 رقم  واملاء  اللوجيستيك  و  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 
22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( باإلذن بالتخلي عن ملكية القطع 
األرضية الالزمة لتوسيع وتقوية وتحسين مستوى الخدمة على الطريق 
الوطنية رقم 15 من ن.ك. 0+000 إلى ن.ك. 27+000 بجماعة أفسو 

3196بإقليم الناضور........................................................................................ 

املحكمة الدستوضية

3198قرار رقم 121.21 و.ب صادر في 13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021( ............

إعالن ت وبالغ ت

3199التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي برسم سنة 2019.

إعالن للمستوردين واملصدرين بتعديل الئحة املعشرين املقبولين في الجمرك 
3271بتاريخ 2021-03-31 ...............................................................................
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م)3)) أبريل) )00م )3)) 7)ضمر 0) 06م.م).))ص دض في)  مرسوم ضقم)
ذ3 من  مم) في) الص دض  3)9.8م.)) ضقم) املرسوم   بتغيير 

)م.)0  بتطبيق الق نو0 ضقم) ()(3(3 يوليو) ((( م00م  القعدة)
املتعلق بمزاولة مهن التمريض.

رئيس الحكومة،

من (11 في) الصادر  (2.19.830 رقم) املرسوم  على  االطالع   بعد 

ذي القعدة)1441 )3)يوليو)2020()بتطبيق القانون رقم)43.13)املتعلق)

بمزاولة مهن التمريض)؛

من (18 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

شعبان)1442))فاتح أبريل)2021()؛

رسم ما يلي:

املادة األولى

و5  و4) و2) األولى  املواد  مقتضيات  التالي،) النحو  على  تغير،)

و11  و10) )الفقرة األولى() و8) و7) )الفقرة األولى() و6) )الفقرة األولى()

من املرسوم املشار إليه أعاله) و13) )الفقرتان األولى والثانية() و12)

رقم)2.19.830)الصادر في)11)من ذي القعدة)1441 )3)يوليو)2020():

الترابي،) (..........................20 تطبيقا ألحكام املادة) (- »املادة األولى.)

»أو عبر املنصة اإللكترونية املحدثة لهذا الغرض عند وجودها،)ملفا)

»يتضمن الوثائق التالية):

«1)-)طلب اإلذن بمزاولة مهنة التمريض،)يبين فيه).........................)

»الكائن بها)؛

القانون) (........................... الشهادات) إحدى  ألصل  نسخة  (- (2»

غير أنه يمكن للمندوبية اإلقليمية أن تطلب) (،43.13 »املذكور رقم)

»من املعني باألمر اإلدالء)بأصل الدبلوم أو الشهادة أو بنسخة مطابقة)

القانون) من  (7 املادة) من  (4 البند) بأحكام  عمال  وذلك  »لألصل،)

»رقم)55.19)املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية)؛

«3)-)نسخة من البطاقة).............................................)اإللكترونية)؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

ملفا) وصل،) (.............................. إذا تعلق األمر بطلب) (- (.2 »املادة)
»يتضمن الوثائق التالية):

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

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

» - نسخة من بطاقة اإلقامة........................................... باملغرب ؛

» - نسخة من عقد زواجه ................................... في هذا املجال ؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة)4.)-)يجب على...........................................)التالية):

»- نسخة من سند امللكية أو عقد البيع أو عقد الوعد بالبيع أو عقد 
»كراء املحل ...............عند االقتضاء ؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة)5))الفقرة األولى(.)-)تتأكد املندوبية).....................)أو الشخص)
»املفوض من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي.«

 »املادة)6))الفقرة األولى(.)-)يسلم)..............)أو الشخص املفوض من
»لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي اإلذن بمزاولة)...........................)

»امللف كامال.«

 »املادة)7.)-)عمال بأحكام املادة)19.......................)أو الشخص املفوض
»من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي،)بهذا التغيير.........................)

»التي تثبت هذا التغيير.

 »املادة)8))الفقرة األولى(.)-)يسلم).................)أو الشخص املفوض من
»لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي،)اإلذن باملزاولة)........................)

»لوزير الصحة.«

 »املادة)10.)-)طبقا ألحكام املادة)18...................أو الشخص املفوض
الوثائق) على  بناء) الترابي،) املستوى  على  الغرض  لهذا  لدنه  »من 

»................)شكل املزاولة املطلوب.

23)...........................)أو الشخص) 11.)-)طبقا ألحكام املادة) »املادة)
نفس وفق  الترابي،) املستوى  على  الغرض  لهذا  لدنه   »املفوض من 

»الشروط).....................)املادتين)8)و9)أعاله.

الباب بأحكام  عمال  (- والثانية(.) األولى  )الفقرتان  (12  »املادة)
»الخامس)..........................)أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض)

»على املستوى الترابي،)بناء)على ملف)...................الوثائق التالية):

» - طلب ............................................................ بالنيابة ؛

 » - نسخة من إحدى الشهادات ........................ القانون املذكور
» رقم 43.13 ؛

» - نسخة من البطاقة ..............................................النائب ؛

» - تصريح..................................................................النيابة ؛

» - نسخة...................................................................املهنية ؛

»إذا تعلق األمر....................)نسخة ألصل القرار اإلداري...............)
»اإلدارة التابع لها.«

نصوص ع مة
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»املادة)13.)-)طبقا ألحكام الفقرة األخيرة.......................)أو الشخص)

 »املفوض من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي،)وال سيما)............

»...................................)تفوق سنة.«

املادة الثانية

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

وزير الصحة.

وحرر بالرباط في)7)رمضان)1442 )20)أبريل)2021(.

اإلمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة،

اإلمضاء: خالد آيت طالب.

م)3)) أبريل) )00م )3)) 7)ضمر 0) 07م.م).))ص دض في)  مرسوم ضقم)

ذ3 من  مم) في) الص دض  9.790م.)) ضقم) املرسوم   بتغيير 

)م.00  بتطبيق الق نو0 ضقم) ()(3(3 يوليو) ((( م00م  القعدة)

املتعلق بمزاولة مهنة القب لة.

رئيس الحكومة،

من (11 في) الصادر  (2.19.794 رقم) املرسوم  على  االطالع   بعد 

ذي القعدة)1441 )3)يوليو)2020()بتطبيق القانون رقم)44.13)املتعلق)

بمزاولة مهنة القبالة)؛

من (18 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

رمضان)1442))فاتح أبريل)2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 6 و) (5 و) (4 و) (2 تغير،)على النحو التالي،)مقتضيات املواد األولى و)

)الفقرة األولى()و)7))الفقرة األولى()و)8)و)9))الفقرة األولى()و)11)و)12 

)الفقرة األولى()و)13))الفقرة األولى()و)14)و)15)و)16))الفقرتان األولى)

والثانية()و)17)من املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.19.794)الصادر)

في)11)من ذي القعدة)1441 )3)يوليو)2020():

الترابي،) (.......................... (10 -)تطبيقا ألحكام املادة) »املادة األولى.)

»أو عبر املنصة اإللكترونية املحدثة لهذا الغرض عند وجودها،)ملفا)

»يتضمن الوثائق التالية):

«1)-)طلب اإلذن بمزاولة مهنة القبالة،)تبين فيه)...........)الكائن بها)؛

«2)-)نسخة ألصل إحدى الشهادات)..................)من القانون املذكور)

»رقم)44.13،)غير أنه يمكن للمندوبية اإلقليمية أن تطلب من املعنية)

»باألمر اإلدالء)بأصل الدبلوم أو الشهادة أو بنسخة مطابقة لألصل،)

 55.19 القانون رقم) من  (7 املادة) من  (4 البند) بأحكام  »وذلك عمال 

»املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية)؛

«3)-)نسخة من البطاقة)...........)اإللكترونية)؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة)2.)-)إذا تعلق األمر بطلب)..............................)مقابل وصل،)

»ملفا يضم الوثائق التالية):

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

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

» - نسخة من بطاقة اإلقامة باملغرب ...................... باملغرب ؛

» - نسخة من عقد زواجها ........................ في هذا املجال ؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة)4.)-)يجب على القابلة).........................)التالية):

»نسخة من سند امللكية أو عقد البيع أو عقد الوعد بالبيع أو عقد)

»كراء)املحل).......................)عند االقتضاء)؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة)5.)-)يجب على القابلة)..........................)بالوثائق التالية):

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

» - نسخة من سند امللكية أو عقد البيع أو عقد الوعد بالبيع أو عقد 

»كراء العقار ......................... عند االقتضاء ؛

» - عندما يتعلق األمر .............................. مشتركة، نسخة من عقد 

»االشتراك، ....................... دار الوالدة ؛

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

» - نسخة ...................................... االشتراك ؛

» - نسخ من التصاميم املعمارية ................................ أكثر وضوحا ؛

» - نسخ من تصاميم تنفيذ املنشآت ................... إن اقت�ضى الحال ؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة)6))الفقرة األولى(.)-)تتأكد املندوبية ....................)أو الشخص)

»املفوض من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي.«
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 »املادة)7))الفقرة األولى(.)-)يسلم).....................)أو الشخص املفوض
»من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي اإلذن بمزاولة)...................)

»إيداع امللف كامال.«

»املادة)8.)-)عمال بأحكام املادة)9)..............................)لوزير الصحة)
»أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي بهذا)

»التغيير).........................)هذا التغيير.

 »املادة)9))الفقرة األولى(.)-)يسلم)...................)أو الشخص املفوض
»من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي اإلذن باملزاولة)...................)

»لوزير الصحة.«

14)...........................)أو الشخص) 11.)-)طبقا ألحكام املادة) »املادة)
نفس) وفق  الترابي  املستوى  على  الغرض  لهذا  لدنه  من  »املفوض 

»الكيفيات).....................)املادتين)9)و)10)أعاله.

 »املادة)12))الفقرة األولى(.)-)يسلم)...................)أو الشخص املفوض
»من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي اإلذن باملزاولة)...................)

»لوزير الصحة.«

 »املادة)13))الفقرة األولى(.)-)تجرى املراقبة)...................)أو الشخص
»املفوض من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي اإلذن باملزاولة)

».....................)السالف الذكر رقم)44.13.»

»املادة)14.)-)طبقا ألحكام املادة)17).............................)أو الشخص)
بكل الترابي مسبقا  املستوى  على  الغرض  لهذا  لدنه  من   »املفوض 

»تغيير).....................)التغييرات املذكورة.

»يجوز)........................)أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض)
»على املستوى الترابي أن يعترض)....................)املادة)17)املذكورة.

 »املادة)15.)-)طبقا ألحكام املادة)8)....................)أو الشخص املفوض
»من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي،)بناء)على الوثائق).............)

»شكل املزاولة املطلوب.

»املادة)16))الفقرتان األولى والثانية(.)-)عمال بأحكام)..........................)

 »أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي،

»بناء)على)...................)الوثائق التالية):

» - طلب .................... للقيام بالنيابة ؛

» - نسخة من إحدى الشهادات ............................... القانون املذكور 

»رقم 44.13 ؛

» - نسخة من البطاقة ..................... النائبة ؛

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

» - نسخة ......................... واملهنية ؛

»إذا تعلق األمر).....................)وجب أن يتضمن امللف نسخة ألصل)

»القرار اإلداري)......................)التابعة لها.

)الباقي ال تغيير فيه.(

أو الشخص) (............. طبقا ألحكام الفقرة األخيرة) (- (.17 »املادة)

 »املفوض من لدنه لهذا الغرض على املستوى الترابي،)وال سيما)............

»....................)تفوق سنة.«

املادة الثانية

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

وزير الصحة.

وحرر بالرباط في)7)رمضان)1442 )20)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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نصوص خ صة

م)3)) أبريل) )00م )3)) 7)ضمر 0) 67م.م).))ص دض في)  مرسوم ضقم)

بإعال0 أ0 املنفعة الع مة تق�ضي ببن ء)منشأتي0 فنيتي0 على واد)

333+)م) 333+3م))و 0.ك)  لحرر وواد لربع فيم  بي0 0.ك)

على مستوى الطريق الوطنية ضقم)6)بإقليم ت زة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

 1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم  وعلى 

)16)أبريل)1983()في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)منشأتين فنيتين على واد لحضر)

على مستوى) (312+000 و ن.ك) (310+000 وواد لربع فيما بين ن.ك)

بإقليم تازة،)وذلك حسب املخطط املبين في) (6 الطريق الوطنية رقم)

التصميم املوقعي ذي املقياس)1/20.000)امللحق بأصل هذا املرسوم.

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في)7)رمضان)1442 )20)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

م)3))  أبريل) )00م )3)) 7)ضمر 0) )7م.م).))ص دض في) مرسوم ضقم)

للشرب) الص لح  وامل ء) للكهرب ء) الوطني  للمكتب  ب إلذ0 

 «PARC EOLIEN DE ب ملس همة في ضأسم ل الشركة املسم ة)

إط ض) في  املحدثة  بت زة() الهوائية  املحرك ت  )محطة  (TAZA»

بقوة) الريحية«) للط قة  املندمج  »البرن مج  الشطر األول من)

53م)ميغ وات.

رئيس الحكومة،

بيان األسباب):

اإلذن) للشرب  الصالح  واملاء) للكهرباء) الوطني  املكتب  يطلب 

املأذون بموجبه) (39.89 8)من القانون رقم) املنصوص عليه في املادة)

في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص من أجل املساهمة بحصة)

 «PARC EOLIEN DE TAZA» املسماة) الشركة  رأسمال  في  (%30

املحدثة في إطار الشطر األول من) )محطة املحركات الهوائية بتازة()

»البرنامج املندمج للطاقة الريحية«)بقوة)150)ميغاوات.

ويندرج هذا املشروع في إطار تفعيل االستراتيجية الطاقية الوطنية)

التي ترمي إلى تنمية الطاقات املتجددة وذلك عبر رفع حصة الطاقات)

املتجددة في أفق)2030)إلى)52%)من إجمالي الطاقة الكهربائية،)والتي)

تساهم في الدينامية االقتصادية والتنمية االجتماعية والجهوية التي)

يعرفها املغرب خاصة في مجاالت االستثمارات املباشرة وغير املباشرة)

إلى خدمات) والرفع من التنافسية وإحداث مناصب الشغل واللجوء)

املقاوالت والصناعات الصغرى واملتوسطة الوطنية.

هذا،)وقد صادق املجلس اإلداري للمكتب الوطني للكهرباء)واملاء)

على) (2019 يوليو) (10 الصالح للشرب خالل جلسته املنعقدة بتاريخ)

 «PARC EOLIEN 30%)في رأسمال الشركة املسماة) املساهمة بحصة)

«DE TAZA))محطة املحركات الهوائية بتازة(.

وسيتم إنجاز هذه املحطة بشراكة بين القطاعين العام والخاص،)

الذي سيتم) الكهرباء) في إطار اإلنتاج الخاص للطاقة عبر عقد شراء)

الصالح للشرب والشركاء) واملاء) إبرامه بين املكتب الوطني للكهرباء)

األمر) ويتعلق  إثر طلب عروض دولي  انتقاؤهم  تم  الذين  الخواص 

بالشريكين)EDF EN FRANCE))فرنسا()و)MITSUI CO))اليابان(.

بالتشاور مع) سيتولى املكتب،) وفضال على اإلشراف والتنسيق،)

والقطاعات) اإلطار  في هذا  املبرمة  االتفاقية  املوقعة على  األطراف 

الوزارية املعنية،)مهام تطوير وقيادة البرنامج بما في ذلك الشق املتعلق)

باإلدماج الصناعي.
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كما سيساهم املكتب املذكور إلى جانب صندوق الحسن الثاني)

للتنمية االقتصادية واالجتماعية في رأسمال الشركة املذكورة سابقا)

حيث تبلغ نسبة مساهمة املكتب) على التوالي،) (%5 و) (%30 بنسبتي)

والصندوق مجتمعين)35%)والشركاء)الخواص)%65.

واستغالل وصيانة) ويهدف هذا املشروع إلى تنمية وتمويل وبناء)

الحظيرة الريحية بتازة على مرحلتين):

- املرحلة األولى : بناء 27 مروحة هوائية بقدرة مجموعها 87,21 

ميغاوات ؛

- املرحلة الث نية : دراسة إمكانية بناء 19 مروحة هوائية بقدرة 

مجموعها 63 ميغاوات حسب )1( شروط نقل املساكن القائمة 

العقارات املرتبطة بهذه  التقدم املحرز في عملية تصفية   )2( و 

املرحلة.

 «PARC EOLIEN DE املسماة) الشركة  إحداث  تم  وقد  هذا،)

 EDF من قبل الشريكين) )محطة املحركات الهوائية بتازة(،) (TAZA»

على شكل شركة) )اليابان(،) (MITSUI CO و) )فرنسا() (EN FRANCE

تكلفة) أن  علما  درهما،) (300.000 قدره) أولي  برأسمال  املساهمة،)

للقدرة) بالنسبة  درهم  مليار  (2.4 بمبلغ) تقدر  للمشروع  االستثمار 

اإلجمالية)150)ميغاوات.

)محطة) («PARC EOLIEN DE TAZA» وينتظر أن تحقق شركة)

(- (2021 من خالل مخطط األعمال للفترة) املحركات الهوائية بتازة()

2041،)دخال إجماليا قدره)42,22)مليون درهم سنة)2021)ليصل إلى)

155,20)مليون درهم سنة)2041)بمعدل نمو سنوي قدره)6,72 %.

واعتبارا لألهداف املتوخاة من هذا املشروع واملتمثلة على وجه)

الخصوص في توظيف الطاقة النظيفة في مشاريع التنمية االقتصادية)؛

وبناء)على املادة)8)من القانون رقم)39.89)املأذون بموجبه في تحويل)

منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.90.01)بتاريخ)15)من رمضان)1410 )11)أبريل)1990(،)كما وقع)

تغييره وتتميمه)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الصالح للشرب باملساهمة) واملاء) يؤذن للمكتب الوطني للكهرباء)

 «PARC EOLIEN DE TAZA»(بحصة)30%)في رأسمال الشركة املسماة

املحدثة في إطار الشطر األول من) )محطة املحركات الهوائية بتازة()

»البرنامج املندمج للطاقة الريحية«)بقوة)150)ميغاوات.

املادة الثانية

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)7)رمضان)1442 )20)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

مرسوم ضقم))0).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3)) 

بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)

الترابي) ب لنفوذ  الواقع  تجم صت«) لقبيلة  الجموع  »أضا�ضي 

للملحقة اإلداضية الث لثة بب شوية تنغير بإقليم تنغير،)الج ض3)

على ملك الجم عة الساللية))قبيلة تجم صت.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)27)يوليو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)

»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 

الجموع لقبيلة تجماصت«،)الواقع بامللحقة اإلدارية الثالثة بباشوية)

تنغير بإقليم تنغير،)مساحته التقريبية)537)هكتارا،)الجاري على ملك)

الجماعة الساللية))قبيلة تجماصت.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : أرا�ضي جموع قبيلة اهل تنغير وقبيلة ازرو ؛

- شرقا : واحة تودغى ؛

- جنوبا : أرا�ضي جموع قبيلة ايت لحسن وعلي ؛

- غربا : أرا�ضي جموع قبيلة واكليم.
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املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر امللحقة اإلدارية الثالثة،)قصد مباشرة عملية)

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم ضقم))0).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3)) 
بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)
الترابي) ب لنفوذ  الواقع  (»( اوش 0) لقبيلة  الجموع  »أضا�ضي 
الج ض3 على ملك) لقي دة النيف بدائرة النيف بإقليم تنغير،)

الجم عة الساللية))قصر ازغي فزو.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)26)يوليو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)
»أرا�ضي) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
الجموع لقبيلة أوشان)2«،)الواقع بقيادة النيف بدائرة النيف بإقليم)
تنغير،)مساحته التقريبية)13501)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة)

الساللية))قصر ازغي فزو.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : أرا�ضي الجموع توغزة وايت حمو والتحديد اإلداري 825 
ومطلب التحفيظ عدد R35472/35 ؛

- شرقا : التحديد اإلداري 627 ؛

- جنوبا : أرا�ضي الجموع ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة النيف،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم ضقم)00).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3)) 
بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)
»امردول نتسلي نمن ين«)الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة تغزوت)
بدائرة تنغير بإقليم تنغير،)الج ض3 على ملك الجم عة الساللية))

قبيلة ح ضة اليمي0.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)14)يوليو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»امردول نتسلي)
مساحته) الواقع بقيادة تغزوت بدائرة تنغير بإقليم تنغير،) نمناين«،)
قبيلة) ( الجاري على ملك الجماعة الساللية) 5911)هكتارا،) التقريبية)

حارة اليمين.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):
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- شماال : جبل مروان وجبل تيزي ؛

- شرقا : جبل اكبنار تبوشارت افرو ؛

- جنوبا : جبل واصور وجبل تاوردا ؛

- غربا : جبل تيكنيوين نتاغيا.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة تغزوت،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم ضقم)05).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3)) 
بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)
الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة) بواس 3«) بوتزولت،) »اوفرخى،)
ملك) الج ض3 على  ميدلت،) بإقليم  الريش  بدائرة  ازدك  ايت 

الجم عة الساللية))قصر تزم مرت.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)13)يوليو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)
»اوفرخى،) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
الواقع بقيادة ايت ازدك بدائرة الريش بإقليم) بواساي«،) بوتزولت،)
ميدلت،)مساحته التقريبية)19572)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة)

الساللية قصر تزمامرت.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : DA-COL 460 ؛

- شرقا : DA-COL 457/A(P1 ؛

- جنوبا : جبل بوكنديل، DA-COL462P1 ؛

.DA-COL 403/D(P1 ،14/33543 غربا : طريق، مطلب التحفيظ عدد -

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر قيادة ايت ازدك،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم ضقم)06).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3)) 

بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)

بدائرة) أغب لو،) لقي دة  الترابي  ب لنفوذ  الواقع  »ت نم ست«)

الج ض3 على ملك الجم عة الساللية)) بومية بإقليم ميدلت،)

ايت حمو وحقي.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 7)يوليو) تباشر،)ابتداء)من يوم)

»تانماست«،) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)

الواقع بقيادة اغبالو بدائرة بومية بإقليم ميدلت،)مساحته التقريبية)

621)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية ايت حمو وحقي.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : مطالب التحفيظ أعداد 42/14659 ق1و2، 42/14381، 

42/14636ق 2، 42/14750، 42/14367، 42/14682، 42/14574 ؛

- شرقا : مطالب التحفيظ أعداد 42/42،14833/14341، 42/14493، 

 ،42/15031  ،42/42  ،14549/14495  ،42/14494  ،42/14491

،42/14379 ،42/14863

- جنوبا : مطلب تحفيظ عدد 42/12360 ؛

 ،42/14325  ،42/14247 أعداد  التحفيظ  مطالب   : غربا   -

 ،42/14273 ،42/14272 ،42/14272 ،42/14246 ،42/14326

 ،42/14171 ،42/14176 ،42/14175 ،42/14267 ،42/14115

الرسم   ،42/14174  ،42/14173  ،42/14140  ،42/14170

العقاري عدد 42/9276.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

قصد مباشرة عملية التحديد) التاسعة صباحا بمقر قيادة أغبالو،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم ضقم)07).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3)) 

بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)

»ترغى تيز3 نوانو«)الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة سيد3 عي د)

الجم ع ت) ملك  على  الج ض3  ميدلت،) إقليم  الريش  دائرة 

الساللية زاوية سيد3 حمزة.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 2)يوليو) تباشر،)ابتداء)من يوم)

»ترغى تيزي) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)

ميدلت،) بإقليم  الريش  دائرة  عياد  سيدي  بقيادة  الواقع  نوانو«،)

الجماعات) ملك  على  الجاري  هكتارا،) (2552 التقريبية) مساحته 

الساللية))زاوية سيدي حمزة.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : جبل تسمدلت ؛

- شرقا : واد صارق ؛

- جنوبا : جبل اقداي ؛

- غربا : اسامر الغمان.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التاسعة صباحا بمقر امللحقة اإلدارية الثالثة،)قصد مباشرة عملية)

التحديد اإلداري.
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املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم ضقم)08).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3)) 

بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)

»تيشوت تزكزاوت«)الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة ايتزض بدائرة)

الج ض3 على ملك الجم عة الساللية) ميدلت بإقليم ميدلت،)

ايت بنيعقوب فخذة ايت ضحو.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2021)وتتواصل في األيام املوالية) 6)يوليو) تباشر،)ابتداء)من يوم)

»تيشوت) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 

ميدلت،) بإقليم  ميدلت  بدائرة  ايتزر  بقيادة  الواقع  تزكزاوت«،)

مساحته التقريبية)999)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية)

ايت بنيعقوب فخذة ايت رحو.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : مطلب التحفيظ عدد 19166/ك ؛

- شرقا : ملك ايت رحو، الرسم العقاري عدد 42/8466، طريق ؛

- جنوبا : الرسم العقاري عدد 42/14902 واد ملوية، واد تنفيت ؛

 ،42/24414  ،42/6526 أعداد  التحفيظ  مطالب   : غربا   -

 ،2 و  ق1   42/2887  ،42/13540 العقاري  الرسم   ،42/1987

واد تنفيت.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

التحديد) عملية  مباشرة  قصد  ايتزر،) قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم ضقم)09).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3)) 

بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)

»مدوضت آق  نررقو0«)الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة سيد3)

عي د بدائرة الريش بإقليم ميدلت،)الج ض3 على ملك الجم عة)

الساللية زاوية سيد3 حمزة.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم فاتح يوليو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)

»مدورت آقا) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)

الواقع بقيادة سيدي عياد دائرة الريش بإقليم ميدلت،) نضرقون«،)

الجاري على ملك الجماعة الساللية)) 686)هكتار،) مساحته التقريبية)

زاوية سيدي حمزة.
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يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : سيدي حمزة، الطريق اإلقليمية عدد R.P7102، في اتجاه 

الطريق الوطنية رقم 13 ؛

الرسم  تاشوين،   14/21364 عدد  العقاري  الرسم   : شرقا   -

العقاري الرسم  الدراكة،   T21364/14 عدد  العقاري 

عدد T23264/42مدورت ؛

- جنوبا : الرسم العقاري عدد T23408/42 ؛

- غربا : طريق غير معبدة.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

عملية) مباشرة  قصد  عياد،) سيدي  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم ضقم)53).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3))

بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)

لقي دة) الترابي  ب لنفوذ  الواقع  نتوضيرت«) أم لو  »أشوش 3 

الج ض3 على ملك) سيد3 عي د بدائرة الريش بإقليم ميدلت،)

الجم عة الساللية تزضفت.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)

الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)30)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أشوشاي أمالو)
الواقع بقيادة سيدي عياد دائرة الريش بإقليم ميدلت،) نتوريرت«،)
مساحته التقريبية)1720)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية))

تزرفت.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : مفترض جماعي ؛

- شرقا : مفترض جماعي، التحديد اإلداري 647، الساقية ؛

- جنوبا : طريق معبدة، واد ؛

- غربا : مفترض جماعي، الرسم العقاري T21364/14 موتفود.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
عملية) مباشرة  قصد  عياد،) سيدي  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم ضقم)م5).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3)) 
بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)
الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة سيد3 عي د بدائرة) »أعب ض3«)
الج ض3 على ملك الجم عة الساللية) الريش بإقليم ميدلت،)

أعب ض3.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛
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وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)29)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)
»أعباري«،) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
مساحته) ميدلت،) بإقليم  الريش  دائرة  عياد  سيدي  بقيادة  الواقع 
التقريبية)3247)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية))أعباري.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : مطلب التحفيظ عدد 14/32668 ؛

- شرقا : مطلب التحفيظ عدد 14/32665 ؛

- جنوبا : الرسم العقاري عدد T22371/42 اوجة، واد ؛

.T26891/14 غربا : الرسم العقاري عدد -

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
عملية) مباشرة  قصد  عياد،) سيدي  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم ضقم))5).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3)) 
بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)
»بودضيم ت ماللت«)الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة سيد3 عي د)
الجم عة) ملك  على  الج ض3  ميدلت،) بإقليم  الريش  بدائرة 

الساللية بودضيم)-)ت ماللت.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)24)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)

»بودريم) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 

دائرة الريش بإقليم ميدلت،) الواقع بقيادة سيدي عياد،) تاماللت«،)

مساحته التقريبية)7194)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية)

بودريم)-)تاماللت.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)

عند االقتضاء،)ويحده):

 ،14/32668  ،14/32665 أعداد   التحفيظ  مطالب   : شماال   -

74/5516، والتحديد اإلداري 471 ؛

- شرقا : الرسم العقاري عدد 42/23909 املو أبو ؛

 DA-  ،R100100/42 ملك،   ،DA-DPF 11/44  : جنوبا   -

COL8150/1DA ؛

.T22371/42 غربا : الرسم العقاري عدد -

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)

يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)

عملية) مباشرة  قصد  عياد،) سيدي  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 

الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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مرسوم ضقم))5).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3)) 
بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)
لقي دة) الترابي  ب لنفوذ  الواقع  عال«) ايت  أمزداغ  »أمردال 
الج ض3 على ملك) سيد3 عي د بدائرة الريش بإقليم ميدلت،)

الجم ع ت الساللية امزداغ،)احنر ض،)ابحب حن.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)22)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»أمردال أمزداغ)
الواقع بقيادة سيدي عياد دائرة الريش بإقليم ميدلت،) ايت عال«،)
الجماعات) ملك  على  الجاري  هكتارا،) (1548 التقريبية) مساحته 

الساللية امزداغ،)احنضار،))ابحباحن.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : املفترض جماعي ؛

- شرقا : الرسم العقاري عدد 14/26891 ؛

- جنوبا : الرسم العقاري عدد 42/22371 عوجة، واد ؛

- غربا : الطريق الوطنية رقم 13.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
عملية) مباشرة  قصد  عياد،) سيدي  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم ضقم)50).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3)) 
بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)
الواقع ب لنفوذ الترابي لب شوية اق  بإقليم ط ط ،) »القب بة«)

الج ض3 على ملك الجم عة الساللية القب بة.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)17)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)
»القبابة«،) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
الواقع بالنفوذ الترابي لباشوية اقا بإقليم طاطا،)مساحته التقريبية)

55)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية القبابة.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : أرا�ضي الجموع أݣادير اوزرو؛

- شرقا : التحديد اإلداري 528  ؛

- جنوبا : التحديد اإلداري 435 ق 1 و ق 2  ؛

- غربا : الطريق.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التحديد) عملية  مباشرة  قصد  اقا،) باشوية  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)6983 -)20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 6)م)  

مرسوم ضقم)55).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3))
بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)
»اوتالمي0«)الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة سيد3 عي د بدائرة)
الريش بإقليم ميدلت،)الج ض3 على ملك الجم ع ت الساللية)

ايت بوشبوط،)تصوف نت،)اميرر.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)17)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)
»اوتالمين«،) عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو) عند االقتضاء،)
مساحته) بإقليم ميدلت،) الريش  الواقع بقيادة سيدي عياد بدائرة 
ايت) الجاري على ملك الجماعات الساللية  هكتارا،) (426 التقريبية)

بوشبوط،)تصوفانت،)اميضر.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : طريق ؛

- شرقا : الرسم العقاري عدد 14/13353 ؛

- جنوبا : ساقية، دوار ايت بوشبوط، شعبة ؛

- غربا : الرسم العقاري عدد 42/23408.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
عملية) مباشرة  قصد  عياد،) سيدي  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

التحديد اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم ضقم)56).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3)) 
بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)
»دو اكرا0)م«)الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة اديس بدائرة ط ط )
بإقليم ط ط ،)الج ض3 على ملك الجم عة الساللية دواض اديس.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)16)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»دو اكران)1«،)
مساحته التقريبية) الواقع بقيادة اديس بدائرة طاطا بإقليم طاطا،)

629)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية دوار اديس.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : التحديد اإلداري 600 ؛

- شرقا : أرا�ضي الجموع تزارت ؛

- جنوبا : أرا�ضي الجموع تزارت وترسولت ؛

التحفيظ  مطلب  عمومية،  طريق  الخواص،  أرا�ضي   : غربا   -
56/6712، واد.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التحديد) قصد مباشرة عملية  التاسعة صباحا بمقر قيادة اديس،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



7)م)الجريدة الرسمية عدد)6983 -)20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(  

مرسوم ضقم)57).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3)) 
بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)
الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة اديس بدائرة ط ط ) »البوضة«)

بإقليم ط ط ،)الج ض3 على ملك الجم عة الساللية تكريح.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)15)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)
»البورة«،) املدعو) للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،) عند 
مساحته التقريبية) الواقع بقيادة اديس بدائرة طاطا بإقليم طاطا،)

232)هكتارا،)الجاري على ملك الجماعة الساللية تكريح.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : أمالك خاصة لدوار توك ايغيه ؛

- شرقا : واد تكريح ؛

- جنوبا : أرا�ضي الجموع تزولت ؛

- غربا : أرا�ضي الجموع اكرزاكن.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التحديد) قصد مباشرة عملية  التاسعة صباحا بمقر قيادة اديس،)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم ضقم)58).م).))ص دض في)3م)ضمر 0))00م ))))أبريل)م)3)) 
بتحديد ت ضيخ افتت ح عملية التحديد اإلداض3 للعق ض املدعو)
الواقع ب لنفوذ الترابي لقي دة ايت) »بقعة تداوت ن يت ضحو«)
وافال بدائرة ميدلت بإقليم ميدلت،)الج ض3 على ملك الجم عة)

الساللية ايت وافال.

رئيس الحكومة،

املتعلق بالتحديد اإلداري ألرا�ضي) (63.17 على القانون رقم) بناء)
الجماعات الساللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.116 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تباشر،)ابتداء)من يوم)15)يونيو)2021)وتتواصل في األيام املوالية)
عند االقتضاء،)عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو)»بقعة تداوت)
الواقع بقيادة ايت وافال بدائرة ميدلت بإقليم ميدلت،) نايت رحو«،)
الجاري على ملك الجماعة الساللية) هكتارا،) (23 مساحته التقريبية)

ايت وافال.

يشتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه السقي)
عند االقتضاء،)ويحده):

- شماال : مقبرة برتات ؛

- شرقا : طريق، ملك املسجد ؛

- جنوبا : مزرعة ايت مزوغ ؛

- غربا : مطلب التحفيظ عدد 42/3249 زريويلة.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري،)املنصوص عليها في املادة الخامسة)
يوم التحديد في الساعة) (،63.17 من القانون املشار إليه أعاله رقم)
التاسعة صباحا بمقر قيادة ايت وافال،)قصد مباشرة عملية التحديد)

اإلداري.

املادة الثالثة

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  تنفيذ  يسند 
الرسمية،)إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في)10)رمضان)1442 )23)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



عدد)6983 -)20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 8)م)  

قراض لوزير الداخلية ضقم)م).70م)ص دض في)5)جم دى اآلخرة))00م )9م)ين ير)م)3)()ب ملص دقة على الئحة ذو3 الحقوق امل لكي0)

على الشي ع لألضا�ضي الفالحية للجم عة الساللية العم مرة الك ئنة بإقليم القنيطرة الواقعة أضاضيه  داخل دائرة الر3)

ب لغرب.

وزير الداخلية،

املتعلق باألرا�ضي الجماعية) ()1969 يوليو) (25( 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (1.69.30 بناء)على الظهير الشريف رقم)

 1.19.117 64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) الواقعة في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم)

الصادر في)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما الفصل)5)منه)؛

وعلى القانون رقم)62.17)بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.19.115)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما املادة)33)منه)؛

62.17 2020(،)بتطبيق أحكام القانون رقم) 1441 )9)يناير) 13)من جمادى األولى) 2.19.973)الصادر في)  وعلى املرسوم رقم)

املشار إليه أعاله)؛

املحدد ملنطقة الري بالغرب بإقليم) ()1969 يوليو) (25(  1389 جمادى األولى) (10 الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)

القنيطرة الخاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1669()املتعلق بقانون)

اإلستثمارات الفالحية كما وقع تغييره)؛

وبعد االطالع على محضر))اجتماع جماعة النواب إلعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية العمامرة)؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية املعنية وكافة ذوي الحقوق املعنيين)؛

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية املعنية)؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي للقنيطرة بتاريخ)5)ربيع األول)1442 )22)أكتوبر)2020(،)الصادرة في شأن الطعون)

املقدمة ضد هذه الالئحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية العمامرة الكائنة بإقليم القنيطرة)

والواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)جمادى اآلخرة)1442 )19)يناير)2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



9)م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 3)م)  



م)م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية ))م)  



))م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 0)م)  



5)م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 6)م)  



7)م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 8)م)  



9)م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 03م)  



م0م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية )0م)  



)0م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 00م)  



05م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 06م)  



07م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 08م)  



09م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 53م)  



م5م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية )5م)  



)5م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 50م)  



55م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 56م)  



57م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 58م)  



59م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 63م)  



م6م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية )6م)  



)6م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 60م)  



65م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 66م)  



67م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 68م)  



69م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 73م)  



م7م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 

قراض لوزير الداخلية ضقم)م).83م)ص دض في)5)جم دى اآلخرة))00م )9م)ين ير)م)3)()ب ملص دقة على الئحة ذو3 الحقوق امل لكي0)

على الشي ع لألضا�ضي الفالحية للجم عة الساللية أوالد ع مر الحوزية الك ئنة بإقليم القنيطرة الواقعة أضاضيه  داخل)

دائرة الر3 ب لغرب.

وزير الداخلية،

املتعلق باألرا�ضي الجماعية) ()1969 يوليو) (25( 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (1.69.30 بناء)على الظهير الشريف رقم)

 1.19.117 64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) الواقعة في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم)

الصادر في)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما الفصل)5)منه)؛

وعلى القانون رقم)62.17)بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.19.115)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما املادة)33)منه)؛

62.17 2020(،)بتطبيق أحكام القانون رقم) 1441 )9)يناير) 13)من جمادى األولى) 2.19.973)الصادر في)  وعلى املرسوم رقم)

املشار إليه أعاله)؛

املحدد ملنطقة الري بالغرب بإقليم) ()1969 يوليو) (25(  1389 جمادى األولى) (10 الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)

القنيطرة الخاضعة ملقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1669()املتعلق بقانون)

اإلستثمارات الفالحية كما وقع تغييره)؛

وبعد االطالع على محضر))اجتماع جماعة النواب إلعداد اللوائح لذوي حقوق الجماعة الساللية أوالد عامر الحوزية)؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية املعنية وكافة ذوي الحقوق املعنيين)؛

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية املعنية)؛

املقدمة ضد) الطعون  شأن  في  الصادرة  (،2020 أكتوبر) (22 بتاريخ) للقنيطرة  اإلقليمي  الوصاية  مجلس  مقررات  وعلى 

هذه الالئحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق املالكين على الشياع لألرا�ضي الفالحية للجماعة الساللية أوالد عامر الحوزية الكائنة بإقليم)

القنيطرة والواقعة أراضيها داخل دائرة الري بالغرب كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)جمادى اآلخرة)1442 )19)يناير)2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية )7م)  



)7م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 70م)  



75م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 76م)  



77م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 78م)  



79م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 83م)  



م8م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية )8م)  



)8م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 80م)  



85م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 86م)  



87م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 



عدد)6983 -)20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 88م)  

في ص دض  م).0م5) ضقم) والغ ب ت  واملي ه  القروية  والتنمية  البحر3  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك   قراض 
0م)من ضجب))00م )6))فبراير)م)3)()يق�ضي بمنح القطعة املحدثة ب لعق ض الجم عي للملك املسمى)»أوالد شب ني«)الت بع)

للجم عة الساللية)»أوالد شب ني«)والواقع داخل دائرة الر3 للغرب بإقليم سيد3 ق سم.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق باألرا�ضي الجماعية) ()1969 يوليو) (25( 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (1.69.30 بناء)على الظهير الشريف رقم)
بتاريخ) (1.19.117 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (64.17 الواقعة في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)

7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()ال سيما الفصلين)13)و)14)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.69.31)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم)
القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1669()بمثابة ميثاق)

لالستثمارات الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

الصادر) (1015.00 رقم) البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
في) الصادر  (1.69.30 رقم) الشريف  الظهير  من  (12 الفصل) بتطبيق  ()2000 أغسطس) (18(  1421 األولى) من جمادى  (17 في)

10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري)؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم)435.71)الصادر في)4)شعبان)1392 )14)سبتمبر)1972()باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق)
التابعين للجماعات الساللية والواقعة داخل دوائر الري للغرب))إقليم القنيطرة(،

قررا مايلي):

املادة األولى

املسمى الجماعي  للعقار  التمليك  عملية  من  املستفيدين  أسماء) قائمة  املشترك،) القرار  بهذا  املرفقة  الالئحة  في   تحدد 
»أوالد شباني«)التابع للجماعة الساللية)»أوالد شباني«.

املادة الثانية

لذوي الحقوق املذكورة أسماؤهم في الجدول املرفق بهذا القرار) (30/5499 تمنح القطع املحدثة بالرسم العقاري عدد)
والكائن) »أوالد شباني«) التابع للجماعة الساللية) باعتبارهم مالكين على الشياع للعقار الجماعي املشار إليه أعاله،) املشترك،)
بإقليم سيدي قاسم،)في إطار تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.30)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()
 املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.19.117)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019(.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



89م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 

 ق ئمة ذو3 الحقوق والقطع املحدثة بن ء)على التجزئة للجم عة الساللية املسم ة)»أوالد شب ني«

موضوع الرسم العق ض3 عدد)3/5099)،)والواقع بقي دة داض لعسلوجي،)دائرة بهت،)إقليم سيد3 ق سم



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 93م)  

3,57(8

 ق ئمة ذو3 الحقوق والقطع املحدثة بن ء)على التجزئة للجم عة الساللية املسم ة)»أوالد شب ني«

موضوع الرسم العق ض3 عدد)3/5099)،)والواقع بقي دة داض لعسلوجي،)دائرة بهت،)إقليم سيد3 ق سم



م9م)الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 

في) ص دض  م).5م5) ضقم) والغ ب ت  واملي ه  القروية  والتنمية  البحر3  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قراض 
0م)من ضجب))00م )6))فبراير)م)3)()يق�ضي بمنح القطع املحدثة ب لعق ض الجم عي للملك املسمى)»لغط طسة«)الت بع)

للجم عة الساللية)»لقط طسة«)والواقع داخل دائرة الر3 للغرب بإقليم سيد3 ق سم.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق باألرا�ضي الجماعية) ()1969 يوليو) (25( 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (1.69.30 بناء)على الظهير الشريف رقم)
الواقعة في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.117)بتاريخ)7)ذي)

الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()ال سيما الفصلين)13)و)14)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.69.31)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم)
القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1669()بمثابة ميثاق)

لالستثمارات الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

في) الصادر  (1018.00 رقم) البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
 17)من جمادى األولى)1421 )18)أغسطس)2000()بتطبيق الفصل)12)من الظهير الشريف رقم)1.69.30)الصادر في)10)جمادى األولى)1389

)25)يوليو)1969()املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري)؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم)435.17)الصادر في)4)شعبان)1392 )14)سبتمبر)1972()باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق)
التابعين للجماعات الساللية والواقعة داخل دوائر الري للغرب))إقليم القنيطرة(،

قررا مايلي):

املادة األولى

تحدد في الالئحة املرفقة بهذا القرار املشترك،)قائمة أسماء)املستفيدين من عملية التمليك للعقار الجماعي املسمى)»لغطاطسة«)
التابع للجماعة الساللية)»لقطاطسة«.

املادة الثانية

لذوي الحقوق املذكورة أسماؤهم في الجدول املرفق بهذا القرار) (30/5447 تمنح القطع املحدثة بالرسم العقاري عدد)
املشترك،)باعتبارهم مالكين على الشياع للعقار الجماعي املشار إليه أعاله،)التابع للجماعة الساللية)»لقطاطسة«)والكائن بإقليم)
سيدي قاسم،)في إطار تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.30)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()املتعلق)
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف (64.17 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)  باألرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري،)

رقم)1.19.117)بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019(.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)14)من رجب)1442 )26)فبراير)2021(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*
*  *



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية )9م)  

 ق ئمة ذو3 الحقوق والقطع املحدثة بن ء)على التجزئة للجم عة الساللية املسم ة)»لقط طسة«

موضوع الرسم العق ض3 عدد)3/5007)،)والواقع بقي دة داض لعسلوجي،)دائرة بهت،)إقليم سيد3 ق سم



)9م)الجريدة الرسمية عدد)6983 -)20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(  

م).)78)ص دض في) قـــراض لوزير االقتص د وامل لية وإصالح اإلداضة ضقم)

9)شعب 0))00م ))))م ضس)م)3)()بتتميم قراض وزير االقتص د)

ضبيع) 3م) في) الص دض  ((986.(3 ضقم) اإلداضة  وإصالح  وامل لية 

اآلخر))00م )6))نوفمبر)3)3)()بتفويض اإلمر ء.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

()2020 نوفمبر) (26(  1442 ربيع اآلخر) (10 الصادر في) (2986.20 رقم)

بتفويض اإلمضاء،

قـرر ما يلي :

املادة األولى

القرار) من  األولى  املادة  مقتضيات  التالي  النحو  على  تتمم 

1442 اآلخر) ربيع  (10 في) الصادر  (2986.20 رقم) أعاله  إليه   املشار 

)26)نوفمبر)2020():

 »املادة األولى.)-)يفوض إلى املديرين الجهويين)..................................

»..................................................................املكاتب الجمركية):

االختص ص 
الترابي

املفوض إليهم

مجموع 

التراب الوطني

» - السيد أحمد جييد ......................................... مدير الجمارك مليناء الدار البيضاء ؛

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

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

 - لطنجة  الصادرات  مدير  األولى،  الدرجة  من  املتصرف  غانم،  املصطفى  السيد   -  «

»املتوسط ؛

» - السيد عبد االله فراجي، املتصرف من الدرجة األولى، مدير الواردات لطنجة - املتوسط ؛

» - السيد املهدي بن داوود، املتصرف من الدرجة األولى، مدير املسافرين لطنجة - املتوسط ؛

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

» - السيد سعيد مكتفي .......................................... املدير اإلقليمي العيون.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)شعبان)1442 )23)مارس)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قراض لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع لي والبحث)

م).868)ص دض) الن طق الرسمي ب سم الحكومة ضقم) العلمي،)

بتحديد بعض) م)3)() )ف تح أبريل) )00م) من شعب 0) 8م) في)

املع دالت بي0 الشه دات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من (15 في) الصادر  (1.59.072 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

التربية) بتحديد اختصاصات وزير  ()1959 يوليو) (21(  1379 محرم)

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات)

وشهادات متابعة الدروس)؛

1379 من صفر) (17 في) الصادر  (2.59.364 رقم) املرسوم   وعلى 

بمنح) الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد  ()1959 أغسطس) (22(

معادالت الشهادات)؛

في الصادر  (2071.01 رقم) الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7)رمضان)1422 )23)نوفمبر)2001()بشأن النظام املدر�ضي في التعليم)

األولي واالبتدائي والثانوي)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر)
1427 رمضان) من  (23 في) الصادر  (2385.06 رقم) العلمي   والبحث 
بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا،) (،)2006 أكتوبر) (16(

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

املعادلة) ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ)29)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

البناء) هندسة  »شعبة  املغربية) البكالوريا  شهادة  ملعادلة  تقبل 

واألشغال العمومية)-)مسلك أوراش البناء«،)الشهادة التالية):

-(Attestation( de( réussite( au( baccalauréat( »(option( :( F4(

génie( -( civil(«,( délivrée(par( le(ministère(de( l’enseignement(

technique(professionnel,(de( la(formation(qualifiante(et(de(

l’emploi(-(République(du(Congo.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من شعبان))1442))فاتح أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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قراض لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع لي والبحث)

م).869)ص دض) الن طق الرسمي ب سم الحكومة ضقم) العلمي،)

بتحديد بعض) م)3)() )ف تح أبريل) )00م) من شعب 0) 8م) في)

املع دالت بي0 الشه دات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من (15 في) الصادر  (1.59.072 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

التربية) بتحديد اختصاصات وزير  ()1959 يوليو) (21(  1379 محرم)

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات)

وشهادات متابعة الدروس)؛

1379 من صفر) (17 في) الصادر  (2.59.364 رقم) املرسوم   وعلى 

بمنح) الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد  ()1959 أغسطس) (22(

معادالت الشهادات)؛

في الصادر  (2071.01 رقم) الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7)رمضان)1422 )23)نوفمبر)2001()بشأن النظام املدر�ضي في التعليم)

األولي واالبتدائي والثانوي)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر)
1427 رمضان) من  (23 في) الصادر  (2385.06 رقم) العلمي   والبحث 
البكالوريا،) نيل شهادة  امتحانات  تنظيم  بشأن  ()2006 أكتوبر) (16(

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

املعادلة) ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ)29)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

»شعبة اآلداب والعلوم) تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية)

اإلنسانية)-)مسلك اآلداب«،)الشهادة التالية):

-(Diplôme(de(bachelier(de( l’enseignement(du(second(degré(

»série( :( A-philosophie( -( lettres( -( option( 3«,( délivré( par(

l’Université( Cheikh-Anta-Diop( de( Dakar( -( République( du(

Sénégal.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من شعبان))1442))فاتح أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قراض لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع لي والبحث)

م).873)ص دض) الن طق الرسمي ب سم الحكومة ضقم) العلمي،)

بتحديد بعض) م)3)() )ف تح أبريل) )00م) من شعب 0) 8م) في)

املع دالت بي0 الشه دات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من (15 في) الصادر  (1.59.072 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

التربية) بتحديد اختصاصات وزير  ()1959 يوليو) (21(  1379 محرم)

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات)

وشهادات متابعة الدروس)؛

1379 من صفر) (17 في) الصادر  (2.59.364 رقم) املرسوم   وعلى 

بمنح) الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد  ()1959 أغسطس) (22(

معادالت الشهادات)؛

في الصادر  (2071.01 رقم) الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7)رمضان)1422 )23)نوفمبر)2001()بشأن النظام املدر�ضي في التعليم)

األولي واالبتدائي والثانوي)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر)
1427 رمضان) من  (23 في) الصادر  (2385.06 رقم) العلمي   والبحث 
البكالوريا،) نيل شهادة  امتحانات  تنظيم  بشأن  ()2006 أكتوبر) (16(

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

املعادلة) ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

البناء) هندسة  »شعبة  املغربية) البكالوريا  شهادة  ملعادلة  تقبل 

واألشغال العمومية)-)مسلك أوراش البناء«،)الشهادة التالية):

-(Diplôme( »spécialité( :( construction( industrielle( et( civile«,(

délivré( par( l’Ecole( technique( de( construction( de( la( ville(

de( Konotop( nommé( d’après( P.I.Novikov,( ministère( des(

transports,(ex.(U.R.S.S.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من شعبان)1442))فاتح أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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قراض لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع لي والبحث)

م).م87)ص دض) الن طق الرسمي ب سم الحكومة ضقم) العلمي،)

بتحديد بعض) م)3)() )ف تح أبريل) )00م) من شعب 0) 8م) في)

املع دالت بي0 الشه دات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من (15 في) الصادر  (1.59.072 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

التربية) بتحديد اختصاصات وزير  ()1959 يوليو) (21(  1379 محرم)

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات)

وشهادات متابعة الدروس)؛

1379 من صفر) (17 في) الصادر  (2.59.364 رقم) املرسوم   وعلى 

بمنح) الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد  ()1959 أغسطس) (22(

معادالت الشهادات)؛

في الصادر  (2071.01 رقم) الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7)رمضان)1422 )23)نوفمبر)2001()بشأن النظام املدر�ضي في التعليم)

األولي واالبتدائي والثانوي)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر)

1427 رمضان) من  (23 في) الصادر  (2385.06 رقم) العلمي   والبحث 

البكالوريا،) نيل شهادة  امتحانات  تنظيم  بشأن  ()2006 أكتوبر) (16(

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

املعادلة) ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

البناء) هندسة  »شعبة  املغربية) البكالوريا  شهادة  ملعادلة  تقبل 

واألشغال العمومية)-)مسلك أوراش البناء«،)الشهادة التالية):

- شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي »شعبة تقني ريا�ضي - هندسة 

مدنية« املسلمة من وزارة التربية الوطنية بالجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من شعبان)1442))فاتح أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قراض لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع لي والبحث)

م).)87)ص دض) الن طق الرسمي ب سم الحكومة ضقم) العلمي،)

بتحديد بعض) م)3)() )ف تح أبريل) )00م) من شعب 0) 8م) في)

املع دالت بي0 الشه دات.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من (15 في) الصادر  (1.59.072 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

التربية) بتحديد اختصاصات وزير  ()1959 يوليو) (21(  1379 محرم)

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات)

وشهادات متابعة الدروس)؛

1379 من صفر) (17 في) الصادر  (2.59.364 رقم) املرسوم   وعلى 

بمنح) الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد  ()1959 أغسطس) (22(

معادالت الشهادات)؛

في الصادر  (2071.01 رقم) الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7)رمضان)1422 )23)نوفمبر)2001()بشأن النظام املدر�ضي في التعليم)

األولي واالبتدائي والثانوي)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر)
1427 رمضان) من  (23 في) الصادر  (2385.06 رقم) العلمي   والبحث 
البكالوريا،) نيل شهادة  امتحانات  تنظيم  بشأن  ()2006 أكتوبر) (16(

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

املعادلة) ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ)29)يوليو)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الهندسة) »شعبة  املغربية) البكالوريا  شهادة  ملعادلة  تقبل 

الكهربائية)-)مسلك الصيانة الصناعية«،)الشهادة التالية):

-(Diplôme(du(baccalauréat(de(l’enseignement(professionnel(

»option( :( MI( )maintenance( industrielle(«,( délivré( par( le(

ministère( des( enseignements( secondaires( et( supérieurs( - 

Burkina-Faso.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من شعبان)1442))فاتح أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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 قراض لوزير الفالحة والصيد البحر3 والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت

م)3)) أبريل) ((( )00م  من شعب 0) 9م) ص دض في) م).)87)  ضقم)

يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخ صة ألحد)

وضثة املمنوحة له س بق  بإقليم سيد3 ق سم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة،)كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون املشار إليه أعاله)

رقم)1.72.277)الصادر في)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

1386 من ربيع األول) (15 الصادر في) (486.66  وعلى املرسوم رقم)

)4)يوليو)1966()بتحديد الئحة الفالحين املوزعة عليهم قطع من أراض)

مالل) بني  إقليما  الخاص  الدولة  ملك  من  للفالحة  أو قابلة  فالحية 

والقنيطرة)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)24)يناير))2012،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسلم السيد الشويدري الناجي القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

132)املحدثة بتجزئة سيدي محمد بن احمد والواقعة) الخاصة رقم)

بتعاونية اإلصالح الزراعي)»الحسنية«)بجماعة زيرارة بإقليم سيدي)

أعاله إليه  املشار  املرسوم  على  بناء) ألبيه  سابقا  املسلمة   قاسم،)

رقم)486.66)بتاريخ)15)من ربيع األول)1386 )4)يوليو)1966(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من شعبان)1442 )2)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

مقرض لوزير التجهيز والنقل و اللوجيستيك وامل ء)ضقم)م).م88)ص دض)

م)3)()ب إلذ0 ب لتخلي عن) )00م )5)أبريل) )))من شعب 0) في)

ملكية القطع األضضية الالزمة لتوسيع وتقوية وتحسي0 مستوى)

إلى) من 0.ك.)333+3) 5م) الخدمة على الطريق الوطنية ضقم)

0.ك.)7)+333)بجم عة أفسو بإقليم الن ضوض.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

املنفعة) امللكية ألجل  بنزع  املتعلق  (7.81 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل   العامة 

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982())؛

 1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم  وعلى 

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

من ربيع (19 الصادر في) (2.18.964  وبعد االطالع على املرسوم رقم)

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي) ()2018 ديسمبر) (27(  1440 اآلخر)

الوطنية) الطريق  على  الخدمة  مستوى  وتحسين  وتقوية  بتوسيع 

رقم)15)من ن.ك.)0+000)إلى ن.ك.)27+000)بإقليم الناضور)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.926)الصادر في)16)من جمادى األولى)1442 

)31)ديسمبر)2020()بتجديد املنفعة العامة القاضية بتوسيع وتقوية)

من ن.ك.) (15 وتحسين مستوى الخدمة على الطريق الوطنية رقم)

0+000)إلى ن.ك.)27+000)بإقليم الناضور)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)28)يوليو إلى)28)سبتمبر)2020،)

بمكاتب جماعة أفسو بإقليم الناضور)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى)

يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتوسيع وتقوية)

من ن.ك.) (15 (: وتحسين مستوى الخدمة على الطريق الوطنية رقم)

املبينة في) 27+000)بجماعة أفسو بإقليم الناضور،) إلى ن.ك.) (000+0

الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس)

1/1000)امللحقة بأصل هذا املقرر):
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أضق م 

القطع 

األضضية

مراجعه  

العق ضية

أسم ء املالك أو املفروض أنهم 

كذلك وعن وينهم

املس حة 

ب ملتر املربع

مالحظ ت

غير محفظة1
اليعقوبي حسن

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض بورية812

غير محفظة2
ورثة كراز محند

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض فالحية663

غير محفظة3
اليعقوبي عالل

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض بورية218

غير محفظة4
البوزكري اإلدري�ضي ميلود

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض بورية325

غير محفظة5
الدهري مصطفى ومن معه

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض بورية276

غير محفظة6
البوزكري اإلدري�ضي حسن ومن معه

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض بورية1341

غير محفظة7
غير معروف

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض بورية1977

غير محفظة8
غير معروف

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض بورية1408

غير محفظة9
غير معروف

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض بورية2088

غير محفظة10
الدهري محمد

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض بورية849

غير محفظة11
ورثة الحاج قدور مزيان

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض بورية228

غير محفظة12
غير معروف

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض بورية731

غير محفظة13
ورثة الفقير مزيان

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض بورية138

غير محفظة14
ورثة أوالد عي�ضى

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض بورية955

غير محفظة15
ورثة أوالد عي�ضى

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض بورية710

غير محفظة16
غير معروف

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض بورية278

غير محفظة17
احمد اليعقوبي

إقليم الناضور، جماعة أفسو
أرض فالحية67

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من شعبان)1442 )5)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 98م)  

املحكمةالدستوضية

قراض ضقم م).م)م و.ب ص دض في )م من ضمر 0 )00م )6) أبريل م)3))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،)

املسجلة) النواب  رئيس مجلس  السيد  اطالعها على رسالة  بعد 

التي أحال بموجبها استقالة السيد) (،2021 أبريل) (8 بأمانتها العامة في)

اآلثار) ترتيب  قصد  النواب،) مجلس  من  الناصري  اللطيف  عبد 

القانونية عن هذه االستقالة)؛

وبناء)على الدستور،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.11.91 

بتاريخ)27)من شعبان)1432 )29)يوليو)2011()؛

باملحكمة) املتعلق  (066.13 رقم) التنظيمي  القانون  على  وبناء)

بتاريخ) (1.14.139 الدستورية،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

16)من شوال)1435 )13)أغسطس)2014()؛

بمجلس) املتعلق  (27.11 رقم) التنظيمي  القانون  على  وبناء)

بتاريخ) (1.11.165 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  النواب،)

16)من ذي القعدة)1432 )14)أكتوبر)2011(،)كما وقع تغييره وتتميم؛

وبناء)على النظام الداخلي ملجلس النواب)؛

وبناء)على املرسوم رقم)2.21.124)الصادر في)14)من رجب)1442 

2021()بدعوة مجلس النواب ومجلس املستشارين لعقد) )26)فبراير)

من) (25 في) الصادر  (2.21.218 وعلى املرسوم رقم) دورة استثنائية،)

شعبان)1442 )8)أبريل)2021()بختم الدورة املذكورة)؛

وبعد االطالع على الوثائق املدرجة في امللف)؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون)؛

حيث إنه،)يبين من االطالع على وثائق امللف أن السيد عبد اللطيف)

الناصري املنتخب عضوا بمجلس النواب خالل االقتراع الذي أجري)

)عمالة) »عين الشق«) بالدائرة االنتخابية املحلية) (2016 أكتوبر) (7 في)

املجلس املذكور) ( قدم استقالته من عضوية) مقاطعات عين الشق(،)

برسالة موجهة إلى رئيسه واملسجلة في)5)أبريل)2021)؛

وحيث إن االستقالة املذكورة،)عاينها أعضاء)مكتب مجلس النواب)

أثناء)االجتماع املنعقد في)7)أبريل)2021،)وسجلت بمحضر االجتماع)

املذكور)؛

وحيث إنه،)لئن كانت الفقرة الرابعة من املادة التاسعة من النظام)
في أقرب) تنص على إحاطة املجلس علما،) الداخلي ملجلس النواب،)
جلسة،)باالستقاالت الكتابية املقدمة إلى رئيس املجلس،)وهو إجراء)
السنويتين) دورتيه  في  البرملان  انعقاد  أثناء) سواء) به،) التقيد  يتعين 
املقررتين بمقت�ضى أحكام الفقرة األولى من الفصل)65)من الدستور،)
دورته االستثنائية املنعقدة طبقا ألحكام الفقرة األولى من) أو أثناء)
فإن تقديم النائب املعني الستقالته أتى الحقا على) منه،) (66 الفصل)
برسم) النواب  ملجلس  جلسة  آخر  انعقاد  تاريخ  (،2021 مارس) (23
الدورة االستثنائية املشار إلى مراجع افتتاحها وختمها أعاله،)مما جعل)
إحاطة املجلس علما بذلك،)في جلسة عمومية برسم الدورة املذكورة)

أمرا متعذرا)؛

وحيث إن املادة)90)من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس النواب،)
بمجلس) مقعد  شغور  إثبات  صالحية  الدستورية  املحكمة  تخول 

النواب)؛

على) تنص  املذكور،) التنظيمي  القانون  من  (92 املادة) إن  وحيث 
أنه):)»تنتهي مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس)
النواب عن طريق التعويض)...عند انصرام الفترة النيابية املعنية.«)؛

وحيث إنه،)يتعين تبعا لذلك،)التصريح بشغور املقعد الذي كان)
يشغله السيد عبد اللطيف الناصري بمجلس النواب على إثر استقالته)

منه،)وترتيب اآلثار القانونية عن ذلك)؛

لهذه األسب ب):

أوال)-)تصرح بشغور املقعد الذي كان يشغله السيد عبد اللطيف)
الناصري،)املنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة االنتخابية املحلية)
وبدعوة املترشح الذي) )عمالة مقاطعات عين الشق(،) »عين الشق«)
يرد إسمه مباشرة في الئحة الترشيح املعنية بعد آخر منتخب في نفس)
ملا تبقى من الفترة النيابية الحالية،) الالئحة لشغل املقعد الشاغر،)
90)و92)من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس) طبقا ألحكام املادتين)

النواب)؛

ث ني )-)تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة)
وإلى السيد رئيس مجلس النواب،)وبنشره في الجريدة الرسمية.

اإلثنين) يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 
13)من رمضان)1442 )26)أبريل)2021(.

اإلمضاءات)):

اسعيد إهراي.

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

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

لطيفة الخال.))))))))))الحسين اعبو�ضي.)))))))))))محمد علمي.)))))))))))))خالد برجاوي.
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إعالن ت وبالغ ت

هيئة مراقبة التأمين ت واالحتي ط االجتم عي
التقرير السنو3)9م3)

كلمة رئيس الهيئة

كلمة رئيس الهيئة

ــة  ــة مراقب ــداث هيئ ــة إلح ــنة الرابع ــنة 2019 الس ــادف س تص

ــة  ــنوات الثالث ــالل الس ــي. وخ ــاط االجتامع ــات واالحتي التأمين

املاضيــة، تــم بــذل مجهــودات كبــرة يف مجــال التنظيــم واملــوارد 

البرشيــة واملاديــة وتحديــد اإلجــراءات التــي تكفــل ملؤسســتنا 

العمــل بنجاعــة وتتيــح لهــا القيــام باملهــام املنوطــة بهــا. هــذه 

املجهــودات أمثــرت نتائــج جــد إيجابيــة. ويف ســنة 2019، وجهنــا 

ــا بشــكل أســايس نحــو اســتكامل عــدد مــن  ــا ومواردن اهتاممن

املشــاريع، املهيكلــة للقطاعــات الخاضعــة إلرشافنــا، أذكــر منهــا، 

أساســا:

ــمويل« يف  ــني الش ــول »التأم ــق ح ــة طري ــورة خارط بل  

ــة  ــت الهيئ ــايل: قدم ــة للشــمول امل ــار االســرتاتيجية الوطني إط

مســاهمتها الفعليــة يف هــذا املــرشوع الــذي يحظــى باألولويــة 

ويهــدف إىل توســيع الخدمــات املاليــة لتشــمل الســكان األكــر 

وإدمــاج  أفضــل  حاميــة  ضــامن  بغــرض  وذلــك  هشاشــة، 

سوســيو- اقتصــادي أكــر.

تفعيــل نظــام التغطيــة ضــد عواقــب الوقائــع الكارثية،   

الــذي تــم تحديــد تاريــخ دخولــه حيــز التنفيــذ يف فاتــح ينايــر 

ــن  ــون م ــزدوج، يتك ــض م ــام تعوي ــر بنظ ــق األم 2020. ويتعل

ــود  ــى عق ــرون ع ــن يتوف ــا الذي ــدة الضحاي ــن لفائ ــام تأم نظ

تأمــن ومــن نظــام تضامنــي لفائــدة األشــخاص الذاتيــن الذيــن 

ــات(. ــام اإلعان ــن )نظ ــى تأم ــرون ع ال يتوف

تعزيــز اإلطــار التنظيمــي لقطاعــي التأمــني واالحتيــاط   

االجتامعــي، مــن خــالل إعــداد اإلطــار التنظيمــي للتأمــن 

ــز  ــول حي ــرش ودخ ــة ون ــام للهيئ ــور الع ــرش املنش ــي ون التكاف

التطبيــق املنشــور املتعلــق بتطبيــق أحــكام قانــون رقــم 43.05 

ــز  ــول حي ــرش ودخ ــذا ن ــوال، وك ــل األم ــة غس ــاص مبكافح الخ

التنفيــذ املنشــور الــذي يحــدد ســبل مراقبــة هيئــات التقاعــد 

الخاضعــة للقانــون الخــاص.
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التقرير السنوي - 2019

إصــالح اإلطــار املرجعــي للمــالءة مــن خــالل اســتكامل مــرشوع تفعيــل اإلطــار االحــرتازي للمــالءة القامئــة   

ــة املاليــة ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن، وكــذا  ــز املتان عــىل املخاطــر: يهــدف هــذا اإلطــار الجديــد إىل تعزي

تحســن أنظمــة حكامتهــا وتكريــس شــفافيتها. ومتيــزت الركيــزة األوىل لهــذا اإلطــار االحــرازي بإنهــاء الدراســة األوىل 

التــي همــت تقييــم األثــر الكمــي. يف حــن عرفــت الركيــزة الثانيــة، بعــد اســتكامل مرحلــة التشــاور مــع الفاعلــن يف 

قطــاع التأمينــات حــول مــرشوع املنشــور الخــاص باملــالءة القامئــة عــى املخاطــر، إطــالق أشــغال بلــورة التوجيهــات 

املتعلقــة بالجوانــب الخاصــة بالحكامــة والوظائــف الرئيســية وجــودة املعلومــات واملعطيــات.

إجــراء دراســة معمقــة حــول توفــري منتوجــات وخدمــات مرقمنــة، كفيلــة بتلبيــة احتياجــات املســتهلكن   

ــوع  ــع مجم ــيق م ــة، بالتنس ــزت الهيئ ــه، أنج ــاء علي ــات. وبن ــاع التأمين ــهدها قط ــي يش ــورات الت ــة التط ومواكب

األطــراف املعنيــة، دراســة همــت رقمنــة شــهادات التأمــن عــن الســيارات وكــذا إنشــاء قواعــد معلومــات خاصــة 

ــه. ــة ب ــوادث املتعلق ــن والح ــذا التأم ــاب ه باكتت

إطــالق برنامــج التقييــم )MAP( الخــاص بأعضــاء الجمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمــني : فباعتبارهــا عضــوا   

نشــيطا يف مختلــف لجــان الجمعيــة، تســعى الهيئــة منــذ إحداثهــا، إىل خلــق توافــق مــع املعايــر الدوليــة املعمــول 

بهــا يف مجــال اإلرشاف والرقابــة. ويف هــذا الســياق، خضعــت الهيئــة إىل تقييــم مــدى اعتــامد املبــادئ األساســية 

للتأمــن التــي وضعتهــا الجمعيــة ملراقبــي التأمينــات. ويهــدف هــذا التقييــم إىل تحديــد أوجــه االختــالف وعــدم 

التوافــق مــع هاتــه املبــادئ وكــذا تحديــد الوســائل الكفيلــة بتحقيــق التوافــق معهــا وبضــامن تعزيــز مراقبــة قطــاع 

التأمينــات وتوفــر حاميــة أفضــل للمؤمــن لهــم.

باإلضافــة إىل هــذا، نفــذت الهيئــة العديــد مــن املشــاريع واألوراش خــالل هــذه الســنة يصعــب ذكرهــا جميعهــا. 

وأود بهــذه املناســبة أن أحيــي التــزام نســاء ورجــال الهيئــة. بــدون هــذا اإللتــزام، مل نكــن لنســتطيع تحقيــق كل 

هــذه اإلنجــازات خــالل هــذه الســنة. وأود، أيضــا، تقديــم خالــص شــكري ألعضــاء مجلــس الهيئــة عــى تعبئتهــم 

ومســاهمتهم القيمــة يف تطويــر مؤسســتنا.

أمتنى لكم قراءة مفيدة. 

السيد حسن بوبريك

السيد حسن بوبريك
رئيس هيئة مراقبة التأمينات 

واالحتياط االجتامعي  
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I - تقديم الهيئة

1. المهام والقطاعات الخاضعة للمراقبة 
1.1 المهام 

تتكلــف الهيئــة مبهمــة الرقابــة عــى مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن ووســطاء التأمــن وعــى أنظمــة االحتيــاط 

االجتامعــي، وتســهر عــى حاميــة املؤمــن لهــم واملنخرطــن وذوي الحقــوق مــن خــالل:

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

التأكد من احرام القوانن من طرف الفاعلن الخاضعن ملراقبتها؛ ••

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

الخاضعة ملراقبتها.

وتتــم هاتــه املراقبــة طبقــا للقانــون رقــم 64.12 القــايض بإحــداث الهيئــة والقانــون رقــم 17.99 املتعلــق مبدونــة 

التأمينــات وكــذا القوانــن املنظمــة لألنظمــة اإلجباريــة للتقاعــد وللصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأمــن وللتأمــن 

اإلجبــاري األســاىس عــن املــرض )القانــون رقــم 65.00(. ويف مــا يخــص القطــاع التعاضــدي، تتــم املراقبــة برشاكــة مع 

كل مــن الــوزارة املكلفــة باملاليــة والــوزارة املكلفــة بالشــغل عــى أســاس ظهــر رقــم1.57.187  املتعلــق بالنظــام 

األســايس للتعــاون املتبــادل.  

ــون رقــم 43.05  ــات القان ــا ملقتضي ــة أيضــا عــى احــرام املؤسســات واألشــخاص الخاضعــن ملراقبته وتســهر الهيئ

املتعلــق مبكافحــة غســل األمــوال.  

وتعــد الهيئــة املناشــر الرضوريــة ملزاولــة مهامهــا. وميكــن لهــا أن تقــرح، مببــادرة منهــا أو بطلــب مــن الحكومــة، 

ــة يف مجــال  ــل الحكوم ــة متثي ــق مبجــال اشــتغالها. كــام ميكــن للهيئ ــة تتعل ــة وتنظيمي مشــاريع نصــوص ترشيعي

التعــاون الــدويل املرتبــط بنطــاق مهامهــا.

2.1 المؤسسات الخاضعة للمراقبة 

تخضع ملراقبة الهيئة: 

مقاوالت التأمن وإعادة التأمن؛••

وسطاء التأمن واألشخاص املخول لهم عرض عمليات التأمن وإعادة التأمن؛••

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

العسكرية،  املعاشات  ونظام  املدنية  املعاشات  )نظام  األساسية  املعاشات  بأنظمة  األمر  ويتعلق  خاص،  لنص 

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

املسر من طرف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي(؛

األنظمة الخاضعة للقانون الخاص التي تدبر عمليات التقاعد والتي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة )الرشكات ••

التعاضدية للتقاعد(؛
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صناديق التقاعد الداخلية لدى هيئات خاضعة للقانون العام والتي تدبر أنظمة تقاعد تعتمد 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 والتأمن.••

باإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن أن يخضــع ملراقبــة الهيئــة كل شــخص يقــوم باكتتــاب عقــد تأمــن جامعــي، دون اإلخــالل 

باملراقبــات املنصــوص عليهــا يف الترشيــع الــذي يخضــع لــه الشــخص املذكــور.

العدد الهيئات واألشخاص الخاضعني ملراقبة الهيئة

24 مقاوالت التأمن وإعادة التأمن

2128 وسطاء التأمن )الوكالء والسامرسة(

629 مكاتب العرض املبارش

11 األبناك املرخص لها

2 رشكات التمويل املرخص لها

1 جمعيات القروض الصغرى املرخص لها

7 أنظمة التقاعد مبا فيها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمن

28 جمعيات التعاون املتبادل

2 مؤسسات تدبر التأمن اإلجباري األسايس عن املرض

جدول 1: عدد الهيئات واألشخاص الخاضعن ملراقبة الهيئة

2. الحكامة 
1.2 أجهزة الهيئة

يشكل »املجلس« و »الرئيس« أجهزة تسير هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي.

 املجلس1  

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

وضع السياسة العامة للهيئة؛••

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

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

املصادقة عى األنظمة األساسية ملؤسسات التقاعد؛

تحديد مساهمة الهيئات الخاضعة ملراقبة الهيئة؛••

1  توجد صالحيات املجلس يف امللحق 1
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املصادقة عى ميزانية الهيئة وقوامئها املالية؛••

تعين مراقب الحسابات والبث يف كل تقرير لالفتحاص؛••

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

وضع النظام الذي تحدد مبوجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات.••

ــة  ــة واملالي ــر الخزين ــة لســوق الرســاميل ومدي ــة املغربي ــس الهيئ ــن رئي ــة إىل رئيســه، م ــس باإلضاف ــف املجل يتأل

ــة أعضــاء مســتقلن  ــة لــدى وزارة االقتصــاد واملاليــة وإصــالح اإلدارة، وقــاض مــن محكمــة النقــض وثالث الخارجي

ــاط االجتامعــي. ــدان التأمــن أو االحتي ــم اختيارهــم نظــرا لكفاءتهــم يف مي معينــن مبرســوم لرئيــس الحكومــة يت

تبيان 1: أعضاء مجلس الهيئة واللجنتن املنبثقتن عنه 

اللجان املنبثقة عن املجلس

لجنة التدقيق واملخاطر لجنة األجور

مندوب الحكومة
السيد هشام الـمدغري

رئـيـس
السيد حسن بوبريك

رئيسة الهيئة املغربية لسوق الرساميل،
عضو

السيدة نزهة حياة 
مستشارة لدى محكمة النقض،

عضو

السيدة إميان املاليك
مديرة الخزينة و املالية الخارجية،

 عضو

السيدة فوزية زعبول 

عضو مستقل
السيد عبدالعزيز الطالبي

عضو مستقل
السيد يوسف لطيف

عضو مستقل
السيد أحمد زينون

السيدة نزهة حياة  السيد عبدالعزيز الطالبي السيد أحمد زينونالسيد يوسف لطيف
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 الرئيس2  

يســهر الرئيــس عــى التســير الجيــد للهيئــة والتنفيــذ املحكــم للقــرارات املتخــذة مــن طــرف املجلــس. كــام يتخــذ 

ــي تدخــل يف إطــار  ــات الت ــة بالعقوب ــرارات املتعلق ــع الق ــة ويصــدر جمي ــام الهيئ ــة مه ــة ملزاول املناشــر الرضوري

ــة  ــة إلدارة الهيئ ــات الالزم ــع الصالحي ــس بجمي ــع الرئي ــات االستشــارية. يتمت ــد رأي الهيئ ــك بع ــه، وذل اختصاصات

باســتثناء تلــك املخولــة بشــكل رصيــح ملجلــس الهيئــة.

2.2 الهيئات االستشارية3

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

 لجنة التقنني 

تــديل لجنــة التقنــن بــرأي استشــاري لرئيــس الهيئــة حــول مشــاريع املناشــر ومشــاريع النصــوص الترشيعيــة أو 

ــاوالت  ــن طــرف مق ــة م ــامد املقدم ــات االعت ــا حــول طلب ــديل برأيه ــام ت ــا. ك ــة مبجــال تدخله ــة املتعلق التنظيمي

التأمــن وإعــادة التأمــن، وكــذا طلبــات املصادقــة عــى األنظمــة األساســية املقدمــة مــن قبــل مؤسســات التقاعــد 

ــادل. ــات التعــاون املتب وجمعي

 اللجنة التأديبية 

ــل  ــات التموي ــول مخطط ــات وح ــض العقوب ــول بع ــة ح ــس الهيئ ــاري لرئي ــرأي استش ــة ب ــة التأديبي ــديل اللجن ت

والتصحيــح أو التقويــم التــي تقدمهــا حســب الحالــة، مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن أو الــرشكات التعاضديــة 

للتقاعــد.

3.2 اللجان المنبثقة عن المجلس

 لجنة التدقيق واملخاطر

تتكلــف لجنــة التدقيــق واملخاطــر مبهمــة تتبــع عمليــة إعــداد املعلومــة املحاســبية ومراقبــة مــدى صحة الحســابات 

الســنوية للهيئــة وكــذا اســتقاللية مراقــب الحســابات ونجاعــة منظومــة املراقبــة الداخليــة وتدبــر املخاطر.

ويجــوز لهــا، بنــاء عــى طلــب املجلــس، أن تنظــر يف أي مســألة تتعلــق باختصاصاتهــا، الســيام مــرشوع امليزانيــة 

وتقريــر تنفيــذ امليزانيــة.

 لجنة األجور 

تتكلف لجنة األجور بدراسة وإبداء الرأي للمجلس، بشأن سياسة األجور التي تنهجها الهيئة.

2  صالحيات رئيس الهيئة واردة بالتفصيل يف امللحق 2.

3  تكوين ومهام الهيئتن االستشاريتن واردة يف امللحقن 3 و4.
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4.2 اللجنة المديرية

ــة أســبوعيا  ــة. وتجتمــع هــذه اللجن ــدراء الهيئ ــام وم ــب الع ــة والكات ــس الهيئ ــن رئي ــة م ــة املديري ــف اللجن تتأل

ــا وضــامن حســن ســرها.  ــدى تقدمه ــع م ــن أجــل تتب ــة م ــف أنشــطة ومشــاريع الهيئ ــم مختل لتقيي

3. تنظيم الهيئة
ــة ومديريتــن داعمتــن.  ــات مهني ــع مديري ــات، منهــا أرب ــة حــول ســت مديري ــكل التنظيمــي للهيئ يتمحــور الهي

ومتاشــيا مــع املامرســات الجيــدة واملعايــر الدوليــة املعمــول بهــا، فقــد خضــع هــذا الهيــكل التنظيمــي خــالل ســنة 

2019 لبعــض التغيــرات، حيــث تــم نقــل مهمــة مراقبــة شــبكة عــرض عمليــات التأمــن إىل مديريــة حاميــة املؤمــن 

لهــم، وذلــك ضمــن قســم جديــد خــاص مبراقبــة املامرســات التجاريــة.

كــام تــم تعديــل اســم مديريــة مراقبــة التأمينــات لتصبــح »مديريــة املراقبــة االحرازيــة للتأمينــات«، وذلــك لــي 

يعكــس االســم الجديــد مهــام هــذه املديريــة بشــكل أفضــل.

  تبيان 2: الهيكل التنظيمي للهيئة

قسم  العالقات 
الدولية

السيد عدنان الشكي

قسم  التواصل

السيدة موىن الشنتويف

قسم  الرأسامل 
البرشي

السيدة ابتسام بنونة

قسم  أنظمة 
اإلعالميات

السيدة ماريا أفقر

قسم املالية والشؤون 
العامة

السيد زهر رشقاوي

قسم مراقبة أنظمة 
التقاعد

السيد محمد حبلوز

قسم مراقبة تعاضديات 
االحتياط  االجتامعي 

السيد أنوار حريم

قسم الدراسات 
واالحصائيات

السيد عز الدين 
بن عي

قسم  الدراسات 
وتحديد املعايري

السيدة أمل الصويفي

قسم التقنني والشؤون 
القانونية

السيد سعيد الفقر

قسم  املراقبة 
املستمرة

السيد حفيظ زالمطة 

قسم التفتيش  

السيد عبد العايل 
درينة

قسم ترويج املامرسات 
الجيدة والعالقات مع 

املؤمن لهم

السيد يونس ملاط

قسم  تتبع منتجات 
التأمينات

السيد محمد فريس

قسم مراقبة املامرسات 
التجارية

السيد املصطفى 
الخرمودي

مديرية حامية املؤمن لهم

السيد عبد املجيد ميموين

 مديرية التقنني وتحديد

املعايري يف التأمينات

 مديرية االحتياط

االجتامعي

 مديرية الدعم

السيد سمري بوزعبون

 مديرية التواصل

والعالقات الدولية

السيدة سهام رميل

رئيس الهيئة

السيد حسن بوبريك

كتابة األجهزة

السيد ميمون زباير

التدقيق الداخيل

السيد طارق نجار

الكاتب العام

 السيد عثامن خليل العلمي

 السيد عبد الكريمالسيد ميمون زباير
صاحب الدين

 مديرية املراقبة االحرتازية
للتأمينات

السيدة عفيفة هوري
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التقرير السنوي - 2019

 مديرية حامية املؤمن لهم

تقــرح اســراتيجية الهيئــة يف مجــال حاميــة املؤمــن لهــم واملســتفيدين مــن عقــود التأمــن وتعمــل عــى تفعيلهــا. 

كــام تقــوم مبراقبــة املامرســات التجاريــة، وتســهر عــى تتبــع منتوجــات التأمــن وتطويــر نطــاق التغطيــة. إضافــة 

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

 مديرية املراقبة االحرتازية للتأمينات

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

عــى املــالءة الالزمــة.

 مديرية التقنني وتحديد املعايري يف التأمينات

تتكلــف بتتبــع تطــور املعايــر املهنيــة وتحديــد املعايــر املطبقــة عــى قطــاع التأمينــات. وتقــوم بإعــداد اإلحصائيات 

والدراســات املتعلقــة بقطــاع التأمــن. كــام تقــوم بصياغــة مشــاريع النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة، وتتكلــف 

بالتقنــن ومعالجــة امللفــات املتعلقــة باعتــامد مقــاوالت ووســطاء التأمــن وإعــادة التأمــن.

 مديرية االحتياط االجتامعي

تتكلــف بــاإلرشاف ومراقبــة أنظمــة االحتيــاط االجتامعــي، وتســهر عى احــرام قواعد حاميــة املنخرطــن واملنضمن. 

كــام تقــوم بإعــداد اإلحصائيــات والدراســات املتعلقة بقطــاع االحتيــاط االجتامعي.

 مديرية الدعم

تقــرح سياســة الهيئــة يف مجــال تســير املــوارد البرشيــة واملاليــة واللوجســتيكية وتعمــل عــى تفعيلهــا. كــام تســهر 

عــى نظــم املعلومــات وتؤمــن دعــم األنشــطة التنفيذيــة.

 مديرية التواصل والعالقات الدولية

تقــرح سياســة الهيئــة يف مجــال التواصــل الداخــي والخارجــي وتعمــل عــى تفعيلهــا. وتســهر أيضــا عــى تفعيــل 

اســراتيجية الهيئــة يف مــا يخــص العالقــات الدوليــة وتطويــر تعــاون الهيئــة مــع نظراتهــا والهيئــات الدوليــة.

 مصلحة التدقيق الداخيل

ــق  ــذ برنامــج ســنوي للتدقي ــة. وتقــوم بتنفي ــة عــى أنشــطة الهيئ ــر واملســاطر املطبق تســهر عــى احــرام املعاي

الداخــي، كــام تتكلــف مبهــام تدقيــق أخــرى معزولــة، وذلــك بنــاء عــى نهــج قائــم بالخصــوص عــى املخاطر. وتعــد 

هــذه املصلحــة تقريــرا يتعلــق مبهامهــا يوجــه للجنــة التدقيــق واملخاطــر وللمجلــس.
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II - تطور القطاعات الخاضعة للمراقبة

1. قطاع التأمينات
1.1 أنشطة مقاوالت التأمين وإعادة التأمين

 األقساط الصادرة

ــدره 8,4 %  ــوا ق ــك من ــجلة بذل ــم، مس ــار دره ــنة 2019، 46,7 ملي ــالل س ــاع خ ــادرة للقط ــاط الص ــت األقس بلغ

مقارنــة مــع ســنة 2018. ويعــزى هــذا االرتفــاع إىل عمليـــات التأمينـــات املبارشة التـــي ســـجلت منوا يناهـــز 8,6 % 

والتــي متثــل 95,6 % مــن مجمــوع اإلصــدارات. وقــد بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي 9,5 % خــالل الســنوات 

الخمــس املاضيــة.

مــن جهــة أخــرى، بلــغ حجــم األقســاط املحالــة أو املعــاد إحالتهــا 3,5 ماليــر درهــم، أي بنســبة إحالــة إجامليــة  

قدرهــا 7,5 %. وهكــذا ســجل مبلــغ األقســاط الصافيــة 43,2 مليــار درهــم.
تطور رقم المعامالت اإلجمالي : 3تبيان
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ب
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التأمينات المباشرة عمليات القبول

متوسط معدل النمو السنوي
%9,5

تبيان 3: تطور األقساط الصادرة 

احتــل قطــاع التأمــن املغــريب الرتبــة الخمســن يف العــامل خــالل ســنة 2019، محتفظــا بذلــك بنفــس الرتبــة املســجلة 

خــالل ســنة 2018، كــام احتفــظ باملركــز الثــاين يف إفريقيــا بعــد جنــوب إفريقيــا وباملركــز الثالــث يف العــامل العــريب، 

بعــد اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية.

وســجل ســوق التأمــن املغــريب معــدل نفــاذ بقيمــة 3,9 %، جعلــه يحتــل الرتبــة األوىل يف العــامل العــريب واملركــز 

ــة SIGMA عــدد 4/2020( ــا. )املصــدر مجل ــا وناميبي الثالــث عــى املســتوى اإلفريقــي بعــد جنــوب إفريقي

ــة ذات محــرك«،   ــات الري ــاة والرســملة« و»العرب ــة  الصنفــن التاليــن: »الحي ــة رقــم املعامــالت هيمن تعــرف بني

اللــذان مثــال 72,6 % مــن مجمــوع اإلصــدارات. وبإضافــة أقســاط تأمــن الحــوادث الجســامنية وحــوادث الشــغل 

والحريــق، تصــل هــذه النســبة إىل 91,2 %.
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توزيع رقم المعامالت للتأمينات المباشرة حسب األصناف: 4تبيانالتقرير السنوي - 2019

تأمينات الحياة والرسملة
45,8%

العربات البریة ذات محرك 
%26,8

حوادث الشغل واألمراض 
المهنية

5,1%

-المرض -الحوادث الجسمانية 
األمومة

9,9%

الحريق والعوامل الطبيعية
3,6%

الكفالة-القرض-اإلسعاف
3,7%

الباقي
5,2%

تبيان 4: توزيع رقم املعامالت للتأمينات املبارشة حسب األصناف

أ - تأمينات الحياة املبارشة

ــت 20,5  ــادرة بلغ ــاط ص ــنة 2019 بأقس ــالل س ــدي خ ــا التصاع ــملة منحاه ــاة والرس ــات الحي ــت تأمين واصل

مليــار درهــم ومعــدل منــو يناهــز 12,5 %. وبفضــل هــذا النمــو، تحســنت نســبة أقســاط التأمــن عــى الحيــاة 

والرســملة يف التأمينــات املبــارشة مبقــدار 1,6 نقطــة مئويــة لرتفــع بذلــك مــن 44,2 % إىل45,8 %. وقــد 

ســاهمت منتجــات االدخــار ب85,3 % مــن مجمــوع  أقســاط »الحيــاة والرســملة«، أي مــا يعــادل مبلــغ 17,5 

ــامل  ــود ذات الرأس ــاط العق ــت أقس ــام حقق ــنة 2018. ك ــة بس ــا 13,7 % مقارن ــادة قدره ــم، وبزي ــار دره ملي

ــاط  ــاميل أقس ــن إج ــك 6 % م ــت بذل ــم، ومثل ــار دره ــل إىل 1,2 ملي ــبة 72,4 % لتص ــا بنس ــوا قوي ــر من املتغ

ــار. ــات االدخ ــوع منتج ــن مجم ــملة« و7 % م ــاة والرس »الحي
تطور أقساط العقود ذات الرأسمال المتغير : 6تبيان 
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+7,3%
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نسبة النمو لألصناف الفرعية لتأمينات الحياة : 5تبيان

10,8%

6,0%

72,4%

االدخار بالدرهم

الوفاة

العقود ذات الرأسمال المتغير-االدخار

تبيان 6: تطور أقساط العقود ذات الرأسامل املتغر تبيان 5: نسبة النمو لألصناف الفرعية لتأمينات الحياة

ب تأمينات غري تأمينات الحياة

واصلــت تأمينــات غــر تأمينــات الحيــاة منوهــا بنفــس الوتــرة، حيــث ســجلت زيــادة بنســبة 5,5 % ليبلــغ رقــم 

ــار درهــم، بنســبة منــو  ــات 12 ملي ــات العرب ــار درهــم متــم ســنة 2019. كــام حققــت تأمين معامالتهــا 24,2 ملي

قدرهــا 7,2 %.  ومثــل هــذا الصنــف 49,4 % مــن األقســاط الصــادرة للتأمينــات غــر تأمينــات الحيــاة وســاهم بـــام 

يناهــز 3,5 نقطــة يف نســبة منــو تأمينــات غــر تأمينــات الحيــاة.

هم
درا
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2,1%

8,4%
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-4,0%
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4,1%
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تطور بنية التأمينات غير تأمينات الحياة للتأمينات المباشرة : 8تبيان
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العربات الحوادث الجسمانية حوادث الشغل واألمراض المهنية الباقي التأمينات غير تأمينات الحياة

تبيان 8 : تطور بنية التأمينات غر تأمينات الحياة للتأمينات املبارشة تبيان 7: نسبة النمو لألصناف الفرعية للتأمينات غر تأمينات الحياة

ج. عمليات القبول

ــة مــع ســنة 2018. وهكــذا ســجلت  ــار درهــم، بنمــو قــدره 5,5 % مقارن ــة 2,0 ملي بلــغ حجــم األقســاط املقبول

ــغ  ــاة مببل ــات الحي ــات غــر تأمين ــول 4,4 % )4,5 % يف 2018( ومتركــزت باألســاس يف  التأمين ــات القب نســبة عملي

ــار درهــم . ــة يناهــز1,9 ملي أقســاط مقبول

وقــد ارتفعــت حصــة مقــاوالت التأمــن التــي تــزاول بصفــة حرصيــة إعــادة التأمــن يف األقســاط املقبولــة ب 6,6 

%، حيــث ناهــزت 90 % مــن مجمــوع هــذه األقســاط مببلــغ 1,8 مليــار درهــم، يف حــن انخفضــت حصــة املؤمنــن 

املبارشيــن ب 10 % ) مقابــل 11 % يف 2018 (.
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تبيان 9 : بنية عمليات القبول

  تكاليف الحوادث والتعويضات

ســجل مبلــغ تكاليــف الحــوادث والتعويضــات املــؤداة مــن طــرف مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن 28,9 مليــار 

درهــم، مرتفعــة بذلــك بنســبة7,1 % مقارنــة مــع ســنة 2018، وقــد خصــت هــذه التكاليــف والتعويضــات تأمينــات 

الحيــاة مببلــغ 12,8 مليــار درهــم وتأمينــات غــر تأمينــات الحيــاة مببلــغ 16,0 مليــار درهــم. 

وباملــوازاة مــع ذلــك، عرفــت التكاليــف التقنيــة لالســتغالل ارتفاعــا بنســبة 5,1 % مســجلة بذلــك مبلــغ 9,3 ماليــر 

درهم. 

هم
درا

 ال
يري

مبال
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ــا   ــجلة ارتفاع ــم مس ــار دره ــردادات 9,1 ملي ــم االس ــغ حج ــملة، بل ــاة والرس ــات الحي ــص تأمين ــا يخ ويف م

قــدره 16,1 % مقارنــة مــع ســنة 2018. وهكــذا اســتقرت الحصيلــة الصافيــة لهــذا النــوع مــن التأمــن يف 8,3 

مليــار درهــم بنمــو قــدره 11,2 %، مســجال تباطــؤا مقارنــة مــع ســنة 2018 )15,0 %( ومعــدل النمــو عــى 

مــدى الخمــس ســنوات األخــرة )16,4 %( .

10 :

9,1   7,9   7,7   
5,8   

3,4   

17,5   

15,3   
14,2   

11,6   

8,0   
8,3   

7,5   6,5   

5,8   
4,5   
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تبيان 10: تطور الحصيلة الصافية 

يف التأمينــات غــر تأمينــات الحيــاة، انخفــض املــؤرش الــذي ميكــن مــن قيــاس األداء التقنــي لهــذا الفــرع أي نســبة 

تكاليــف الحــوادث مضــاف إليهــا مصاريــف التدبــر عــى األقســاط ب3,7 نقــط ليســتقر يف  97,3 %.

للتأمينات غير تأمينات الحياة للمؤمنين تكاليف الحوادث تطور نسب : 11تبيان 
المباشرين 

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

62,4%

29,9%
30,2%

28,9%
30,3%

30,0%

97,3%
101,1%

94,4%
99,7%

92,4%

2019 2018 2017 2016 2015

S/Pنسبة تكاليف الحوادث  نسبة مصاريف التدبير

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

 االحتياطيات التقنية 

بلغــت االحتياطيــات التقنيــة خــالل ســنة 2019 مــا مقــداره 171,3 مليــار درهــم، مســجلة بذلــك ارتفاعــا بنســبة 

6,6 % مقارنــة مــع ســنة 2018. 

ومببلــغ قــدره 95,3 مليــار درهــم، ســجلت االحتياطيــات التقنيــة لتأمينــات الحيــاة ارتفاعــا بنســبة 10,1%، يف حــن 

بلغــت االحتياطيــات التقنيــة لتأمينــات غــر تأمــن الحيــاة 76,0 مليــار درهــم بارتفــاع بنســبة 2,5 %.



مم))الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 

23

II - تطور القطاعات الخاضعة للمراقبة تطور االحتياطيات التقنية : 12تبيان 

95,3   86,5   78,7   71,7   66,1   

76,0   
74,2   

71,1   
71,0   

69,0   

171,3   

160,7   

149,9   
142,7   

135,2   

2019 2018 2017 2016 2015

ير
الي

بم
هم

درا
ال

االحتياطيات التقنية لتأمينات الحياة االحتياطيت التقنية للتأمين غير تأمين الحياة

تبيان 12: تطور االحتياطيات التقنية 

 املردودية

حقــق قطــاع التأمــن نتيجــة صافيــة بقيمــة 4 ماليــر درهــم، مســجال بذلــك ارتفاعــا ناهــز 5,2 %. وقــد ارتفعــت 

النتيجــة الصافيــة للمؤمنــن املبارشيــن ب 6,2 %، يف حــن انخفضــت تلــك املتعلقــة مبعيــدي التأمــن الحرصيــن 

ب 6,1 %. 

ويعــزى تحســن املردوديــة باألســاس إىل ارتفــاع النتيجــة املاليــة بنســبة 13,8 % إىل جانب تحســن ھامش االســتغالل 

)256,9 % +(. وبــدوره، يعــزى النمــو القــوي لهامــش االســتغالل إىل تحســن رصيــد هامــش االســتغالل للمؤمنــن 

ــنة 2018 ،  ــون س ــة 11,5 ملي ــز بقيم ــل عج ــم مقاب ــون دره ــدره 619,2 ملي ــاً ق ــجل فائض ــذي س ــن، وال املبارشي

وذلــك بفضــل منــو أكــر لألقســاط املكتســبة )3513,4 + مليــون( مقارنــة مــع التطــور املســجل لــكل مــن تكاليــف 

التعويضــات )2285,9 + مليــون( وتكاليــف االقتنــاء والتدبــر الصافيــة )596,9 + مليــون(.

وســجلت مردوديــة األصــول الذاتيــة )الناتــج الصــايف / األصــول الذاتيــة( نســبة 9,6 % مقابــل 9,4 % املســجلة ســنة 

الصافيةالنتيجة تطور :13تبيان2018.  
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تطور مردودية األصول الذاتية: 14تبيان
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المؤمنون المباشرون معيدو التأمين الحصريون المجموع

تبيان 14: تطور مردودية األصول الذاتيةتبيان 13: تطور النتيجة الصافية 
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 التوظيفات املالية

ــل  ــة الجــرد، مقاب ــار درهــم حســب قيم ــن 195,1 ملي ــادة التأم ــن وإع ــة لقطــاع التأم ــات املالي بلغــت التوظيف

183,6 مليــار ســنة 2018 )6,2+ %(. 

ومتثــل أصــول أســعار الفائــدة أداة التوظيــف الرئيســية ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن بنســبة 48,4 %، تليهــا 

أصــول األســهم بنســبة 44,6 %. كــام متثــل أصــول العقــار نســبة 3,9 % مــن مجمــوع التوظيفــات بينــام ال تتعــدى 

باقــي األصــول )إيداعــات لــدى املحيلــن، توظيفــات مرصــدة لوحــدات حســابية، قــروض وحســابات مامثلــة وباقــي 

التوظيفــات( 3 % مــن إجــاميل التوظيفــات.

ــر 2019،  ــم يف 31  دجن ــار دره ــوقية، 231,4 ملي ــا الس ــتنادا إىل قيمته ــاع، اس ــة للقط ــات املالي ــت التوظيف وبلغ

مقابــل213,1  مليــار خــالل الســنة التــي قبلهــا. وســجلت قيمــة األربــاح غــر املحققــة ارتفاعــا هامــا نتيجــة األداء 

الجيــد لســوق البورصــة، وذلــك بنســبة 23,4 % مقارنــة مــع ســنة 2018 وبلــغ حجمهــا 36,4 مليــار درهــم. 
15 :
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تبيان 16: تطور قيمة األرباح غر املحققةتبيان 15: بنية التوظيفات لقطاع التأمن

 املالءة وتغطية االلتزامات

عرفــت األصــول الذاتيــة  ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن تحســنا مبقــدار 1,2 مليــار درهــم أي مــا يعــادل نســبة 

منــو تناهــز 2,9 % مقارنــة بســنة 2018، لتصــل بذلــك إىل 41,3 مليــار درهــم. 

األصول الذاتية تطور :17تبيان 
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تبيان 17: تطور األصول الذاتية 
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سجل هامـــش املالءة لقطـــاع التأمن نسبة 396,9% متجاوزا بذلك الحـــد األدىن الواجـــب التوفـــر عليــــه حســــب 

النصــــوص  التنظيميــة الجــــاري بهــــا العمــــل. غــر أن هــذا الهامــش ال يغطــي ســوى خطــر االكتتــاب، وباعتــامد 

النظــام االحــرازي املتعلــق ب »املــالءة القامئــة عــى املخاطــر«، ســيعرف فائــض هامــش مــالءة القطــاع انخفاضــا 

ملحوظــا.

ــن و 110,1 %  ــة 102,3 % )101,7 % للمؤمن ــات التقني ــة لالحتياطي ــة األصــول املمثل وأخــرا، بلغــت نســبة تغطي

ملعيــدي التأمــن الحرصيــن(.  
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تبيان 19: تطور هامش املالءةتبيان 18: تطور نسبة تغطية األصول املمثلة لالحتياطيات التقنية 

2.1 أنشطة شبكة التوزيع

 وسطاء التأمني ومكاتب العرض املبارش

ــن( و629  ــال و458 سمســارا للتأم ــن )1670 وكي ــيطا للتأم ــنة 2019، 2128 وس ــم س ــع مبت ــبكة التوزي شــملت ش

ــارش. ــا للعــرض املب تأليف شبكة التوزيع: 20تبيانمكتب

1670 1635
1416 1427
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2757 2681
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وكالء التأمين مكاتب العرض المباشر سماسرة التأمين

تأليف شبكة التوزيع: 20تبيان
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تبيان 20: تأليف شبكة التوزيع
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يبــن التوزيــع الجغــرايف حضــورا قويــا لوســطاء التأمــن ومكاتــب العــرض املبــارش يف كل مــن جهــات الــدار 

ــع : ــي تضــم 57,6 % مــن نقــط البي ــاس، الت البيضاء-ســطات والرباط-ســال-القنيطرة وفاس-مكن

31,1 %  بجهة الدار البيضاء-سطات ؛••

15,3 %  بجهة الرباط-سال-القنيطرة ؛••

11,2 %  بجهة فاس-مكناس.••

ســاهمت شــبكة التوزيــع هــذه بنســبة 71,4 % مــن إجــاميل أقســاط قطــاع التأمــن مبــا فيهــا 36,2 % عــن طريــق 

ســامرسة التأمــن و23,3 % بواســطة وكالء التأمــن. 

 التأمني البنيك

يشــمل ســوق التأمــن البنــي 11 بنــًكا ورشكتــي متويــل وجمعيــة للقــروض الصغــرى مرخــص لهــم. ويرتكــز نشــاط 

التأمــن البنــي عــى تأمــن األشــخاص واإلســعاف والقــرض.

وتتكــون شــبكة التأمــن البنــي مــن 6182  وكالــة بنكيــة تركــز 30 % مــن هذه الــوكاالت عى مســتوى جهة الــدار البيضاء-

ســطات،  تليهــا كل من جهة الرباط-ســال-القنيطرة وجهة فاس-مكناس، بنســب تبلغ عــى التــوايل، 14,4 % و 13,2 %.

ــن  ــن. وتهيم ــاع التأم ــالت قط ــم معام ــي ب 28,6 % يف رق ــن البن ــبكة التأم ــاهمت ش ــنة 2019، س ــالل س وخ

ــبة 93,6 %. ــي بنس ــن البن ــاط التأم ــى نش ــاة ع ــات الحي تأمين

األحداث البارزة
توقيع االتفاقية املتعلقة بنظام الضامن ضد عواقب الوقائع الكارثية بن الدولة وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية والرشكة ••

املركزية إلعادة التأمن ورشكة تأمن النقل؛

باالسراتيجية •• املتعلق  الحكامة  مخطط  عى  املصادقة  خالله  الذي متت  املايل  للشمول  الوطني  للمجلس  األول  االجتامع  انعقاد 

الوطنية للشمول املايل؛

  نرش منشور الهيئة رقم AS/19/01  ودخوله حيز التنفيذ.  يضم هذا املنشور كافة املقتضيات التنظيمية التي تدخل يف مجال ••

اختصاصات الهيئة. ومتت املصادقة عليه بقرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 366.19 بتاريخ 30 أبريل 2019 ونرش بالجريدة الرسمية 

الصادرة بتاريخ 16 ماي 2019؛ 

إنجاز دراسة تتعلق برقمنة شهادة التأمن عن السيارات ووضع قاعدة معلومات خاصة باكتتاب هذا التأمن والحوادث املتعلقة به، ••

وذلك برشاكة مع الجامعة املغربية لرشكات التأمن وإعادة التأمن؛

إطالق برنامج التقييم)MAP( الخاص بأعضاء الجمعية الدولية ملراقبي التأمن  : فباعتبارها عضوا نشيطا يف مختلف لجان الجمعية، ••

تسعى الهيئة إىل إحداث توافق مع املعاير الدولية املعمول بها يف مجال اإلرشاف والرقابة. ويف هذا السياق، تم اختيار الهيئة لتكون 

ثاين هيئة تخضع لعملية تقييم األعضاء، التي تهم تقييم مستوى تفعيل املبادئ األساسية للتأمن يف ترشيعات الدول األعضاء يف 

هذه الهيئة الدولية.
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2. قطاع االحتياط االجتماعي
ــن  ــة التأم ــة، وأنظم ــية والتكميلي ــد األساس ــة التقاع ــن أنظم ــرب م ــي باملغ ــاط االجتامع ــاع االحتي ــون قط يتك

ــادل الخاضعــة  ــات التعــاون املتب ــم 65.00 وجمعي ــون رق ــاري األســايس عــن املــرض املحــدث مبوجــب القان اإلجب

ــادل. ــاون املتب ــايس للتع ــام األس ــن النظ ــم 1.57.187 بس ــف رق ــر الرشي للظه

1.2 قطاع التقاعد

يتكــون قطــاع التقاعــد مــن ســبع أنظمــة أساســية، حيــث يشــمل نظامــي املعاشــات املدنيــة والعســكرية اللــذان 

يقــوم الصنــدوق املغــريب للتقاعــد بتدبرهــام والنظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد )النظــام العــام( والنظــام 

العــام للضــامن االجتامعــي ونظــام املعاشــات لفائــدة فئــات املهنــن والعــامل املســتقلن واألشــخاص األجــراء الذيــن 

ــن  ــة إىل نظام ــي باإلضاف ــامن االجتامع ــي للض ــدوق الوطن ــرف الصن ــن ط ــرين م ــا4، املس ــاطا خاص ــون نش يزاول

داخليــن للتقاعــد يهــامن مســتخدمي بنــك املغــرب واملكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للــرشب5.

ــي  ــدوق املهن ــن الصن ــكل م ــر ب ــق األم ــة، ويتعل ــة اختياري ــة تكميلي ــة أنظم ــد ثالث ــاع التقاع ــمل قط ــام يش ك

املغــريب للتقاعــد والنظــام التكميــي الخــاص مبنخرطــي النظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد والنظــام 

التكميــي ATTAKMILI املدبــر مــن طــرف الصنــدوق املغــريب للتقاعــد لفائــدة منخرطــي نظامــي املعاشــات 

ــكرية. ــة والعس املدني

 الوضعية الدميغرافية

غطــت األنظمــة األساســية 4,7 مليــون مــن املســاهمن النشــيطن برســم ســنة 2019 مســجلة بذلــك ارتفاعــا بنســبة 

1,9 % مقارنــة مــع ســنة 2018.  

4   تم سنة 2019 نرش املراسيم الخاصة املتعلقة بثالث فئات من املهنين العدول واملروضن الطبين والقوابل

5  نظام شبه مغلق منذ سنة 2011 ويتعلق مبستخدمي قطاع الكهرباء فقط. بينام يظل مستخدمو قطاع املاء منخرطن يف نظام املعاشات املدنية.

ومببادرة من الهيئة يف ماي 2019، اندرج هذا التقييم يف إطار اسراتيجية الهيئة الرامية إىل التاميش مع املعاير الدولية املعمول بها ••

بغية تعزيز مهام الرقابة واإلرشاف وتحقيق األهداف التالية:

- تحسن فهم املبادئ األساسية للتأمن وتيسر تفعيلها من قبل الهيئة؛

- تحديد االختالفات األساسية بن املامرسات الرائجة واملعاير الدولية؛

- وضع توصيات ودالئل لتعزيز مهام الهيئة الخاصة باملراقبة واإلرشاف. 
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2019 2018 2017 2016 2015

3 544 463 3 465 685 3 379 000 3 283 679 3 101 861 الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

941 120 954 490 967 358 961 466 976 693 الصندوق املغريب للتقاعد

172 884 152 645 126 700 107 935 107 707 النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد

5 759 6 189 6 814 7 266 7 608 األنظمة الداخلية

4 664 226 4 579 009 4 479 872 4 360 346 4 193 869 املجموع

جدول 2: تطور عدد املساهمن النشيطن يف األنظمة األساسية خالل الفرة 2015 - 2019

ــل 42,3 % برســم  ــة6، مقاب ــن الســاكنة النشــيطة العامل ــد 42,5 % م ــة التقاع ــد بلغــت نســبة تغطي ــذا، فق وهك

الســنة التــي قبلهــا، مســجلة بذلــك زيــادة قدرهــا 0,2 نقطــة مقارنــة مــع ســنة 2018 و0,9 نقطــة كمعــدل عــى 

مــدى الخمــس ســنوات األخــرة.

-2015تطور نسبة تغطية التقاعد للساكنة النشيطة العاملة خالل الفترة : 21تبيان
2019

42,5%
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41,8%
40,9%
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تبيان 21 : تطور نسبة تغطية التقاعد للساكنة النشيطة العاملة خالل الفرة 2015 - 2019 

ــن  ــم 73,0 % م ــتفيد بينه ــون مس ــنة 2019 إىل 1,5 ملي ــم س ــة برس ــذه األنظم ــن ه ــتفيدين م ــدد املس ــع ع ارتف

ــام(.  ــل وااليت ــوق )األرام ــات ذوي الحق ــن معاش ــتفيدين م ــن املس ــن و27,0 % م املتقاعدي

2019 2018 2017 2016 2015

595 354 568 296 543 375 513 487 492 411 الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

746 987 711 900 678 334 590 569 546 416 الصندوق املغريب للتقاعد

134 139 129 563 125 782 122 009 116 228 النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد

10 962 10 540 9 892 9 434 9 001 األنظمة الداخلية

1 487 442 1 420 299 1 357 383 1 235 499 1 164 056 املجموع

جدول  3: تطور عدد املستفيدين من معاشات األنظمة األساسية  خالل الفرة 2015 - 2019

ســجل املعامــل الدميغــرايف للصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي، الــذي مــازال يســتفيد مــن الديناميــة 

الدميوغرافيــة التــي يعرفهــا القطــاع الخــاص، 8,6 مســاهام نشــيطا لــكل متقاعــد، بينــام بلــغ املعامــل الدميغــرايف 

لــكل مــن نظامــي الصنــدوق املغــريب للتقاعــد -نظــام املعاشــات املدنيــة- والنظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد 

2,2 و2,0، عــى التــوايل. ويعــزى انخفــاض املعامــل الدميغــرايف لنظــام الصنــدوق املغــريب للتقاعــد -نظــام املعاشــات 

املدنيــة- خــالل الســنوات األخــرة إىل انخــراط أســاتذة األكادمييــات الجهويــة للتعليــم والتكويــن منــذ ســنة 2017 

6   عدد الساكنة النشيطة العاملة برسم سنة 2019 هو 10,98 مليون نسمة )املرجع: املندوبية السامية للتخطيط(
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يف النظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد، والــذي ارتفــع معاملــه الدميغــرايف خــالل نفــس الفــرة.

2019 2018 2017 2016 2015

8,6 8,8 9,0 9,3 9,2 الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

2,2 2,3 2,5 2,6 2,9 الصندوق املغريب للتقاعد -نظام املعاشات املدنية-

2,0 1,9 1,6 1,4 1,5 النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد -النظام العام-

5,5 5,6 5,8 5,9 6,1 املجموع

جدول  4: تطور املعامل الدميغرايف ألهم األنظمة األساسية خالل الفرة 2015 - 2019

 الوضعية املالية

بلغــت مســاهامت أنظمــة التقاعــد7 حــوايل 49,3 مليــار درهــم )منهــا 82,8 % برســم أنظمــة التقاعــد األساســية(، 

ــة مــع ســنة 2018. كــام ســجلت التعويضــات املــؤداة مــن طــرف  ــك ارتفاعــا بنســبة 10,0 % مقارن مســجلة بذل

ــم  ــار برس ــا 47,9 ملي ــنة 2018(، منه ــع س ــة م ــادة 8,4 % مقارن ــم، )بزي ــار دره ــغ 53,4 ملي ــة  مبل ــذه األنظم ه

أنظمــة التقاعــد األساســية. 

وســجلت أنظمــة التقاعــد األساســية عجــزا تقنيــا قــدره 7,1  مليــار درهــم مقابــل 7,2 مليــار خــالل ســنة 2018. 

ومبجمــوع عائــدات ماليــة صافيــة قــدره 10,7 مليــار درهــم، بزيــادة 15,0 %  ومبلــغ 300 مليــون درهــم كمصاريف 

تدبــر، بلــغ الرصيــد اإلجــاميل 3,3 مليــار درهــم مقابــل 1,7 مليــار ســنة مــن قبــل. 

ــام  ــي للنظ ــام التكمي ــد والنظ ــريب للتقاع ــي املغ ــدوق املهن ــد )الصن ــان للتقاع ــان التكميلي ــتمرا النظام ــام اس ك

الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد( يف تســجيل أرصــدة تقنيــة وعامــة إيجابيــة. وانتقلــت هــذه األرصــدة، ســنة 2018، 

عــى التــوايل، مــن 2,8 مليــار و5,8 مليــار درهــم إىل 3,1 مليــار و6,3 مليــار درهــم.

الرصيد العام الرصيد التقني التعويضات املساهامت

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

3,6 3,6 1,8 2,0 11,8 10,8 13,6 12,8 الصندوق الوطني للضامن االجتامعي )التعويضات الطويلة األمد( 

-1,3 -2,7 -5,3 -6,0 28,6 26,3 23,3 20,3 الصندوق املغريب للتقاعد )نظام املعاشات املدنية(

1,7 1,3 -2,7 -2,5 6,3 5,8 3,6 3,3 النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد )النظام العام(

-0,7 -0,5 -0,9 -0,7 1,2 1,2 0,3 0,5 األنظمة  الداخلية

   3,3    1,7    - 7,1    -7,2    47,9    44,1    40,8    36,9 األنظمة األساسية

6,2 5,7 3,0 2,7 5,4 5 8,3 7,7 الصندوق املهني املغريب للتقاعد

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد )النظام التكمييل(

6,3 5,8 3,1 2,8 5,5 5,1 8,5 7,9 األنظمة التكميلية

   9,6    7,5    -4,0 - 4,4    53,4    49,2    49,3    44,8 املجموع

جدول 5 : تطور املساهامت والتعويضات واألرصدة التقنية ألنظمة التقاعد مبالير الدراهم

7   باستثناء نظام املعاشات العسكرية والتعويضات العائلية والقصرة األمد يف إطار نظام الضامن االجتامعي. ضمت التقارير السابقة التعويضات العائلية يف إطار نظام الضامن االجتامعي



عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021(الجريدة الرسمية 8م))  

30

التقرير السنوي - 2019

بلــغ مجمــوع التوظيفــات ألنظمــة التقاعــد 320,6 مليــار درهــم برســم الســنة املاليــة 2019، مســجال بذلــك زيــادة 

بنســبة 3,8 % مقارنــة مــع الســنة املاليــة 2018. 

تطور بنية توظيفات أنظمة التقاعد: 22تبيان

68,5% 70,5% 70,7% 72,6% 72,4%
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تبيان 22 : تطور بنية توظيفات أنظمة التقاعد

 اإلسقاطات األكتوارية ألهم األنظمة8

بنــاء عــى اإلســقاطات األكتواريــة التــي أنجزتهــا الهيئــة عــى مــدى 60 ســنة، فــإن املعامــالت الدميوغرافيــة لنظامــي 

القطــاع العــام )الصنــدوق املغــريب للتقاعــد- نظــام املعاشــات املدنيــة والنظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد- 

النظــام العــام( ستشــهد حتــامً تدهــوًرا عــى املــدى الطويــل بســبب ارتفــاع عــدد اإلحــاالت عــى التقاعــد مســتقبال 

مقارنــة مــع عــدد املســتخدمن الجــدد يف اإلدارات واملؤسســات واملقــاوالت العموميــة. وســيبلغ املعامــل الدميوغرايف 

بالنســبة لنظامــي الصنــدوق املغــريب للتقاعــد- نظــام املعاشــات املدنيــة والنظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد- 

النظــام العــام عــى التــوايل 1,8 و1,3 مســاهم نشــيط لــكل متقاعــد يف أفــق اإلســقاطات )2079(. أمــا الصنــدوق 

الوطنــي للضــامن االجتامعــي، فســينتقل معاملــه الدميوغــرايف مــن 8,6 مســاهم نشــيط لــكل متقاعــد ســنة 2019 

ــه  ــتقر معامل ــد، فيس ــريب للتقاع ــي املغ ــدوق املهن ــق بالصن ــام يتعل ــا في ــقاطات )2079(. أم ــق اإلس إىل 1,2 يف أف

الدميوغــرايف يف 1,4 يف أفــق اإلســقاطات.

2079 2070 2060 2050 2040 2030 2025 2020 2019

1,2 1,6 2,3 3,1 3,7 4,8 5,7 7,3 8,6 الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

1,8 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,7 2,1 2,2 الصندوق املغريب للتقاعد -نظام املعاشات املدنية-

1,3 1,3 1,3 1,5 1,7 1,6 1,8 2,0 2,0 النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد -النظام العام-

1,4 1,5 1,7 2,0 2,1 2,2 2,4 2,8 2,8 الصندوق املهني املغريب للتقاعد

جدول  6: تطور املعامل الدميوغرايف ألنظمة التقاعد خالل الفرة 2019-2079

وسيســتمر ثقــل التزامــات نظــام املعاشــات املدنيــة الناجمــة عــن الحقــوق املكتســبة قبــل اإلصــالح املقيــايس لســنة 

2016 يف التأثــر عــى دميومــة النظــام الــذي يســتمر رصيــده التقنــي يف الراجــع. وســتمكن الفرضيــات الجديــدة 

املعتمــدة املتعلقــة بالتطــور املســتقبي ألعــداد املســاهمن النشــيطن يف نظــام املعاشــات املدنيــة والنظــام العــام 

للصنــدوق الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد مــن تعجيــل تاريــخ نفــاذ احتياطيــات النظــام األول، املحــدد يف البدايــة 

8   الصندوق املغريب للتقاعد- نظام املعاشات املدنية والصندوق الوطني للضامن االجتامعي )فرع التعويضات الطويلة األمد( والنظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد )النظام العام( والصندوق 

املهني املغريب للتقاعد
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ــاميل  ــز إج ــروز أول عج ــخ ب ــر تواري ــن تأخ ــنتن، وم ــنة أو س ــقاطات 2018 بس ــالل إس ــن خ يف 2027 - 2028 م

واســتنفاذ احتياطاتــه ب 3 إىل 4 ســنوات بالنســبة للنظــام الثــاين.    

ــرع  ــة بف ــة املتعلق ــقاطات األكتواري ــرزت اإلس ــد أب ــي، فق ــامن االجتامع ــي للض ــدوق الوطن ــبة للصن ــا بالنس أم

التعويضــات الطويلــة األمــد تأخــر بــروز أول عجــز إجــاميل واســتنفاذ احتياطاتــه عــى التــوايل ب5 و6 ســنوات، 

مقارنــة مــع التقييــامت الســابقة، الســيام بعــد مراجعــة عــدة فرضيــات تخــص اإلســقاطات الســيام تلــك املتعلقــة 

بتطــور عــدد املســاهمن النشــيطن وعــدد املســاهمن غــر النشــيطن بتطــور األجــور يف مــا يتعلــق بالصنــدوق 

ــه سيســتمر يف  ــداء مــن ســنة 2057، فإن ــي ابت ــي املغــريب للتقاعــد، وعــى الرغــم مــن تســجيله لعجــز تقن املهن

ــات خــالل هــذه الفــرة. ــة ومراكمــة االحتياطي ــه اإلجاملي ــض عــى مســتوى أرصدت تســجيل فوائ

اإلسقاطات األكتوارية لسنة 2019اإلسقاطات األكتوارية لسنة 2018

سنة أول عجز 

إجاميل

سنة استنفاذ 

االحتياطات

سنة أول عجز 

إجاميل

سنة استنفاذ 

االحتياطات

2024204020292046الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

2026 - 202720152027 - 20152028الصندوق املغريب للتقاعد -نظام املعاشات املدنية-

2025204520282048النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد -النظام العام-

غر مسجلغر مسجلغر مسجلغر مسجلالصندوق املهني املغريب للتقاعد

جدول 7: أهم املؤرشات الستدامة أنظمة التقاعد عى ضوء االسقاطات االكتوارية 2018 و2019

2.2 قطاع التأمين اإلجباري عن المرض

يتضمــن التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض، املحــدث مبوجــب القانــون رقــم 65.00، مبثابــة مدونــة التغطيــة 

الصحيــة األساســية، أربعــة أنظمــة: 

نظام لفائدة مستخدمي ومتقاعدي القطاع الخاص ونظام  للعامل غر األجراء9 يقوم بتدبرهام الصندوق الوطني ••

للضامن االجتامعي؛ 

نظام خاص مبوظفي ومتقاعدي القطاعن العام وشبه العام ونظام خاص بالطلبة يتم تدبرهام من طرف الصندوق ••

الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي.

يخــول التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض للمؤمنــن الحــق يف اســرجاع مصاريــف العالجــات الطبيــة والوقائيــة 

وتلــك املتعلقــة بإعــادة التأهيــل أو التحمــل املبــارش لهــذه املصاريــف.

 نظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض املتعلق باألجراء وأصحاب املعاشات

أ - املؤرشات الدميوغرافية 

بلــغ عــدد املســتفيدين مــن نظامــي التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض ســنة 2019 حــوايل 9,9 مليــون مســتفيد 

)منهــم 68,6 % تابعــن للقطــاع الخــاص( مقابــل 9,5 ماليــن ســنة 2018، مســجال بذلــك تطــورا بنســبة 4,9 %. وقــد 

عــرف عــدد املســاهمن كذلــك تطــورا بنســبة 5,7 % ليبلــغ 4,3 مليــون شــخص مقارنــة مــع ســنة 2018. 

9   تم نرش سنة 2019 املراسيم الخاصة بثالث فئات من املهنين: العدول واملروضن الطبين والقوابل
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عدد المستفيدين من أنظمة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض تطور :23تبيان التقرير السنوي - 2019
2019-2015الخاص بأجراء القطاع العام والخاص خالل الفترة 
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تبيان 23: تطور عدد املستفيدين من أنظمة التأمن اإلجباري األسايس عن املرض الخاص بأجراء القطاع العام والخاص خالل الفرة 2015 - 2019

عدد المساهمين في أنظمة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بأجراء تطور :24تبيان
2019-2015القطاع العام والخاص خالل الفترة 
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 تبيان 24: تطور عدد املساهمن يف أنظمة التأمن اإلجباري األسايس عن املرض الخاص بأجراء القطاع العام والخاص خالل الفرة 2015 - 2019

ب التوازنات املالية 

بلغــت مســاهامت التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض برســم كال النظامــن 13,3 مليــار درهم )متثل املســاهامت 

برســم النظــام املتعلــق بأجــراء ومتقاعــدي القطــاع الخــاص 59,0 % مــن هــذا املبلــغ(، أي بزيــادة ســنوية متوســطة 

قدرهــا 8,8 % عــى مــدى الســنوات الخمــس املاضيــة. وتظــل هــذه الزيــادة ضعيفــة باملقارنــة مــع تلــك املســجلة 

يف نفــس الفــرة بالنســبة للتعويضــات املــؤداة برســم النظامــن )10,2 %(؛ حيــث بلغــت هــذه التعويضــات 9,6  

مليــار درهــم برســم ســنة 2019، مقابــل 9,1 مليــار ســنة 2018  بزيــادة قدرهــا 5,2%.
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تطور تعويضات أنظمة التأمين اإلجباري عن األساسي المرض الخاص : 26تبيان 
بأجراء القطاع العام والخاص
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تبيان 25: تطور مساهامت أنظمة التأمن اإلجباري األسايس عن املرض الخاص بأجراء القطاع العام والخاص

عدد المساهمين في أنظمة التأمين اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بأجراء تطور :24تبيان
2019-2015القطاع العام والخاص خالل الفترة 
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تبيان 26: تطور تعويضات أنظمة التأمن اإلجباري  األسايس عن املرض الخاص بأجراء القطاع العام والخاص

تقنيــا  فائضــا  العــام  القطــاع  بأجــراء  الخــاص  املــرض  عــن  األســايس  اإلجبــاري  التأمــن  نظــام  ســجل 

مقابــل  درهــم  مليــون   148,7 قــدره   2019 ســنة  واملصاريــف(  التعويضــات  ناقــص  املســاهامت  )أي 

أجــور  يف  الزيــادة  إىل  التطــور  هــذا  ويعــزى   .2018 ســنة  درهــم  مليــون   30,1 قــدره  بلــغ  عجــز 
اإلجامليــة10 النتيجــة  وقــد عرفــت  االجتامعــي.  الحــوار  إطــار  إقرارهــا يف  تــم  التــي  النشــيطن   املؤمنــن 

 ســنة 2019 تحســنا لتســتقر يف 62,4 مليــون درهــم بالرغــم مــن تســجيل عجــز قــدره 2,8 مليــون درهــم يف ســنة 

.2018

ومــن جهتــه، حافــظ نظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض الخــاص بأجــراء القطــاع الخــاص عــى نتائجــه 

اإليجابيــة حيــث ســجل رصيــدا إجامليــا قــدره 3,9 مليــار درهــم مقابــل 3,8 مليــار ســنة 2018.

ــار ســنة 2018، مســجلة بذلــك  ــار درهــم مقابــل 4,0 ملي ــة للنظامــن حــوايل 4,4 ملي ــات التقني بلغــت االحتياطي

زيــادة بنســبة %9,5. وقــد ســجل النظامــان فائضــا ماليــا ارتفــع إىل 4,0 مليــار درهــم برســم ســنة 2019. وبذلــك 

بلغــت الفوائــض املراكمــة 40,1 مليــار درهــم )33,0 مليــار بالنســبة للصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي و7,1 

مليــار بالنســبة للصنــدوق الوطنــي ملنظــامت االحتيــاط االجتامعــي( مقابــل 36,1 مليــار ســنة 2018. 

 التأمني االجباري األسايس عن املرض لفائدة الطلبة

ــا  ــة ارتفاعــا هام ــدة الطلب ــاري األســايس عــن املــرض لفائ ــة املنخرطــن يف نظــام التأمــن االجب ســجل عــدد الطلب

بنســبة %215,9 مقارنــة مــع ســنة 2018، لينتقــل مــن 74 إىل 232 ألــف طالــب مســتفيد. ويعــزى هــذا التطــور 

باألســاس إىل تبســيط إجــراءات االنضــامم إىل النظــام11 وإىل حمــالت التوعيــة التــي قــام بهــا الصنــدوق الوطنــي 

ــم العــايل. ــة ومؤسســات التعلي ــدة الطلب ــاط االجتامعــي لفائ ملنظــامت االحتي

وقــد أدى ارتفــاع عــدد الطلبــة املؤمنــن إىل ارتفــاع مبلــغ املســاهامت يف النظــام  لتصــل إىل 62,3 مليــون درهــم 

مقابــل 17,6 مليــون يف 2018.

10 الرصيد التقني+ العائدات املالية- مصاريف التدبر

11  التسجيل االلكروين للطلبة بدل االيداع لجدادة التسجيل مصادق عليها عى مستوى مؤسسات التعليم العايل وذلك بعد تعديل مرسوم تطبيق القانون رقم 116.12 سنة 2018

تطور تعويضات أنظمة التأمين اإلجباري عن األساسي المرض الخاص : 26تبيان 
بأجراء القطاع العام والخاص
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تبيان 26: تطور تعويضات أنظمة التأمن اإلجباري  األسايس عن املرض الخاص بأجراء القطاع العام والخاص

تقنيــا  فائضــا  العــام  القطــاع  بأجــراء  الخــاص  املــرض  عــن  األســايس  اإلجبــاري  التأمــن  نظــام  ســجل 

مقابــل  درهــم  مليــون   148,7 قــدره   2019 ســنة  واملصاريــف(  التعويضــات  ناقــص  املســاهامت  )أي 

أجــور  يف  الزيــادة  إىل  التطــور  هــذا  ويعــزى   .2018 ســنة  درهــم  مليــون   30,1 قــدره  بلــغ  عجــز 
اإلجامليــة10 النتيجــة  وقــد عرفــت  االجتامعــي.  الحــوار  إطــار  إقرارهــا يف  تــم  التــي  النشــيطن   املؤمنــن 

 ســنة 2019 تحســنا لتســتقر يف 62,4 مليــون درهــم بالرغــم مــن تســجيل عجــز قــدره 2,8 مليــون درهــم يف ســنة 

.2018

ومــن جهتــه، حافــظ نظــام التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض الخــاص بأجــراء القطــاع الخــاص عــى نتائجــه 

اإليجابيــة حيــث ســجل رصيــدا إجامليــا قــدره 3,9 مليــار درهــم مقابــل 3,8 مليــار ســنة 2018.

ــار ســنة 2018، مســجلة بذلــك  ــار درهــم مقابــل 4,0 ملي ــة للنظامــن حــوايل 4,4 ملي ــات التقني بلغــت االحتياطي

زيــادة بنســبة %9,5. وقــد ســجل النظامــان فائضــا ماليــا ارتفــع إىل 4,0 مليــار درهــم برســم ســنة 2019. وبذلــك 

بلغــت الفوائــض املراكمــة 40,1 مليــار درهــم )33,0 مليــار بالنســبة للصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي و7,1 

مليــار بالنســبة للصنــدوق الوطنــي ملنظــامت االحتيــاط االجتامعــي( مقابــل 36,1 مليــار ســنة 2018. 

 التأمني االجباري األسايس عن املرض لفائدة الطلبة

ــا  ــة ارتفاعــا هام ــدة الطلب ــاري األســايس عــن املــرض لفائ ــة املنخرطــن يف نظــام التأمــن االجب ســجل عــدد الطلب

بنســبة %215,9 مقارنــة مــع ســنة 2018، لينتقــل مــن 74 إىل 232 ألــف طالــب مســتفيد. ويعــزى هــذا التطــور 

باألســاس إىل تبســيط إجــراءات االنضــامم إىل النظــام11 وإىل حمــالت التوعيــة التــي قــام بهــا الصنــدوق الوطنــي 

ــم العــايل. ــة ومؤسســات التعلي ــدة الطلب ــاط االجتامعــي لفائ ملنظــامت االحتي

وقــد أدى ارتفــاع عــدد الطلبــة املؤمنــن إىل ارتفــاع مبلــغ املســاهامت يف النظــام  لتصــل إىل 62,3 مليــون درهــم 

مقابــل 17,6 مليــون يف 2018.

10 الرصيد التقني+ العائدات املالية- مصاريف التدبر

11  التسجيل االلكروين للطلبة بدل االيداع لجدادة التسجيل مصادق عليها عى مستوى مؤسسات التعليم العايل وذلك بعد تعديل مرسوم تطبيق القانون رقم 116.12 سنة 2018

تطور تعويضات أنظمة التأمين اإلجباري عن األساسي المرض الخاص : 26تبيان 
بأجراء القطاع العام والخاص
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تطور تعويضات أنظمة التأمين اإلجباري عن األساسي المرض الخاص : 26تبيان 
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مــن جانبهــا، تراجعــت التعويضــات واملصاريــف املدفوعــة بنســبة %17,5 لتصــل إىل 3,3 مليــون درهــم مقابــل 4,0 

مليــون الســنة املاضيــة.

3.2 قطاع التعاضد

يتكــون القطــاع التعاضــدي الــذي يخضــع ألحــكام الظهــر الرشيــف املــؤرخ يف 12 نونــر 1963 بســن نظــام أســايس 

للتعــاون املتبــادل مــن مثانيــة وعرشيــن )28( جمعيــة للتعــاون املتبــادل أنشــأت لفائــدة موظفــي ومســتخدمي 

ــة  ــات ملنخرطيهــا ولذويهــم تغطي القطــاع العــام والقطــاع شــبه العــام والقطــاع الخــاص. وتوفــر هــذه التعاضدي

أساســية أو تكميليــة أو االثنــن معــا وكــذا تغطيــة ضــد الوفــاة والشــيخوخة والزمانــة والحــوادث وذلــك يف إطــار 

صناديــق مســتقلة. وميكــن للتعاضديــات كذلــك أن تســر أعــامل اجتامعيــة لفائــدة املنخرطــن. 

وقــد ضمــت التعاضديــات12 يف متــم ســنة 2018 حــوايل 1,3 مليــون منخــرط مقابــل 3,0 مليــون مســتفيد. وبلغــت 

التعويضــات 1,6 مليــار درهــم. أمــا االشــراكات املحصلــة مــن قبلهــا فقــد بلغــت 2,1 مليــار درهــم مســجلة بذلــك 

ــة  ــات التقني ــة واالحتياطي ــت األرصــدة االحتياطي ــا بلغ ــن جهته ــة بســنة 2017. وم ــا بنســبة 2,8 % مقارن ارتفاع

املكونــة مــن طــرف التعاضديــات 6,2 مليــار درهــم مســجلة ارتفاعــا بنســبة 0,9 % مقارنــة بســنة 2017.

12  املعطيات املرصح بها من طرف التعاضديات الخاضعة لرقابة الهيئة تهم سنة 2018
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III - أنشطة املجلس والهيئات االستشارية

1. أنشطة المجلس 
عقد املجلس ثالث )3( اجتامعات:

االجتامع األول بتاريخ 16 مارس 2019: هم جدول األعامل املصادقة عى الحسابات برسم السنة املالية 2018 ••

وخريطة املخاطر وكذا طلبي متديد اعتامد رشكة تأمن النقل )CAT( وأليانز املغرب )ALLIANZ MAROC( ؛ 

االجتامع الثاين بتاريخ 12 شتنر 2019: هم جدول األعامل إعادة دراسة طلبي متديد اعتامد رشكة تأمن النقل ••

)CAT( وأليانز املغرب )ALLIANZ MAROC( واملصادقة عى األنظمة األساسية والقانون األسايس  للصندوق 

املهني املغريب للتقاعد ؛ 

االجتامع الثالث بتاريخ 18 دجنر 2019: هم جدول األعامل الفحص واملصادقة عى ميزانية الهيئة برسم سنة ••

للهيئة  التنظيمي  الهيكل  وتعديل  واملخاطر  التدقيق  للجنة  الداخي  النظام  تعديالت  عى  واملصادقة   2020

والتشكيل الجديد ألعضاء لجنة األجور.

2. أنشطة لجنة التقنين 
اجتمعت لجنة التقنن أربع مرات من أجل إصدار آراء استشارية تتعلق ب: 

مرشوع منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي املتعلق مبراقبة مؤسسات التقاعد الخاضعة ••

للقانون الخاص؛

مرشوع منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي املتعلق بالتزامات اليقظة واملراقبة الداخلية ••

املفروضة عى مقاوالت التأمن وإعادة التأمن والوسطاء يف التأمن وإعادة التأمن؛

مرشوع منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي املتعلق بالتسير املحاسبي واملايل للضامن ••

ضد عواقب الوقائع الكارثية ؛

طلب متديد اعتامد مقاولة التأمن وإعادة التأمن »رشكة تأمن النقل« )CAT( بالنسبة لعمليات إعادة تأمن ••

لتغطية نظام عواقب الوقائع الكارثية ؛

طلب متديد اعتامد مقاولة التأمن وإعادة التأمن »أليانز املغرب« )ALLIANZ MAROC( بالنسبة لعمليات ••

تأمن هياكل الطائرات وضد أخطار املسؤولية  املدنية الناجمة عن استعامل الطائرات ؛

»الصندوق •• للتقاعد  التعاضدية  للرشكة  للتقاعد  العام  والقانون  األسايس  النظام  تعديالت  عى  املصادقة  طلب 

املهني املغريب للتقاعد« ؛

مرشوع منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي املتعلق مبراقبة الصندوق الوطني للتقاعد ••

والتأمن )CNRA( ؛

35
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إعادة دراسة طلبي متديد اعتامد »رشكة تأمن النقل« )CAT( و»أليانز املغرب« )ALLIANZ MAROC( ؛••

مرشوع تعديل منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي املتعلق بالتأمينات هم النقاط التالية:••

• إحداث احتياطي مخصص لخطر التعريفة ؛	

• اإلدالء باملعطيات اإلحصائية واملالية ملقاوالت التأمن وإعادة التأمن وكذا تلك املتعلقة بوسطاء التأمن عن 	

طريق منصة تواصل إلكرونية ؛

• تعديل بعض الكيفيات الخاصة بتكوين املخصصات لتغطية الديون املرتبة عى وسطاء التأمن. 	

3. أنشطة اللجنة التأديبية    
عقــدت اللجنــة التأديبيــة، بتاريــخ 10 دجنــر 2019، اجتامعــا لدراســة ملفــات خمــس )5( وســطاء للتأمــن تتعلــق 

بارتــكاب مخالفــات خــالل مزاولــة عملهــم. وقــد أصــدرت اللجنــة بعــد املــداوالت آراء استشــارية باملوافقــة عــى 

ســحب اعتــامد وســطاء التأمــن املعنيــن.

4. أنشطة لجنة التدقيق والمخاطر 
عقدت لجنة التدقيق واملخاطر، طبقا لنظامها الداخي، اجتامعيها السنوين بجدويل األعامل التالين:

االجتامع األول بتاريخ 6 مارس 2019 :••

• فحص حسابات الهيئة برسم السنة املالية 2018 ؛	

• دراسة الوثيقة املتعلقة مبستوى الخطر املقبول من طرف الهيئة )Appétence aux risques( ؛	

• دراسة تقرير املدقق الداخي برسم السنة املالية 2018 وبرنامج التدقيق للسنة املالية 2019.	

االجتامع الثاين بتاريخ 6 دجنر 2019 :  ••

• دراسة ميزانية الهيئة برسم السنة املالية 2020 ؛	

• دراسة مرشوع تعديل النظام الداخي للجنة التدقيق واملخاطر؛	

• االطالع عى منظومة تدبر مخاطر الهيئة ؛	

• تتبع تطبيق برنامج التدقيق الداخي للسنة املالية 2019 وبرنامج العمل لسنة 2020. 	
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IV - أنشطة اإلرشاف

1. التقنين
1.1 قطاع التأمين

 تنظيم سوق التأمني

يف إطــار مهــام التقنــن وتنظيــم ســوق التأمــن، اتخــذت الهيئــة قــرارات ومنحــت تراخيــص وفقــا للســلط املخولــة 

لهــا مبوجــب القانــون، وهمــت هاتــه القــرارات والراخيــص: 

بالنسبة ملقاوالت التأمن وإعادة التأمن••

• 15 فراير 2019: الرخيص ل »GROUPAMA« باملساهمة بنسبة 26 % يف رأسامل »RMA لإلنجاد«؛	

• رأسامل 	 بنسبة 49 % يف  برفع مساهمتها   »Société Générale Maroc« الرخيص ل فراير 2019:   22

»la MAROCAINE VIE« عر اقتناء نسبة 23,19 % من رأسامل وحقوق التصويت التي كانت بحوزة 

»SOGECAP«؛

• 12 شتنر 2019: موافقة مجلس الهيئة بتمديد اعتامد  »رشكة تأمن النقل« )CAT( ليشمل إعادة تأمن 	

الضامن ضد عواقب الوقائع الكارثية؛

• 4 أكتوبر 2019: الرخيص ل »AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA« بالتحكم الغر املبارش 	

بنسبة 100 % يف »AXA ASSURANCE MAROC«؛

• 	 )Allianz Maroc( »12 دجنر 2019: النرش يف الجريدة الرسمية  لقرار يتعلق بتمديد اعتامد »أليانز املغرب

استعامل  الناجمة عن  املدنية  املسؤولية  أخطار  والتأمينات ضد  الطائرات  تأمن هياكل  لعمليات  بالنسبة 

الطائرات مبا فيها مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع. 

بالنسبة لرشكات التمويل••

• 31 ماي 2019: قرار يتعلق بسحب اعتامد »تسليف« نتيجة عملية اإلدماج عر ضم رشكة التمويل »سلفن« 	

لرشكة التمويل »تسليف«. 

بالنسبة لشبكة التوزيع ••

ــرارا يف  ــن 430 إىل 210 ق ــث انخفضــت م ــا حي ــا هام ــن تراجع ــة بوســطاء التأم ــة املتعلق ــرارات الهيئ شــهدت ق

ــي  ــم االمتحــان املهن ــزت بتنظي ــت ســنة اســتثنائية متي 2019. ويعــزى هــذا الراجــع إىل كــون أن ســنة 2018 كان

ــع.  ــدة للبي ــاح 270 نقطــة جدي ــذي أســفر عــن افتت لوســطاء التأمــن وال
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تصنف القرارات املتعلقة بوسطاء التأمن، حسب طبيعة القرار، عى النحو التايل:

2019 2018 طبيعة القرار

64 270 اعتامدات جديدة

70 48 تغيري العنوان

4 16 تغيري التسمية

2 7 تغيري الشكل القانوين

0 6 متديد االعتامد

40 30 تغيري املمثل القانوين

1 2 تغيري الصفة )وكيل التأمني – سمسار التأمني( 

29 51 سحب االعتامد

210 430 املجموع

جدول 8: القرارات املتعلقة بوسطاء التأمن

بالنســبة ملكاتــب العــرض املبــارش، اتخــذت الهيئــة 193 قــرارا، منهــم 121 ترخيــص بتغيــر األجــر املســؤول، كــام 

هــو مبــن يف الجــدول التــايل:

2019 طبيعة القرار

40 فتح مكاتب جديدة

17 تغيري العنوان

121 تغيري األجري املسؤول

15 إغالق مكاتب

193 املجموع

جدول 9: القرارات املتعلقة مبكاتب العرض املبارش

» Web Inter « تطبيق

تــم إثــراء تطبيــق »Web Inter« ســنة 2019 بوظيفتــن جديدتــن مــن أجــل تلبيــة تطلعــات وســطاء التأمــن 

وتحســن تجربتهــم وتفاعلهــم مــع الهيئــة.

من خالل هذه الخدمات الجديدة، سيمكن هذا التطبيق الوسطاء من :

تحميل املستندات املررة ملختلف العمليات؛

تقديم طلبات العتامد املمثلن املسؤولن الجدد.

أدى استخدام هذا التطبيق إىل تدفق ما يقارب 800 عملية سنة 2019.

 تعزيز اإلطار التنظيمي

ــرش املنشــور  ــة 2019 بن ــزت حصيل ــوين لقطــاع التأمــن. ومتي ــث اإلطــار القان ــة جهودهــا  يف تحدي ــت الهيئ واصل

ــة اإلطــار  ــة واســتكامل تهيئ ــع الكارثي ــب الوقائ ــة عواق ــق بتغطي ــة للنظــام املتعل ــة النهائي ــداد الصيغ ــام وإع الع

ــة: ــك مــن خــالل النصــوص التالي التنظيمــي للتأمــن التكافــي، وذل
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استكامل تهيئة مشاريع النصوص التطبيقية للقانون رقم 110.14 املنظم لتغطية عواقب الوقائع الكارثية: •

• الالزم 	 التنظيمي  اإلطار  الهيئة  أعدت  الكارثية،  الوقائع  عواقب  لتغطية  التأميني  النظام  تفعيل  أجل  من 

لتطبيق القانون رقم 110.14 والذي متت إحالته عى السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة. ويتعلق 

األمر بالنصوص التطبيقية التالية:

• القانون رقم 110.14 	 بتطبيق  أبريل 2019(   مرسوم رقم 2.18.785 صادر يف 23 من شعبان 1440 )29 

وبتغير وتتميم القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات الذي يحدد عى الخصوص الئحة العوامل 

الطبيعية التي ميكن أن تشكل واقعة كارثية واملقتضيات املتعلقة باإلعالن عن الواقعة وكيفيات مسك سجل 

إحصاء الوقائع الكارثية وتسجيل الضحايا بهذا السجل وكذا منط حكامة هذا النظام؛ 

• رقم 17.99 	 القانون  بتطبيق  أبريل 2019(   29( رقم 2.18.1009 صادر يف 23 من شعبان 1440  مرسوم 

املتعلق مبدونة التأمينات كام وقع تغيره وتتميمه، الذي يخول للوزير املكلف باملالية أن يحدد كيفيات 

نسب  وكذا  الضامن  بهذا  املتعلقة  االشراكات  أو  واألقساط  الكارثية  الوقائع  عواقب  الضامن ضد  إعامل 

العمولة برسم عرض عمليات التأمن املتعلقة بهذا الضامن؛

• قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 4150.19  صادر يف 30 من ربيع اآلخر 1441 )27 ديسمر 	

2019( بتحديد األقساط أو االشراكات املتعلقة بالضامن ضد عواقب الوقائع الكارثية ونسب العمولة برسم 

عرض عمليات التأمن املتعلقة بهذا الضامن وكذا أسقفه ومبالغ خلوص التأمن؛

• قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2216.19  صادر يف 30 من ربيع اآلخر 1441 )27 ديسمر 	

2019( بتحديد الرشوط الواجب إدراجها يف عقود التأمن برسم الضامن ضد عواقب الوقائع الكارثية؛

• قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 3967.19 صادر يف 30 من ربيع اآلخر 1441 )27 ديسمر 	

2019( بتحديد األسقف اإلجاملية للتعويض برسم الضامن ضد عواقب الوقائع الكارثية ورشوط وكيفيات 

تخفيض هذا التعويض ومنح تسبيق عنه؛

• قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2214.19 صادر يف 30 من ربيع اآلخر 1441 )27 ديسمر 	

2019( بتحديد كيفيات إعامل الضامن ضد عواقب الوقائع الكارثية.

استكامل تهيئة مرشوع اإلطار التنظيمي للتأمني التكافيل: •

• العلمي األعى، 	 التأمينات وتبعا ملالحظات املجلس  القايض بتعديل مدونة  القانون رقم 87.18  بعد نرش 

عملت الهيئة عى وضع اللمسات األخرة عى اإلطار التنظيمي املتعلق بالتأمن التكافي والذي يتضمن:

• مرشوع مرسوم يخول للوزير املكلف باملالية تحديد الرشوط العامة املتعلقة بعقود التأمن التكافي وكيفيات 	

أداء أجرة مقاولة التأمن وإعادة التأمن مقابل تسير صندوق التأمن التكافي وكذا كيفيات توزيع الفوائض 

التقنية واملالية لحسابات التأمن التكافي عى املشركن؛

• مرشوع قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة يتعلق بالتأمن التكافي. ينص هذا املرشوع خصوصا 	

عى التدابر الرضورية للتطبيق الكي لبعض أحكام مدونة التأمينات يف ما يتعلق بهذا النوع من التأمن 
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وكيفيات أداء أجرة مقاولة التأمن وإعادة التأمن مقابل تسير صندوق التأمن التكافي وكذا كيفيات توزيع 

الفوائض التقنية واملالية لحسابات التأمن التكافي ؛

• لعقد 	 العامة  النموذجية  الرشوط  تحدد  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرارات  مشاريع  ثالث 

االستثامر التكافي ولعقد التأمن التكافي يف حالة الوفاة والعجز ولعقد تأمن املباين املتعدد األخطار ؛ 

• مرشوع منشور بتحديد املقتضيات الخاصة بالتأمن التكافي خصوصا رشوط املامرسة والقواعد االحرازية 	

التسبيقات  التكافي وكيفيات منح واسرجاع  التأمن  التقنية واملالية لحسابات  الفوائض  وكيفيات تحديد 

التكافلية والقواعد الخاصة باملراقبة الداخلية وبوظيفة التقيد بآراء املجلس العلمي األعى.

نرش منشور الهيئة رقم AS/19/01 ودخوله حيز التنفيذ الذي ضم كافة املقتضيات التنظيمية التي تدخل يف  •

مجال اختصاصات الهيئة. متت املصادقة عليه بقرار لوزير االقتصاد واملالية رقم 366.19 بتاريخ 30 أبريل 2019 

ونرش بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16 ماي 2019. 

املصادقة عىل تعليامت / مقررات جديدة: عقب نرش منشور الهيئة، اعتمد رئيس الهيئة تعليمة ومقرر جديدين  •

يعوضان مقررات ومناشر املديرية السابقة للتأمينات واالحتياط االجتامعي )DAPS(. ويتعلق األمر بالتعليامت 

- املقررات التالية: 

• تعليمة تتعلق بتطبيق معيار »املوقع الجغرايف للخطر« يف تحديد األقساط الرصفة للتأمن عن املسؤولية 	

املدنية للعربات؛

• مقرر يتعلق بقبول الديون الصافية عى معيدي إعادة التأمن لتمثيل االحتياطيات التقنية.	

إعداد ونرش املنشور الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم 43.05 املتعلق مبكافحة غسل األموال. قامت الهيئة  •

التأمن  وإعادة  التأمن  مقاوالت  عى  املفروضة  الداخلية  واملراقبة  اليقظة  بالتزامات  متعلق  منشور  بإعداد 

والوسطاء يف التأمن وإعادة التأمن وتم نرشه بالجريدة الرسمية يف 12 دجنر 2019.

استكامل اإلطار التنظيمي املتعلق مبخاطر البناء التي تخص التأمينات اإلجبارية »مخاطر الورش« و »املسؤولية  •

املدنية العرشية« :

• مرشوع مرسوم بتطبيق القانون رقم 17.99 املتعلق مبدونة التأمينات والذي يخول للوزير املكلف باملالية 	

تحديد مقتضيات تطبيق القسم الرابع )تأمينات البناء( من الكتاب الثاين من القانون رقم 17.99 السالف 

الذكر؛ 

• مرشوع قرار متعلق بتأمينات البناء. ويحدد هذا املرشوع أسقف الضامن وخلوص التأمن والئحة االستثناءات 	

من التأمن فيام يخص ضامن »مخاطر الورش« وكذا ضامن »املسؤولية املدنية العرشية« ؛

• مرشوع قرار بتحديد الرشوط النموذجية العامة للعقود املتعلقة بهاذين التأمينن.	

نظام البطاقة الخرضاء: قامت الهيئة بإعداد مرشوع تعديل قرار وزير املالية والخوصصة رقم 213.05 املتعلق  •

البطاقة الخرضاء من حيث الشكل، حيث أصبح ممكنا قبول  التعديل منوذج  بالتأمينات اإلجبارية. وهم هذا 

شهادات التأمن الصادرة باللون األسود واألبيض عوضا عن االقتصار عى اللون األخرض.  
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2.1 قطاع االحتياط االجتماعي

  املصادقة والرتاخيص 

منحت الهيئة الراخيص واملصادقات التالية:

فاتح نونر 2019 : املصادقة عى تعديالت النظام األسايس والنظام العام للتقاعد للصندوق املهني املغريب للتقاعد ؛••

22 مارس 2019 : الرخيص ببناء مقر التعاضدية العامة للربية الوطنية ؛••

23 يوليو 2019 : املصادقة عى التعديالت املدخلة عى النظام األسايس لكل من تعاضدية األعامل االجتامعية ••

ملستخدمي الصندوق الوطني للضامن االجتامعي والتعاضدية العامة للصيادلة ومهني الصحة.

 املساهمة يف تعزيز اإلطار القانوين 

عــرف إعــداد النصــوص التنظيميــة نشــاطا مكثفــا يف مجــال االحتيــاط االجتامعــي ســنة 2019. وقــد أســفر هــذا 

النشــاط عــى إعــداد و/أو نــرش النصــوص التاليــة:

نرش منشور رئيس الهيئة رقم PS/19/3 ودخوله حيز التنفيذ : •

يحــدد هــذا املنشــور كيفيــات مراقبــة مؤسســات التقاعــد الخاضعــة للقانــون الخــاص وكــذا شــكل وآجــال اإلدالء 

بالبيانــات والقوائــم مــن طــرف هاتــه املؤسســات. كــام يحــدد هــذا املنشــور رشوط إعــداد الحصيلــة اإلكتواريــة. 

وقــد متــت املصادقــة عــى هــذا املنشــور بقــرار لوزيــر االقتصــاد واملاليــة رقــم 1644.19 ونــرش بالجريــدة الرســمية 

بتاريــخ 8 يوليــو 2019.

مراقبة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمني: •

ــة  ــات التقني ــداع االحتياطي ــل وإي ــم ومتثي ــن وتقيي ــدد رشوط تكوي ــور يح ــرشوع منش ــداد م ــة بإع ــت الهيئ قام

واالحتياطــي التعــاديل وكــذا شــكل وآجــال تقديــم الوثائــق والقوائــم الالزمــة ملراقبــة الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد 

والتأمــن.

التأمني اإلجباري األسايس عن املرض: •

واصلــت الهيئــة أشــغالها الهادفــة إىل إمتــام مــرشوع املنشــور املتعلــق بالتنظيــم املــايل للتأمــن اإلجبــاري األســايس 

عــن املــرض، بالتشــاور مــع وزارة االقتصــاد واملاليــة وإصــالح اإلدارة والهيئــات املكلفــة بتدبــر التأمــن االجبــاري 

األســايس عــن املــرض )الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي والصنــدوق الوطني ملنظــامت االحتيــاط االجتامعي(.

باإلضافة إىل ذلك، قامت الهيئة بدراسة وإبداء الرأي حول مشاريع النصوص التالية:

مرسوم رقم 2.19.763 صادر يف 4 صفر 1441 )3 أكتوبر 2019( بتغير وتتميم املرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق ••

نظام  بإحداث   99.15 رقم  والقانون  املرض  عن  األسايس  اإلجباري  التأمن  بنظام  املتعلق   98.15 رقم  القانون 
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ــة  ــات التقني ــداع االحتياطي ــل وإي ــم ومتثي ــن وتقيي ــدد رشوط تكوي ــور يح ــرشوع منش ــداد م ــة بإع ــت الهيئ قام

واالحتياطــي التعــاديل وكــذا شــكل وآجــال تقديــم الوثائــق والقوائــم الالزمــة ملراقبــة الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد 

والتأمــن.

التأمني اإلجباري األسايس عن املرض: •

واصلــت الهيئــة أشــغالها الهادفــة إىل إمتــام مــرشوع املنشــور املتعلــق بالتنظيــم املــايل للتأمــن اإلجبــاري األســايس 

عــن املــرض، بالتشــاور مــع وزارة االقتصــاد واملاليــة وإصــالح اإلدارة والهيئــات املكلفــة بتدبــر التأمــن االجبــاري 

األســايس عــن املــرض )الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي والصنــدوق الوطني ملنظــامت االحتيــاط االجتامعي(.

باإلضافة إىل ذلك، قامت الهيئة بدراسة وإبداء الرأي حول مشاريع النصوص التالية:

مرسوم رقم 2.19.763 صادر يف 4 صفر 1441 )3 أكتوبر 2019( بتغير وتتميم املرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق ••

نظام  بإحداث   99.15 رقم  والقانون  املرض  عن  األسايس  اإلجباري  التأمن  بنظام  املتعلق   98.15 رقم  القانون 
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للمعاشات الخاصن بفئات املهنين والعامل املستقلن واألشخاص غر األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛

مرسوم رقم 2.19.719 صادر يف 4 صفر 1441 )3 أكتوبر 2019( بتطبيق القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمن ••

املهنين والعامل  الخاصن بفئات  اإلجباري األسايس عن املرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات 

املستقلن واألشخاص غر األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يف ما يتعلق بالقوابل واملروضن الطبين؛

املرسوم رقم 2.19.1023 صادر يف 4 جامدى األوىل )31 دجنر 2019( املتمم للمرسوم رقم 2.19.719 صادر يف 4 ••

صفر 1441 )3 أكتوبر 2019( السالف الذكر؛ 

مرسوم رقم 2.19.769 صادر يف 4 صفر 1441 )3 أكتوبر 2019( بتطبيق القانون رقم 98.15 املتعلق بنظام التأمن ••

املهنين والعامل  الخاصن بفئات  اإلجباري األسايس عن املرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات 

املستقلن واألشخاص غر األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يف ما يتعلق بالعدول؛

املرسوم رقم 2.19.1024 صادر يف 4 جامدى األوىل )31 دجنر 2019( املتمم للمرسوم رقم 2.19.769 صادر يف 4 ••

صفر 1441 )3 أكتوبر 2019( السالف الذكر؛ 

مرسوم رقم 2.16.365 يتعلق بتحديد كيفيات انخراط املشغل بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي وتسجيل ••

األجراء فيه؛

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 3527.19 صادر يف 5 جامدى االخرة 1441 )31 يناير 2020( ••

بتطبيق املرسوم رقم 2.18.625 بتاريخ 10 جامدى األوىل 1440 )17 يناير 2019( بتطبيق القانون رقم 99.15 

بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنين والعامل واملستقلن واألشخاص غر األجراء الذين يزاولون نشاطا 

خاصا.

2. المراقبة
1.2 مراقبة مقاوالت التأمين وإعادة التأمين:

 عرصنة املقاربة املعتمدة يف الرقابة :

واصلــت الهيئــة أنشــطتها املتعلقــة بعرصنــة آليــات املراقبــة وتعزيــز عمليــة الرقابــة القامئــة عــى أســاس املخاطــر، 

حيــث متيــزت ســنة 2019 بـ :

إحداث منصة لتبادل املعطيات ذات الطابع التنظيمي تهدف إىل تحقيق ربح من حيث جودة املعطيات ووقت ••

معالجتها؛

تحديث أساليب العمل من خالل اعتامد مقاربة مستهدفة، يف انتظار إحداث أدوات للتقييم عن طريق نظام ••

التنقيط بغية تكريس رقابة فعالة قامئة عى أساس املخاطر.
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ــد  ــة مــن توحيـ ــي قامــت بتطويرهــا الهيئ ــادل مــع مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن الت متكــن منصــة التب

إعــداد القوائــم اإلحصائيــة مــن طــرف هــذه املقــاوالت والرفــع مــن نجاعــة معالجتهــا. وتوفــر هــذه املنصــة 

وظائــف وخدمــات مثــل إنشــاء لوحــات املعلومــات وتجميــع املعطيــات والرفــع مــن جــودة وصحــة القوائــم 

ــل ومعالجــة أكــر مــن 2000  ــم تحمي ــة إلعــداد اإلصــدارات حســب االحتياجــات. وهكــذا، ت والرمجــة اآللي

قامئــة )قوائــم موجــزة، ملفــات إحصائيــة ، إلــخ( عــر هــذه املنصــة. وواكبــت هــذه العمليــة إدمــاج املعطيــات 

املتعلقــة بالســنوات الســابقة منــذ ســنة 2006 بهــدف التوفــر عــى مرجــع بيانــات موحــد.

ــن  ــاوالت التأم ــرايف ســيمكن مق ــات جغ ــف هــذه املنصــة بنظــام معلوم ــك، ســتتعزز وظائ ــة إىل ذل باإلضاف

ــرايف.   ــع الجغ ــب املوق ــن حس ــاط التأم ــية لنش ــؤرشات رئيس ــى م ــول ع ــن الحص ــن م ــادة التأم وإع

 املراقبة الدامئة

 يف مجال املراقبة الدامئة ملقاوالت التأمن وإعادة التأمن، همت حصيلة الهيئة اإلجراءات التالية :     

إلزام أربع مقاوالت تأمن بسد النقص الحاصل يف تغطية التزاماتها؛••

القيام مبهمة للتحقق من حجم االحتياطيات التقنية لتعاضدية للتأمينات بعد عملية مقارنة بن جرد الحوادث ••

واملعلومات املتضمنة يف القوائم اإلحصائية؛

بعد •• اإلسعاف  عمليات  مزاولة  تأمن مختصة يف  ملقاولة  التقنية  االحتياطيات  للتحقق من حجم  القيام مبهمة 

تحليل النتيجة التقنية لنشاطها. هذه املراقبة أدت إىل تقديم توصيات من أجل:

• إحداث مسطرة جديدة لتكوين االحتياطيات؛	

• الرمجة اآللية للعمليات املتعلقة مبعالجة جرد الحوادث.	

طلب إعادة رسملة مقاولة تأمن مختصة يف تأمن أخطار القرض من أجل استدراك آثار الخسائر املراكمة ؛                ••

طلب افتحاص خارجي لالحتياطيات التقنية ملقاولتن للتأمينات.••

ــرم  ــن تح ــادة التأم ــن وإع ــاوالت التأم ــع مق ــنة 2019 أن جمي ــة س ــالل نهاي ــة خ ــات املالي ــل امللف ــر تحلي  أظه

ــالءة 401 % . ــش امل ــدل هام ــغ مع ــد بل ــن. وق ــتثناء مقاولت ــالءة باس ــص امل ــا يخ ــة يف م ــات التنظيمي املتطلب

وبهــدف احتــواء املخاطــر املتعلقــة ب » الديـــون املرتبــة عـــى املؤمــن لهـــم ووســـطاء التأميـــن« وبنــاًء عى طلب 

ــة وصحــة الحســابات  ــق داخــي لضــامن مطابق ــة تدقي ــن مبهم ــادة التأم ــن وإع ــاوالت التأم ــت مق ــة، قام الهيئ

3421: »املدينــون املؤمــن لهــم« و 3422 : »الحســابات لــدى وســطاء التأمــن«. خلصــت مراجعــة تقاريــر املدققــن 

الداخليــن ملقــاوالت التأمــن إىل :
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ــد  ــة مــن توحيـ ــي قامــت بتطويرهــا الهيئ ــادل مــع مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن الت متكــن منصــة التب

إعــداد القوائــم اإلحصائيــة مــن طــرف هــذه املقــاوالت والرفــع مــن نجاعــة معالجتهــا. وتوفــر هــذه املنصــة 

وظائــف وخدمــات مثــل إنشــاء لوحــات املعلومــات وتجميــع املعطيــات والرفــع مــن جــودة وصحــة القوائــم 

ــل ومعالجــة أكــر مــن 2000  ــم تحمي ــة إلعــداد اإلصــدارات حســب االحتياجــات. وهكــذا، ت والرمجــة اآللي

قامئــة )قوائــم موجــزة، ملفــات إحصائيــة ، إلــخ( عــر هــذه املنصــة. وواكبــت هــذه العمليــة إدمــاج املعطيــات 

املتعلقــة بالســنوات الســابقة منــذ ســنة 2006 بهــدف التوفــر عــى مرجــع بيانــات موحــد.

ــن  ــاوالت التأم ــرايف ســيمكن مق ــات جغ ــف هــذه املنصــة بنظــام معلوم ــك، ســتتعزز وظائ ــة إىل ذل باإلضاف

ــرايف.   ــع الجغ ــب املوق ــن حس ــاط التأم ــية لنش ــؤرشات رئيس ــى م ــول ع ــن الحص ــن م ــادة التأم وإع

 املراقبة الدامئة

 يف مجال املراقبة الدامئة ملقاوالت التأمن وإعادة التأمن، همت حصيلة الهيئة اإلجراءات التالية :     

إلزام أربع مقاوالت تأمن بسد النقص الحاصل يف تغطية التزاماتها؛••

القيام مبهمة للتحقق من حجم االحتياطيات التقنية لتعاضدية للتأمينات بعد عملية مقارنة بن جرد الحوادث ••

واملعلومات املتضمنة يف القوائم اإلحصائية؛

بعد •• اإلسعاف  عمليات  مزاولة  تأمن مختصة يف  ملقاولة  التقنية  االحتياطيات  للتحقق من حجم  القيام مبهمة 

تحليل النتيجة التقنية لنشاطها. هذه املراقبة أدت إىل تقديم توصيات من أجل:

• إحداث مسطرة جديدة لتكوين االحتياطيات؛	

• الرمجة اآللية للعمليات املتعلقة مبعالجة جرد الحوادث.	

طلب إعادة رسملة مقاولة تأمن مختصة يف تأمن أخطار القرض من أجل استدراك آثار الخسائر املراكمة ؛                ••

طلب افتحاص خارجي لالحتياطيات التقنية ملقاولتن للتأمينات.••

ــرم  ــن تح ــادة التأم ــن وإع ــاوالت التأم ــع مق ــنة 2019 أن جمي ــة س ــالل نهاي ــة خ ــات املالي ــل امللف ــر تحلي  أظه

ــالءة 401 % . ــش امل ــدل هام ــغ مع ــد بل ــن. وق ــتثناء مقاولت ــالءة باس ــص امل ــا يخ ــة يف م ــات التنظيمي املتطلب

وبهــدف احتــواء املخاطــر املتعلقــة ب » الديـــون املرتبــة عـــى املؤمــن لهـــم ووســـطاء التأميـــن« وبنــاًء عى طلب 

ــة وصحــة الحســابات  ــق داخــي لضــامن مطابق ــة تدقي ــن مبهم ــادة التأم ــن وإع ــاوالت التأم ــت مق ــة، قام الهيئ

3421: »املدينــون املؤمــن لهــم« و 3422 : »الحســابات لــدى وســطاء التأمــن«. خلصــت مراجعــة تقاريــر املدققــن 

الداخليــن ملقــاوالت التأمــن إىل :
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11 تقريرًا أكد أن الحسابن موضوع االفتحاص يحتويان عى املعلومات املنصوص عليها يف املقتضيات التنظيمية ••

الجاري بها العمل ؛

تقريرين أكدا عدم صحة املعلومات املتعلقة بهذين الحسابن؛••

تقريرين رفضا لعدم استيفائهام ملا هو مطلوب.••

  أنشطة التفتيش:

تضمن برنامج التفتيش لسنة 2019 ما يي:

مهمتن قامئتن عى أساس املخاطر أو النواقص التي متت معاينتها بعد دراسة الوضعية التقنية واملالية ملقاوالت ••

التأمن وإعادة التأمن ؛ 

مهمة واحدة سجلت يف إطار املراقبة املستمرة للمقاوالت التي مل يتم تفتيشها خالل مدة معينة.••

ومــن جهــة أخــرى شــمل برنامــج التفتيــش املتعلــق مهمتــن رئيســيتن حــول احتياطيــات التســير واحتياطيــات 

الحــوادث الواجــب أداؤهــا املتعلقــة بتأمــن الوفــاة.

 تتبع املقاوالت قيد التصفية :  

يف إطار مراقبة املقاوالت قيد التصفية، متيزت سنة 2019 بـ :

إغالق مندوبية كل من رشكتي CAMAT و Equité باملغرب؛••

إغالق رشكتن متت تصفيتهام ويتعلق األمرب CIS و PROVIDENCE؛••

ــة )وزارة االقتصــاد  ــالك الدول ــة أم ــي ومديري ــن املصف ــنة 2018 ب ــة س ــا يف نهاي ــي أجله ــة املنته ــد االتفاقي تجدي

واملاليــة وإصــالح اإلدارة لتحويــل عقــارات خمــس رشكات قيــد التصفيــة : »الرشكــة العربيــة للتأمــن« و»الرشكــة 

ــة  ــرص« ملديري ــن REMAR« و»الن ــادة التأم ــن وإع ــريب للتأم ــاد املغ ــة« و »االتح ــن« و»النهض ــية للتأم األطلس

ــة(. أمــالك الدول

 مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

يف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، اتخذت الهيئة اإلجراءات التالية :  

مراجعة تحليلية للمقتضيات املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من خالل إنجاز أول مهمة ملراجعة ••

وتحليل هذه املقتضيات التي تم وضعها من قبل مقاوالت ووسطاء التأمن.  استهدفت هذه املهمة 5 مقاوالت 

تأمن و 28 وسيط تأمن ؛    

إنشاء لجنة دامئة للمراقبة واليقظة، تتكون من ممثي الهيئة فضال عن ممثي الجامعة املغربية لرشكات التأمن ••

وإعادة التأمن وممثي الجامعة الوطنية لوكالء ووسطاء التأمن باملغرب ومقاوالت التأمن ؛
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IV - أنشطة اإلرشاف

نرش دليل يتعلق بواجب اليقظة اتجاه الزبناء ؛••

تعزيز التنسيق عى الصعيد الوطني من خالل : ••

• توقيع بروتوكول تعاون مع وحدة معالجة املعلومات املالية؛	

• املشاركة مع هيئات رقابة القطاع املايل )بنك املغرب والهيئة املغربية لسوق الرساميل( يف تفعيل خارطة 	

طريق القطاع LBC/FT؛

املشاركة الفعالة يف التشاور بشأن تقييم املخاطر الوطنية LBC/FT ؛••

تخصيص عمود إخباري عى املوقع االلكروين للهيئة حول نظام مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.••

2.2 مراقبة هيئات االحتياط االجتماعي 

 قامــت الهيئــة خــالل ســنة 2019  مبجموعــة مــن عمليــات التحقــق واملراقبــة شــملت قطــاع التقاعــد والتعاضــد 

وهيئــات التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض.

ركزت عمليات املراقبة االحرازية ملؤسسات التقاعد بشكل أسايس عى :

استمرار مهمة املراقبة املتعلقة بالعمليات املحاسبية املنجزة لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يف نهاية ••

سنة 2018 عى الصناديق األخرى )الصندوق املغريب للتقاعد والنظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد والصندوق 

الوطني للتقاعد والتأمن(؛

التأكد من القوائم اإلحصائية واملالية للسنة املالية 2018 لصناديق التقاعد )الصندوق املغريب للتقاعد والصندوق ••

املغرب(  وبنك  للكهرباء  الوطني  واملكتب  التقاعد  رواتب  ملنح  الجامعي  والنظام  االجتامعي  للضامن  الوطني 

بعد دخول املنشور رقم PS/18/2 الصادر يف 19 يوليو 2018 املتعلق بالوثائق التي يجب اإلدالء بها من طرف 

األشخاص الخاضعن للقانون العام الذين يقومون مبامرسة أو تدبر عمليات التقاعد ؛

إعداد الحصائل اإلكتوارية املتعلقة بنظام املعاشات املدنية، والنظام العام للضامن االجتامعي والنظام الجامعي ••

ملنح رواتب التقاعد ونظام الصندوق املهني املغريب للتقاعد ؛

إعداد التقرير الثالث املتعلق بنتائج مراقبة عمليات التقاعد وااليرادات املامرسة أو املدبرة من طرف أشخاص ••

القانون العام وتتبع تطبيق توصيات التقريرين األول والثاين. 

 مــن جهــة أخــرى، قامــت الهيئــة بدراســة الوثائــق املحاســبية واملاليــة واإلحصائيــة املطلوبــة مــن رشكات التعاضــد 

ومــن الهيئــات املدبــرة للتأمــن االجبــاري األســايس عــن املــرض؛  

ويف مــا يتعلــق مبهمــة املراقبــة بعــن املــكان، قامــت الهيئــة بإنجــاز مهمتــن لــدى تعاضديــة مــن القطــاع العــام 

وتعاضديــة مــن القطــاع الخــاص. وقــد تــم الركيــز يف املهمتــن عــى جميــع الجوانــب املتعلقــة  بتدبــر واشــتغال 

هاتــن التعاضديتــن، وال ســيام الحكامــة واالســتدامة والتــوازن املــايل، إضافــة إىل جــودة ودقــة املعلومات املحاســبية 

واملاليــة، وتوفــر املســاطر وفعاليتهــا والتوظيــف الجيــد للمــوارد. 
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التقرير السنوي - 2019

أســفرت إحــدى هــذه املهــام عــن تطبيــق املــادة 26 مــن مدونــة التعاضــد، التــي تنــص عــى حــل الهيئــات اإلداريــة 

وتعيــن مترصفــن مؤقتن.

ــاري  ــرة للتأمــن االجب ــات املدب ــن مــن الهيئ ــة اثن ــام مراقب ــر 2019، مه ــة خــالل شــهر نون وأخــرا أطلقــت الهيئ

األســايس عــن املــرض )الصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي والصنــدوق الوطني ملنظــامت االحتيــاط االجتامعي(.    

معالجة شكايات االحتياط االجتماعي

قامــت الهيئــة مبعالجــة 167 شــكاية خاصــة باالحتيــاط االجتامعــي والــواردة عــر مختلــف القنــوات )الريــد، 

ــل 59 خــالل الســنة املنرصمــة. مبجمــوع 120 شــكاية،  ــد اإللكــروين( مقاب ــة للشــكايات، الري املنصــة الرقمي

خصــت غالبيــة الشــكايات التغطيــة الصحيــة )التأمــن اإلجبــاري عــن املــرض و التعاضــد( فيــام همــت باقــي 

الشــكايات أنظمــة التقاعــد.

كــام بــدأت الهيئــة إجــراءات تفعيــل منصــة رقميــة للشــكايات مخصصــة لقطــاع االحتيــاط االجتامعــي عــى 

غــرار تلــك التــي تــم وضعهــا لقطــاع التأمــن.

3. حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق
1.3 مراقبة مطابقة نماذج عقود التأمين 

يف إطــار دراســـة مـــدى مطابقـــة منـــاذج عقـــود التأميـــن، أصــدرت الهيئــة، مــا بــن ينايــر وشــتنر 2019، 57 قــراًرا 

ــدة يف الســوق مقابــل 83 خــالل ســنة 2018. يتعلــق بإصــدار منتجــات جدي

تنقســم هــذه القـرارات حسـب تصنيفـات عمليـات التأميـن كمـا يلـي :

عدد القرارات تصنيف العقود

34 اإلسعاف

5 الرسملة

2 االدخار- التقاعد 

4 التأمني يف حالة الوفاة

2 تأمني وفاة املقرتض

2 الحوادث الجسامنية

1 املرض

1 عقود متعلقة بوحدات حسابية

1  موت املاشية

1 التأمني املهني متعدد املخاطر

1 التأمني متعدد املخاطر عىل السكن

1 التأمني متعدد املخاطر عىل السيارات

1 تأمني بطائق الدفع اإللكرتوين

1 تأمني الخسائر املالية

57 املجموع

جدول 10: املراقبة القبلية ملطابقة مناذج عقود التأمن
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قامــت الهيئــة بتوجيــه تعليامتهــا بشــأن تنفيــذ مقتضيــات املــادة 247 مــن مدونــة التأمينــات، واملتعلقــة باملصادقــة 

الداخليــة مــن طــرف مقــاوالت التأمــن عــى منتجاتهــا التأمينيــة قبــل تســويقها. ودخلــت هــذه التعليــامت حيــز 

التنفيــذ يف فاتــح شــتنر 2019.

يف هــذا اإلطــار، وضعــت الهيئــة برنامــج دعــم تقنــي ملســاعدة الفاعلــن يف تنفيــذ هــذا النظــام الجديــد. وقــد ركــز 

هــذا الرنامــج عــى:

تنظيم دورات تكوينية؛••

إعداد وسائل دعم عملية )قوائم املراجعة، مناذج العقود، مذكرات وصفية ملنتجات التأمن(؛••

املساعدة التقنية يف تحديث املساطر الداخلية.••

يف إطــار هــذا النظــام الجديــد، قامــت الهيئــة باملراقبــة الـــبعدية ل26 منتوجــا للتأمــن. وتتــوزع هــــذه املنتوجــات 

حســـب تصنيف عقود التأميـــن كمـــا يلـي :

العدد تصنيف العقود

22 اإلسعاف

1 املرض

2 التأمني يف حالة الوفاة

1 التأمني متعدد املخاطر عىل   العربات

26 املجموع

جدول 11 : املراقبة البعدية ملطابقة مناذج عقود التأمن

2.3 مراقبة الممارسات التجارية 

يف إطار مراقبة املامرسات التجارية وتعويـض املؤمن لهم واألغيار، قامت الهيئة باإلجراءات التالية :

حث مقاوالت التأمن عى تطبيق مقتضيات املادة 18 من ظهر 2 أكتوبر 1984 املتعلق بكيفية تعويض الرضر ••

الجسامين الناتج عن حوادث السر يف حالة تعدد املؤمنن؛

تغطية •• لتشمل  اختيارية جديدة  اإلسعاف بصيغة  نطاق عرض ضامنات  توسيع  اإلسعاف عى  تشجيع رشكات 

األمراض املستثناة من الضامن يف منتجات التأمن املسوقة حاليا. تم إطالق هذه الصيغة يف بداية 2020؛

إجراء دراسة قانونية مقارنة حول تحديد قواعد تطبيق التآكل بفعل القدم يف التعويض عن األرضار املادية يف ••

املسؤولية املدنية املتعلقة بالعربات.

ــث أجــرت  ــض برســم التأمــن عــى الســيارات، حي ــة التعوي ــة نظــام عملي ــا يف مراقب ــة مهامه ــت الهيئ كــام واصل

ــة للتأمــن. ــدى مقاول ــة ل مهمــة مراقب

ركــزت هــذه املهمــة عــى تقييــم مســطرة التعويــض املتبعــة ومراقبــة ملفــات حــوادث الســيارات. وقــد خلــص 

ذلــك إىل إعــداد تقريــر عــن النواقــص التــي متــت معاينتهــا والتــي كانــت موضــوع مراســلة وجهــت إىل مقاولــة 

التأمــن املعنيــة لدعوتهــا إىل تقديــم مخطــط إصــالح.
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قامــت الهيئــة بتوجيــه تعليامتهــا بشــأن تنفيــذ مقتضيــات املــادة 247 مــن مدونــة التأمينــات، واملتعلقــة باملصادقــة 

الداخليــة مــن طــرف مقــاوالت التأمــن عــى منتجاتهــا التأمينيــة قبــل تســويقها. ودخلــت هــذه التعليــامت حيــز 
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جدول 11 : املراقبة البعدية ملطابقة مناذج عقود التأمن

2.3 مراقبة الممارسات التجارية 
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األمراض املستثناة من الضامن يف منتجات التأمن املسوقة حاليا. تم إطالق هذه الصيغة يف بداية 2020؛
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عــالوة عــى ذلــك، قدمــت مقاولــة التأمــن كانــت قــد شــملتها املراقبــة خــالل ســنة 2018 حــول نفــس املوضــوع، 

مخططهــا اإلصالحــي حيــث شــكل موضــوع متابعــة خــالل ســنة 2019 لضــامن تنفيــذه.

ومــن أجــل توفــر إطــار دائــم لتبــادل وتعزيــز ونــرش املامرســات التجاريــة الجيــدة، أنشــأت الهيئــة لجنــة دامئــة 

للمامرســات التجاريــة تتألــف مــن ممثلــن عنهــا وممثلــن عــن مقــاوالت التأمــن ووســطاء التأمــن. 

3.3 معالجة الشكايات

تلقــت الهيئــة 1922 شــكاية مقابــل 1229  شــكاية خــالل ســنة 2018، مســجلة بذلــك ارتفاعــا يف عــدد الشــكايات 

قــارب 56 %. تــم التوصــل ب 960 شــكاية عــر املنصــة الرقميــة املخصصــة بتلقــي الشــكايات،  وهــو مــا ميثــل 50 

% مــن مجمــوع الشــكايات.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن نســبة الشــكايات املقدمــة مــن قبــل املحامــن بشــأن تنفيــذ األحــكام القضائيــة مل تعــد متثــل 

إال 46 % مــن إجــاميل الشــكايات مقابــل 67% خــالل ســنة 2018.

وتتعلق 1188 شكاية بالتأمن عى السيارات و275 شكاية بالتأمينات ضد حوادث الشغل واألمراض املهنية.

املجموع جهات أخرى محامون  

789 136 653 املسؤولية املدنية عىل العربات  )األرضار الجسامنية(

399 388 11 املسؤولية املدنية عىل العربات  )األرضار املادية(

275 95 180 حوادث الشغل واألمراض املهنية

112 109 3 التأمني عىل األمراض

44 42 2 اإلسعاف

43 34 9 مخاطر مختلفة

77 74 3 الحياة والرسملة

43 22 21 املسؤولية املدنية غري تلك املتعلقة بالسيارات

140 134 6 أصناف أخرى

1922 1034 888 املجموع

جدول 12: أصناف الشكايات الخاصة بالتأمن

4.3 الثقافة المالية وإجراءات التوعية 

يف إطــار اســراتيجيتها للتوعيــة والتثقيــف املــايل ، قامــت الهيئــة بنــرش برنامجهــا الســنوي الــذي ركز عــى اإلجراءات 

التالية:

إطالق حملة تحسيسية »نصيحة التأمن« منذ شهر مارس وإىل غاية دجنر 2019 وذلك عى شكل كبسوالت ••

إذاعية )من دقيقة إىل دقيقة ونصف( موجهة للعموم؛

أيام مفتوحة •• املالية لألطفال والشباب من خالل تنظيم  األيام  الثامنة من  النسخة  الفعالة يف برنامج  املشاركة 

لصالح تالميذ املدرسة العمومية )من 25 إىل 29 مارس 2019( وتنشيط دورات علمية عى املستوى الجامعي 

)جامعات مكناس، فاس، الرباط وأكادير( ؛
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نرش اسراتيجية االتصال الرقمي للهيئة من خالل الحضور والتواجد عى مستوى شبكات التواصل االجتامعي ••

بغية استغالل اإلمكانيات التي تتيحها قنوات االتصال الرقمية وزيادة والوعي والتحسيس لدى العموم؛

متابعة الرنامج املتعلق باإلعالم والتكوين/التوعية املوجهة للصحافة الوطنية، من خالل تنظيم تكوين لفائدة ••

الصحفين حول التأمن التكافي؛

لفائدة •• اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  مجال  يف  التنظيمية  املتطلبات  حول  عمل  ورشات   4 تنظيم 

املسؤولن عن مراقبة املطابقة داخل مقاوالت التأمن وإعادة التأمن ووسطاء التأمن عى مستوى جهات الرباط، 

فاس والدار البيضاء؛

تنظيم يوم إعالمي يف نونر لفائدة جمعيات حامية املستهلك بشأن اإلطار التنظيمي لحامية حقوق مستهلي ••

منتجات التأمن.

ــة   ــات التنظيمي ــة لفائــدة وســطاء التأمــن بشــأن مهــام الهيئــة واملتطلب ــة  كذلــك حملتهــا التوعوي واصلــت الهيئ

ــة املؤمــن لهــم. واملامرســات الجيــدة يف ميــدان حامي

ــاقية  ــون - الس ــت والعي ــة تافيالل ــرة ، درع ــالل - خنيف ــي م ــة ، بن ــوس ماس ــق س ــة مناط ــذه الحمل ــملت ه ش

ــق. ــذه املناط ــن يف ه ــن عامل ــيطا للتأم ــا 170 وس ــتفاد منه ــراء، واس الحم

5.3 مراقبة شبكة التوزيع

ــة وكاالت  ــام مراقب ــة مبه ــوم الهيئ ــن، تق ــات التأم ــن أجــل ضــامن احــرام رشوط مامرســة نشــاط عــرض عملي م

شــبكة التوزيــع. يتــم تنفيــذ هــذه املهــام  يف إطــار برنامــج املراقبــة الســنوي أو يتــم مبارشتهــا، يف بعــض الحــاالت، 

بنــاء عــى معاينــة اختــالالت أو مخالفــات أثنــاء معالجــة شــكاوى تتعلــق بوســطاء التأمــن.

ــة  ــة حامي ــات مبديري ــة التأمين ــة مراقب ــع ملديري ــع التاب ــبكة التوزي ــة ش ــاق قســم مراقب ــنة 2019 بإلح ــزت س متي

املؤمــن لهــم. وهكــذا اتســع نطــاق مراقبــة شــبكة التوزيــع ليشــمل مراقبــة املامرســات التجاريــة إضافــة إىل مراقبــة 

ــم  ــي ت ــع الت ــة شــبكة التوزي ــا العمــل. مــن جهــة أخــرى، متــت برمجــة مهــام مراقب ــن الجــاري به احــرام القوان

القيــام بهــا وفــق مقاربــة قامئــة عــى أســاس املخاطــر.

ــف  ــة يف مختل ــارشة العامل ــب املب ــن واملكات ــة لوســطاء التأم ــة مراقب ــام بـــ 212 عملي ــم القي ــار، ت ويف هــذا اإلط

ــرب. ــق املغ مناط
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العدد النظام األسايس

129 وكيل تأمني 

57 سمسار تأمني

26 مكتب عرض مبارش

212 املجموع

جدول 13: عدد مهام املراقبة 

قامــت الهيئــة بفــرض غرامــات إداريــة عــى 7 وســطاء تأمــن وإصــدار 175 إجــراء تأديبيًــا. وتتــوزع هــذه اإلجراءات 

التأديبيــة عــى النحــو التايل:

املجموع سمسار 

التأمني

وكيل 

التأمني

طبيعة العقوبة

90 14 76 تحذير

35 11 24 إنذار

45 9 36 توبيخ

5 2 3 سحب االعتامد

175 36 139 املجموع

جدول 14: العقوبات املتخذة ضد وسطاء التأمن

عالوة عى ذلك، تم سحب اعتامدات 4 وسطاء تأمن أصبحت منقضية بقوة القانون.

4. المراقبة االحترازية الشمولية
يف إطــار مشــاركتها يف لجنــة التنســيق والرقابــة عــى املخاطــر الشــمولية، تعمــل الهيئــة مــع بنــك املغــرب والهيئــة 

املغربيــة لســوق الرســاميل ووزارة االقتصــاد واملاليــة وإصــالح اإلدارة عــى تعزيــز الرقابــة عــى القطــاع املــايل.

يف شــهري يوليــوز ودجنــر 2019، شــاركت الهيئــة يف االجتامعــن التاســع والعــارش للجنــة التنســيق والرقابــة عــى 

املخاطــر الشــمولية اللذيــن خصصــا لـــ:

تتبع مدى تقدم أشغال خريطة الطريق املتعلقة باالستقرار املايل )2019 - 2020( ؛••

تقييم خريطة مؤرشات املخاطر الشمولية التي تؤثر عى سالمة القطاع املايل واملخاطر الشمولية.••

كــام ســاهمت الهيئــة يف إعــداد التقريــر الســنوي الســادس واملتعلــق باالســتقرار املــايل، الــذي يحلــل التطــورات 

املاكــرو اقتصاديــة عــى املســتوى الوطنــي والــدويل ومتانــة املؤسســات املاليــة والتطــورات التــي عرفتهــا أســواق 

الرســاميل وبنياتهــا.

باإلضافــة إىل ذلــك، أجــرت الهيئــة مراجعــة لالختبــارات الشــمولية تحــت الضغــط macro-stress tests الخاصــة 

بقطــاع التأمــن مــن أجــل تقييــم صمــود هــذا القطــاع وتعزيــز نظــام التحليــل ورقابــة الهيئــة.
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وأخــرًا، أجــرت الهيئــة دراســة اســتقصائية بهــدف تقييــم صمــود مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن مــن حيــث 

األمــن االلكــروين. ومتــت برمجــة هــذا اإلجــراء يف خارطــة طريــق 2020-2018 لهيئــات الرقابــة املاليــة مــن أجــل 

اإلرشاف عــى املخاطــر اإللكرونيــة.

المراقبة االحترازية الشمولية
التأمني واالحتياط االجتامعي

بشــكل عــام، مــا يــزال قطــاع التأمــن يرهــن عــى صالبتــه املاليــة ويســجل منــوا يف كل مــن مجــايل التأمــن 

عــى الحيــاة والتأمــن عــى غــر الحيــاة. وهكــذا يســجل القطــاع معــدال لهامــش مــالءة، يفــوق بكثــر الحــد 

األدىن القانــوين ويقتــرص هامــش املــالءة هــذا عــى تغطيــة مخاطــر االكتتــاب فقــط. ومبوجــب االنتقــال اىل 

نظــام املــالءة املعتمــدة عــى املخاطــر، يتوقــع انخفــاض الفائــض املســجل بشــكل ملحــوظ.

وســيكون عــى القطــاع أن يواجــه كذلــك تفاقــم تكاليــف الحــوادث يف صنــف غــر تأمــن الحيــاة وانخفــاض 

عائــدات األصــول يف ظــل انخفــاض أســعار الفائــدة.

ويف مــا يتعلــق بأنظمــة التقاعــد، يــؤدي تطبيــق تســعرة غــر كافيــة بالنســبة للحقــوق املكتســبة املتعلقــة 

بالفــرع الطويــل األمــد للصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي والنظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد إىل 

تراكــم قــوي للديــون الضمنيــة )االلتزامــات غــر املشــمولة( الناتجــة عــن النظامــن.

ــريب  ــدوق املغ ــوم الصن ــذي يق ــة ال ــام املعاشــات املدني ــق بنظ ــايس لســنة 2016 واملتعل ــن اإلصــالح املقي مك

للتقاعــد بتدبــره، مــن موازنــة التســعرة املتعلقــة بالحقــوق املكتســبة بعــد ســنة 2017، غــر أن الحجــم الهــام 

لاللتزامــات الناتجــة عــن النظــام يف مــا يتعلــق بالحقــوق املكتســبة قبــل اإلصــالح يهــدد اســتدامته عــى املــدى 

القصــر، حيــث يتوقــع اســتنفاذ االحتياطيــات املتوقعــة يف ســنة 2029.

5. المالءة المالية القائمة على المخاطر
يهــدف مــرشوع املــالءة املاليــة القامئــة عــى املخاطــر إىل تعزيــز مواجهة مقــاوالت التأمن وإعــادة التأمــن للمخاطر 

وتحســن نظــام حكامتهــا وتكريــس شــفافيتها يف مجــال التواصل.

ــالث  ــز الث ــة حــول الركائ ــر الدولي ــع املعاي ــامىش م ــذي يت ــد ال يتمحــور هــذا النظــام املرجعــي االحــرازي الجدي

ــة: التالي

الركيزة األوىل: املتطلبات الكمية املتعلقة برأسامل املالءة املفروض وباألصول الذاتية؛••

الركيزة الثانية: املتطلبات النوعية يف مجال الحكامة وتدبر املخاطر؛••

الركيزة الثالثة: املتطلبات املتعلقة باملعلومات.••



9)))الجريدة الرسمية عدد)6983 - 20)رمضان)1442 )3)ماي)2021( 

55

IV - أنشطة اإلرشاف

وأخــرًا، أجــرت الهيئــة دراســة اســتقصائية بهــدف تقييــم صمــود مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن مــن حيــث 

األمــن االلكــروين. ومتــت برمجــة هــذا اإلجــراء يف خارطــة طريــق 2020-2018 لهيئــات الرقابــة املاليــة مــن أجــل 

اإلرشاف عــى املخاطــر اإللكرونيــة.

المراقبة االحترازية الشمولية
التأمني واالحتياط االجتامعي

بشــكل عــام، مــا يــزال قطــاع التأمــن يرهــن عــى صالبتــه املاليــة ويســجل منــوا يف كل مــن مجــايل التأمــن 

عــى الحيــاة والتأمــن عــى غــر الحيــاة. وهكــذا يســجل القطــاع معــدال لهامــش مــالءة، يفــوق بكثــر الحــد 

األدىن القانــوين ويقتــرص هامــش املــالءة هــذا عــى تغطيــة مخاطــر االكتتــاب فقــط. ومبوجــب االنتقــال اىل 

نظــام املــالءة املعتمــدة عــى املخاطــر، يتوقــع انخفــاض الفائــض املســجل بشــكل ملحــوظ.

وســيكون عــى القطــاع أن يواجــه كذلــك تفاقــم تكاليــف الحــوادث يف صنــف غــر تأمــن الحيــاة وانخفــاض 

عائــدات األصــول يف ظــل انخفــاض أســعار الفائــدة.

ويف مــا يتعلــق بأنظمــة التقاعــد، يــؤدي تطبيــق تســعرة غــر كافيــة بالنســبة للحقــوق املكتســبة املتعلقــة 

بالفــرع الطويــل األمــد للصنــدوق الوطنــي للضــامن االجتامعــي والنظــام الجامعــي ملنــح رواتــب التقاعــد إىل 

تراكــم قــوي للديــون الضمنيــة )االلتزامــات غــر املشــمولة( الناتجــة عــن النظامــن.

ــريب  ــدوق املغ ــوم الصن ــذي يق ــة ال ــام املعاشــات املدني ــق بنظ ــايس لســنة 2016 واملتعل ــن اإلصــالح املقي مك

للتقاعــد بتدبــره، مــن موازنــة التســعرة املتعلقــة بالحقــوق املكتســبة بعــد ســنة 2017، غــر أن الحجــم الهــام 

لاللتزامــات الناتجــة عــن النظــام يف مــا يتعلــق بالحقــوق املكتســبة قبــل اإلصــالح يهــدد اســتدامته عــى املــدى 

القصــر، حيــث يتوقــع اســتنفاذ االحتياطيــات املتوقعــة يف ســنة 2029.

5. المالءة المالية القائمة على المخاطر
يهــدف مــرشوع املــالءة املاليــة القامئــة عــى املخاطــر إىل تعزيــز مواجهة مقــاوالت التأمن وإعــادة التأمــن للمخاطر 

وتحســن نظــام حكامتهــا وتكريــس شــفافيتها يف مجــال التواصل.

ــالث  ــز الث ــة حــول الركائ ــر الدولي ــع املعاي ــامىش م ــذي يت ــد ال يتمحــور هــذا النظــام املرجعــي االحــرازي الجدي

ــة: التالي

الركيزة األوىل: املتطلبات الكمية املتعلقة برأسامل املالءة املفروض وباألصول الذاتية؛••

الركيزة الثانية: املتطلبات النوعية يف مجال الحكامة وتدبر املخاطر؛••

الركيزة الثالثة: املتطلبات املتعلقة باملعلومات.••
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التقرير السنوي - 2019

ــر بخصــوص النظــام  ــم األث ــة لتقيي عــى مســتوى الشــق الكمــي، عرفــت ســنة 2019 اســتكامل أول دراســة كمي

االحــرازي الجديــد والتــي نتــج عنهــا إنشــاء حصيلــة احرازيــة ملقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن. مكنــت هــذه 

ــة املوحــدة لحســاب رؤوس  ــس املعتمــدة يف الصيغ ــرة املقايي ــم حســابية ومعاي ــداد قوائ ــن إع الدراســة األوىل م

األمــوال املطلوبــة، وكــذا مــن التحضــر إلطــالق الدراســة الكميــة الثانيــة لتقييــم األثــر )EIQ2(، املرمــج القيــام بهــا 

خــالل النصــف األول مــن ســنة 2020.

ــع القطــاع حــول مــرشوع املنشــور  ــة التشــاور م ــاء عملي ــد إنه ــرشوع، بع ــم ال عــى مســتوى الشــق النوعــي، ت

ــة، ال  ــب الخاصــة بالحكام ــة بالجوان ــات املتعلق ــة القامئــة عــى املخاطــر، بإعــداد التوجيه ــق باملــالءة املالي املتعل

ســيام يف مــا  يتعلــق بالوظائــف الرئيســية وسياســة األجــور وجــودة املعلومــات واملعطيــات. ومــن املقــرر الــرشوع 

ــداء مــن ســنة 2021. ــة ابت ــزة الثاني ــل الركي يف تفعي

التأمين الشمولي

رشعــت الهيئــة خــالل ســنة 2019 بإنجــاز دراســة تشــخيصية لتطويــر التأمــن الشــمويل؛ كــام انخرطــت بشــكل 

كبــر يف تفعيــل االســراتيجية الوطنيــة للشــمول املــايل.

• إنجاز دراسة تشخيصية لتطوير التأمني الشمويل

أنجــزت هــذه الدراســة، بتعــاون مــع الــوزارة املكلفــة باملاليــة والجامعــة املغربيــة لــرشكات التأمــن وإعــادة 

التأمــن واملؤسســة األملانيــة للتعــاون الــدويل)GIZ( والصنــدوق الوطنــي للتأمــن والتقاعــد. مكنــت هــذه 

الدراســة مــن تشــخيص الحالــة الراهنــة للتأمــن الشــمويل واحتياجــات الفئــات املســتهدفة. كــام ســاعدت 

ــر  ــا ملعاي ــص مطابقته ــا يخ ــات يف م ــذه التأمين ــة به ــة املتعلق ــة القانوني ــل املنظوم ــى تحلي ــة ع الدراس

.)A2ii( ــادرة الولــوج إىل التأمــن الجمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمينــات )IAIS( وتوجيهــات مب

• االنخراط الفعال للهيئة يف االسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل 

بصفتها طرفا فاعال يف هذا املرشوع الكبر، شاركت الهيئة يف جميع اجتامعات هيئات الحكامة، والسيام :

• اجتامع اللجنة الوطنية برئاسة الوزير املكلف باملالية.	

• اجتامعي اللجنة االسراتيجية برئاسة وايل بنك املغرب.	
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V - أنشطة الدعم

1. الرأسمال البشري
واصلــت الهيئــة تنفيــذ سياســتها املتعلقــة باملــوارد البرشيــة والتــي ترتكــز عــى تعزيــز عــدد املســتخدمن وتطويــر 

ــغ  ــث بل ــة حي ــة للهيئ ــوارد البرشي ــز امل ــارا لتعزي ــؤولن و12 إط ــن 4 مس ــم تعي ــذا ت ــارات. وهك ــدرات وامله الق

عددهــا 152 مســتخدًما.

وتشــكل النســاء 51 % مــن مجمــوع املســتخدمن و 45 % مــن مجمــوع املســؤولن وثلــث أعضــاء اللجنــة  املديرية، 

مــام يعكــس توجــه الهيئــة نحــو مبــدأ املناصفة.

للتذكــر، فقــد اعتمــدت الهيئــة يف 8 مــارس 2018 ميثــاق املناصفــة يهــدف إىل ترســيخ مكانــة الهيئــة مــن أجــل 

تحقيــق املناصفــة املهنيــة وتعزيــز أفضــل املامرســات يف هــذا املجــال.

باإلضافــة إىل ذلــك، متيــزت هــذه الســنة بتنظيــم 65 دورة تكوينيــة )50 داخــل الهيئــة و15 خارجهــا( وباملشــاركة 

يف متويــل 5 دورات تكوينيــة متنــح شــهادات تخــرج.

يف املجمــوع، أكمــل 131 مســتخدما دورة تكوينيــة واحــدة عــى األقــل، مــا يعــادل نســبة ولــوج تقــدر ب 86 %. 

وبلــغ متوســط نســبة الرضــا عــى األســاليب البيداغوجيــة املعتمــدة 89,5 %. 
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التقرير السنوي - 2019

األدوات الداخلية

ــن  ــد م ــت العدي ــن، خضع ــات العامل ــل الحتياج ــة أفض ــل تلبي ــن أج ــل وم ــث أدوات العم ــار تحدي يف إط

 RH« ــة ــة منص ــهدت واجه ــذا، ش ــون. وهك ــرض ويف املضم ــينات يف الع ــة لتحس ــة بالهيئ ــات الخاص التطبيق

Online« تغيــرا عــى مســتوى الشــكل وتــم إثراءهــا بوظائــف جديــدة مثــل تدبــر التنقــل وتدبــر اإلجــازات 

والطلبــات املتعلقــة بالشــهادات. كــام متــت رقمنــة تدبــر طلبــات لــوازم العمــل والحجــوزات املتعلقــة بقاعــات 

االجتامعــات.

2. نظم المعلومات
يف إطــار خطــة عملهــا التــي تهــدف إىل تحديــث التبــادالت مــع الهيئــات الخاضعــة، واصلــت الهيئــة تنفيذ مشــاريع 

التحديــث والرقمنــة، وال ســيام املــرشوع  املتعلــق مبنصــة التبــادل مــع قطــاع التأمــن و التطبيــق الخــاص بوســطاء 

.» Web Inter « التأمــن

ــات متعــددة الوظائــف بهــدف تحســن  ــة اآللي ــة مشــاريع إصــالح ورقمن ــد الداخــي، واصلــت الهيئ عــى الصعي

ــن. ــل املوظف أدوات عم

3. الوسائل العامة
انتهــت األشــغال املتعلقــة بتهيئــة مقــر الهيئــة، حيــث مكنــت مــن االســتغالل الجيــد للفضــاءات مــع توفــر قاعــات 

للعمــل املشــرك. وقــد مكنــت هــذه الفضــاءات الجديــدة التــي تتــامىش مــع قيــم الهيئــة مــن توفــر إطــار عمــل 

مناســب ملســتخدمي الهيئــة.
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السلوك واألخالقيات
اعتمــدت الهيئــة ســنة 2019 ميثــاق أخالقيــات يعكــس التزامهــا والتــزام مواردهــا البرشيــة بالقيــم األخالقيــة 

وقواعــد الســلوك املنصــوص عليهــا يف قانونهــا التأســييس ويف النظــام األســايس للمســتخدمن. كــام انخرطــت 

ــة  ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــع الهيئ ــاة العامــة ووقعــت م ــة الحي ــة إىل توعي ــة الهادف ــادرات الوطني يف املب

  )AMMC( والهيئــة املغربيــة لســوق الرســاميل )BAM( وبنــك املغــرب )INPPLC( ومكافحــة الفســاد

ــة ومكافحــة الرشــوة يف القطــاع املــايل. ــة تعــاون تحــدد مجــاالت وطــرق التعــاون يف مجــال الوقاي اتفاقي

أنشطة التدقيق الداخلي
ــي  ــك املقــررة مــن طــرف رئيــس الهيئة والت ــذ املهــام املرمجــة وتل ــق الداخــي بتنفي قامــت مصلحــة التدقي

همــت مجــاالت املهــن والدعــم واألنشــطة األفقيــة. وقــد هــم التدقيــق مهــن املراقبــة االحرازيــة ملقــاوالت 

ــاط  ــات االحتي ــية لتعاضدي ــم األساس ــة بالنظ ــات املتعلق ــر والعملي ــداد املعاي ــن وإع ــادة التأم ــن وإع التأم

االجتامعــي. ويف مــا يخــص الشــق املتعلــق مبهــن الدعــم، تــم تدقيــق الصفقــة رقــم 19/2017 املتعلقــة بإعــادة 

هيكلــة مكتــب الضبــط وكــذا تســيره. كــام شــمل التدقيــق الداخــي تنفيــذ ميثــاق الهيئــة للمناصفــة بعــد 

ســنة مــن تطبيقــه.

أنشطة تدبير المخاطر
ــن  ــول م ــذي يحــدد مســتوى الخطــر املقب ــل املخاطــر ال ــس عــى إعــالن تقب ــارس 2019، صــادق املجل يف م

ــزت هــذه الســنة  ــام متي ــا. ك ــة ومهامه ــا العملي ــة )Appétence aux risques( بالنظــر ألهدافه طــرف الهيئ

ــت مــن إعــداد مخططــات التحكــم يف املخاطــر الكــرى. ــي مكن ــة والت مبراجعــة خريطــة مخاطــر الهيئ

ــر الحــوادث )Incidents( حيــث وضعــت رهــن إشــارة  ــة مســطرة تدب ــك، اعتمــدت الهيئ باملــوازاة مــع ذل

ــا. ــل متكــن مــن كشــف الحــوادث وتفــادي وقوعه ــالغ والتحلي ــة لإلب املســتخدمن آلي
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VI - األنشطة عىل املستوى الدويل

ــات  ــل املامرس ــة أفض ــة مطابق ــددت الهيئ ــي، ح ــارب التنظيم ــة والتق ــواق العاملي ــى األس ــاح ع ــياق االنفت يف س

ــا. ــب أولوياته ــك صل ــدويل كذل ــتوى ال ــى املس ــة ع ــعاع الهيئ ــكل إش ــا. وش ــدف له ــة كه ــر الدولي واملعاي

ــات  ــل الهيئ ــل داخ ــل املتواص ــة بالعم ــت الهيئ ــاتية، التزم ــا املؤسس ــيخ مكانته ــل ترس ــن أج ــار، وم ــذا اإلط يف ه

وجمعيــات الرقابــة الدوليــة. ويف نفــس الوقــت، اتبعــت الهيئــة سياســة تعــاون دويل مســتدام يهــدف إىل إقامــة 

ــة. ــة الدولي ــات الرقاب روابــط وثيقــة مــع نظراتهــا ومــع هيئ

1. الحضور في الهيئات والمنظمات الدولية
يف إطــار املهــام املوكلــة إليهــا، متثــل الهيئــة اململكــة املغربيــة يف املنظــامت والهيئــات الدوليــة الرئيســية املعنيــة 

بــاإلرشاف والرقابــة عــى قطــاع التأمــن واالحتيــاط االجتامعــي. تتيــح هــذه املشــاركة النشــيطة للهيئــة يف مختلــف 

االجتامعــات والهيئــات لعــب دور مهــم عــى هــذا املســتوى.

1.1 الهيئات الدولية

)IAIS( املشاركة يف لجان الجمعية الدولية ملراقبي التأمينات 

تقــوم الجمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمينــات بوضــع املعايــر الدوليــة لقطــاع التأمينــات. وتضــم هــذه الجمعيــة 

مــا يقــارب 200 هيئــة رقابيــة، ممثلــة بذلــك أزيــد مــن 97 % مــن أقســاط التأمــن عــى املســتوى الــدويل. تحــدد 

الجمعيــة املعايــر املطبقــة عــى الرقابــة وعــى الفاعلــن وعــى ســر أســواق التأمــن. كــام أنهــا تســاعد يف العمــل 

عــى تطبيقهــا لــدى مختلــف الــدول األعضــاء. كــام تتميــز هــذه الجمعيــة بعضويتهــا يف مجلــس االســتقرار املــايل.

تشارك الهيئة، بصفتها عضوا نشيطا يف الجمعية، يف اجتامعات وعمل لجان هذه الجمعية بشكل منتظم.

وتعــد الهيئــة عضــوا يف اللجنــة التنفيذيــة للجمعيــة وعضــوا داخــل لجنــة التدقيــق واملخاطــر إضافــة إىل عضويتهــا 

يف لجنــة التطبيــق والتقييــم.

)IOPS( املشاركة يف أعامل املنظمة الدولية ملراقبي التقاعد 

تعــد املنظمــة الدوليــة ملراقبــي التقاعــد منظمــة مســتقلة تجمــع بــن هيئــات الرقابــة وأنظمــة تقاعــد أكــر مــن 

50 دولــة مــن جميــع مســتويات التنميــة االقتصاديــة. وتهــدف اىل:

وضع معاير دولية ؛ ••

تعزيز املامرسات الجيدة يف ميدان مراقبة املعاشات الخاصة )األنظمة التي ال تخضع للضامن االجتامعي( ؛••

تعزيز التعاون الدويل ؛••

توفر منصة لتبادل الخرات واملعلومات.••
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أصبحــت الهيئــة، منــذ شــهر يونيــو 2017، عضــوا نشــيطا داخــل هــذه املنظمــة حيــث تشــارك ســنويًا يف أعــامل 

لجانهــا ويف مؤمتراتهــا.

)SIF( منتدى الـتأمني املستدام 

تعــد الهيئــة عضــوا مؤسســا لهــذا املنتــدى وهــو شــبكة مــن هيئــات اإلرشاف والرقابــة عــى التأمــن الذيــن يعملــون 

عــى تعزيــز التنميــة املســتدامة يف قطــاع التأمــن مــن خــالل تبــادل املعرفــة والبحــث والعمــل الجامعــي. شــاركت 

ــات يف  ــي التأمين ــة ملراقب ــة الدولي ــش الجمعي ــى هام ــد ع ــذي انعق ــدى ال ــامل املنت ــنة 2019 يف أع ــة يف س الهيئ

أبوظبــي.

 )ISSA( الجمعية الدولية للضامن االجتامعي 

 تعتــر الجمعيــة الدوليــة للضــامن االجتامعــي منظمــة دوليــة تجمع بن مؤسســات ومنظــامت الضــامن االجتامعي. 

يتمحــور دورهــا الرئيــيس يف تطويــر أنظمــة وسياســات األمــن االجتامعــي يف جميــع أنحــاء العــامل. تضــم الجمعيــة 

150 دولــة و320 منظمــة، وتعمــل عــى تعزيــز املامرســات الجيــدة يف إدارة الضــامن االجتامعــي وتبــادل املعرفــة 

وتقديــم املســاعدة وخدمــات الدعــم ألعضائهــا. 

.)ISSA( تعد الهيئة عضوا مراقبا يف الجمعية الدولية للضامن االجتامعي

2.1 المشاركة في المحافل الدولية

مــن أجــل تعزيــز إشــعاع الهيئــة عــى الســاحة الدوليــة، نظمــت الهيئــة وشــاركت يف العديــد مــن املحافــل الدوليــة، 

السيام:

 املشــاركة يف مؤمتــر مشــرتك بــني املنظمــة الدوليــة ملراقبــي التقاعــد والجمعيــة الدوليــة ملراقبــي 

والتنميــة االقتصــادي  التعــاون  التأمينات ومنظمــة 

شــاركت الهيئــة مــن 11 إىل 12 أبريــل 2019 يف براتيســالفا )ســلوفاكيا(، يف املؤمتــر الــدويل الــذي نظمتــه املنظمــة 

الدوليــة ملراقبــي التقاعــد برشاكــة مــع الجمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمينــات ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمية 

حــول أوجــه التوافــق بــن قطاعــي التأمــن والتقاعــد واملعاشــات الخاصــة.

املشاركة يف الدورة الرابعة للحوار حول القطاع املايل يف شامل إفريقيا

ــر 2019 بتونــس يف اجتــامع- نقــاش »الحــوار حــول  ــدة مــن 27 إىل 28 فراي ــة خــالل الفــرة املمت  شــاركت الهيئ

القطــاع املــايل لشــامل إفريقيــا« نظمــه البنــك اإلفريقــي للتنميــة وMaking Finance Work for Africa. وقــد 

تنــاول هــذا االجتــامع مواضيــع مختلفــة تتعلــق بالشــمول املــايل واملاليــة وســوق الرســاميل ومتويــل االقتصــاد يف 

دول شــامل افريقيــا.
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أصبحــت الهيئــة، منــذ شــهر يونيــو 2017، عضــوا نشــيطا داخــل هــذه املنظمــة حيــث تشــارك ســنويًا يف أعــامل 

لجانهــا ويف مؤمتراتهــا.

)SIF( منتدى الـتأمني املستدام 

تعــد الهيئــة عضــوا مؤسســا لهــذا املنتــدى وهــو شــبكة مــن هيئــات اإلرشاف والرقابــة عــى التأمــن الذيــن يعملــون 

عــى تعزيــز التنميــة املســتدامة يف قطــاع التأمــن مــن خــالل تبــادل املعرفــة والبحــث والعمــل الجامعــي. شــاركت 

ــات يف  ــي التأمين ــة ملراقب ــة الدولي ــش الجمعي ــى هام ــد ع ــذي انعق ــدى ال ــامل املنت ــنة 2019 يف أع ــة يف س الهيئ

أبوظبــي.

 )ISSA( الجمعية الدولية للضامن االجتامعي 

 تعتــر الجمعيــة الدوليــة للضــامن االجتامعــي منظمــة دوليــة تجمع بن مؤسســات ومنظــامت الضــامن االجتامعي. 

يتمحــور دورهــا الرئيــيس يف تطويــر أنظمــة وسياســات األمــن االجتامعــي يف جميــع أنحــاء العــامل. تضــم الجمعيــة 

150 دولــة و320 منظمــة، وتعمــل عــى تعزيــز املامرســات الجيــدة يف إدارة الضــامن االجتامعــي وتبــادل املعرفــة 

وتقديــم املســاعدة وخدمــات الدعــم ألعضائهــا. 

.)ISSA( تعد الهيئة عضوا مراقبا يف الجمعية الدولية للضامن االجتامعي

2.1 المشاركة في المحافل الدولية

مــن أجــل تعزيــز إشــعاع الهيئــة عــى الســاحة الدوليــة، نظمــت الهيئــة وشــاركت يف العديــد مــن املحافــل الدوليــة، 

السيام:

 املشــاركة يف مؤمتــر مشــرتك بــني املنظمــة الدوليــة ملراقبــي التقاعــد والجمعيــة الدوليــة ملراقبــي 

والتنميــة االقتصــادي  التعــاون  التأمينات ومنظمــة 

شــاركت الهيئــة مــن 11 إىل 12 أبريــل 2019 يف براتيســالفا )ســلوفاكيا(، يف املؤمتــر الــدويل الــذي نظمتــه املنظمــة 

الدوليــة ملراقبــي التقاعــد برشاكــة مــع الجمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمينــات ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمية 

حــول أوجــه التوافــق بــن قطاعــي التأمــن والتقاعــد واملعاشــات الخاصــة.

املشاركة يف الدورة الرابعة للحوار حول القطاع املايل يف شامل إفريقيا

ــر 2019 بتونــس يف اجتــامع- نقــاش »الحــوار حــول  ــدة مــن 27 إىل 28 فراي ــة خــالل الفــرة املمت  شــاركت الهيئ

القطــاع املــايل لشــامل إفريقيــا« نظمــه البنــك اإلفريقــي للتنميــة وMaking Finance Work for Africa. وقــد 

تنــاول هــذا االجتــامع مواضيــع مختلفــة تتعلــق بالشــمول املــايل واملاليــة وســوق الرســاميل ومتويــل االقتصــاد يف 

دول شــامل افريقيــا.
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VI - األنشطة عىل املستوى الدويل

 املشــاركة يف النســخة الثالثــة عــرش مــن املنتــدى الــدويل للجمعيــة الوطنيــة ملراقبــي التأمــني يف الواليــات 

)NAIC( ــة املتحدة األمريكي

 شــاركت الهيئــة خــالل الفــرة املمتــدة مــن 13 إىل 14 مــاي 2019 يف أعــامل الــدورة الثالثــة عــرش للمنتــدى الــدويل 

 )NAIC( الــذي انعقــد يف واشــنطن. وقــد متيــزت هــذه الــدورة التــي نظمتهــا الجمعيــة الوطنيــة ملراقبــي التأمــن

ــة املســتهلك يف عــرص  ــة يف ضــامن حامي ــات الرقاب ــر هيئ ــة يف ورشــة »التحــول الرقمــي: دور وتأث مبشــاركة الهيئ

االبتــكار«.

 املشاركة يف املؤمتر الذي نظمته مبادرة الولوج إىل التأمني )A2ii( مبناسبة الذكرى العارشة لتأسيسها

 شــاركت الهيئــة يف 2 و 3 شــتنر 2019 يف املؤمتــر الــذي نظمتــه مبــادرة الولــوج إىل التأمــن )A2ii( مبناســبة الذكــرى 

العــارشة لتأسيســها. وقــد كان هــذا املؤمتــر، الــذي ُعقــد يف فرانكفــورت )أملانيــا(، فرصــة الجتــامع هيئــات الرقابــة 

ــن  ــال التأم ــن )A2ii( يف مج ــوج إىل التأم ــادرة الول ــازات مب ــتعراض إنج ــذا الس ــن، وك ــاع التأم ــن يف قط والفاعل

الشــمويل.

 املشاركة يف الجمع التشاوري ملراقبي مجموعة سانالم 

ــة  ــه هيئ ــذي نظمت ــانالم ال ــة س ــي مجموع ــع التشــاوري ملراقب ــر 2019 يف الجم ــة يف 9 و10 أكتوب ــاركت الهيئ  ش

ــات  ــط الرشاكــة مــع هيئ ــة مــن خــالل هــذه املشــاركة، رواب ــا(. تعــزز الهيئ ــوب إفريقي ــا )جن ــة يف بريتوري الرقاب

ــة.   ــارة كــام تســاهم يف إشــعاع املغــرب عــى الســاحة اإلفريقي ــن يف الق ــة واملراقب الرقاب

 املشاركة يف املنتدى العاملي للضامن االجتامعي

ــدى العاملــي للضــامن االجتامعــي  ــر 2019 يف املنت ــدة مــن 14 إىل 18 أكتوب ــة خــالل الفــرة املمت   شــاركت الهيئ

الــذي تــم تنظيمــه مــن طــرف الرابطــة الدوليــة للضــامن االجتامعــي )AISS( يف بروكســيل )بلجيــكا(. ويشــكل هــذا 

املنتــدى حدثــا مهــام يجمــع كل ســنة الفاعلــن وصنــاع القــرار وخــراء حــول مواضيــع تتعلــق بالضــامن االجتامعــي. 

  )3ACA( تنظيم االجتامع السنوي األول للجمعية اإلفريقية ملراقبي التأمينات 

ــة  ــنوي األول للجمعي ــامع الس ــل 2019 االجت ــارس إىل 1 أبري ــن 31 م ــدة م ــرة املمت ــالل الف ــة خ ــت الهيئ نظم

ــن. ــي التأم ــة ملراقب اإلفريقي

انعقــد هــذا االجتــامع يف الدارالبيضــاء وعــرف مشــاركة حــوايل ثالثــن ممثــالً لهيئــات مختلفــة ملراقبــة التأمــن يف 

القــارة.
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2. تطوير شراكات مع الهيئات النظيرة
 ACPR,( ــة ــات الرقاب ــن هيئ ــا م ــع نظراته ــايئ املســتمر م ــاون الثن ــرشاكات والتع ــر ال ــة عــى تطوي تعمــل الهيئ

ــة. ــراتيجية للهيئ ــات االس ــع التوجه ــيا م ــك متاش FSMA…(  وذل

ــادل  ــات لتب ــاء منتدي ــالل إنش ــن خ ــاً م ــة وأيض ــم الثنائي ــرات التفاه ــالل مذك ــن خ ــرشاكات م ــذه ال ــد ه تتجس

املعلومــات واملامرســات الجيــدة والخــرات، فضــالً عــن إمكانيــة إنشــاء جمــوع تشــاورية لهيئــات الرقابــة الرشيكــة.

1.2 مذكرات تفاهم 

متيزت هذه السنة بتوقيع مذكريت تفاهم :

)NAIC( مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية ملراقبي التأمني يف الواليات املتحدة األمريكية 

تــم التوقيــع يف 14 ينايــر 2019 عــى مذكــرة تفاهــم للتعــاون وتبــادل الخــرات مــع الجمعيــة الوطنيــة ملراقبــي 

التأمــن يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وهــي هيئــة فدراليــة لتحديــد املعايــر وتعزيــز التنظيــم القانــوين. 

)FSMA( مذكرة تفاهم وتعاون ورشاكة مع هيئة الخدمات املالية واألسواق املالية - بلجيكا 

 تــم التوقيــع يف 18 مــارس 2019 عــى مذكــرة تفاهــم للتعــاون والرشاكــة مــع هيئــة الخدمــات واألســواق املاليــة - 

بلجيــكا)FSMA( ، وهــي الهيئــة املســؤولة عــن الرقابــة عــى القطــاع املــايل يف بلجيــكا.

2.2 تبادل الممارسات الجيدة والخبرات

 تنظيم اجتامع عمل مع الهيئة األوربية للتأمينات واملعاشات املهنية

نظمــت الهيئــة بتاريــخ 4 أبريــل 2019 يف الــدار البيضــاء اجتــامع عمــل مــع خبــر مــن الهيئــة األوربيــة للتأمــن 

ــم  ــول تصمي ــة ح ــة األوربي ــة الهيئ ــم تجرب ــة لتقدي ــامع فرص ــذا االجت ــكل ه ــة. )EIOPA(  ش ــات املهني واملعاش

.)SBR(يف أوروبــا، اســتفاد منــه الفريــق املــرشف عــى مــرشوع املــالءة القامئــة عــى املخاطــر  Solvency IIوتنفيــذ

 املشــاركة يف املــرشوع الــدويل لتقييــم إطــار الرقابــة عــىل التأمينــات يف املغــرب مــن طــرف الجمعيــة 

الدوليــة ملراقبــي التأمينــات

 يف إطــار اســراتيجيتها التــي تهــدف إىل التقــارب مــع املعايــر الدوليــة، أطلقــت الهيئــة خــالل ســنة 2019 ورش 

تقييــم مــدى تطابــق إطــار مراقبــة التأمــن يف املغــرب مــع معايــر الجمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمينــات.

يتضمــن هــذا الــورش الكبــر )Member Assessment Process( تقييــاًم ذاتيًــا للهيئــة وإجــراء مهمــة للتقييــم يف 

عــن املــكان مــن قبــل خــراء دوليــن. وقــد تــم تقديــم التقريــر الخــاص بهــذه املهمــة، التــي تــم إجراؤهــا خــالل 
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2. تطوير شراكات مع الهيئات النظيرة
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)FSMA( مذكرة تفاهم وتعاون ورشاكة مع هيئة الخدمات املالية واألسواق املالية - بلجيكا 
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2.2 تبادل الممارسات الجيدة والخبرات

 تنظيم اجتامع عمل مع الهيئة األوربية للتأمينات واملعاشات املهنية

نظمــت الهيئــة بتاريــخ 4 أبريــل 2019 يف الــدار البيضــاء اجتــامع عمــل مــع خبــر مــن الهيئــة األوربيــة للتأمــن 
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 يف إطــار اســراتيجيتها التــي تهــدف إىل التقــارب مــع املعايــر الدوليــة، أطلقــت الهيئــة خــالل ســنة 2019 ورش 

تقييــم مــدى تطابــق إطــار مراقبــة التأمــن يف املغــرب مــع معايــر الجمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمينــات.

يتضمــن هــذا الــورش الكبــر )Member Assessment Process( تقييــاًم ذاتيًــا للهيئــة وإجــراء مهمــة للتقييــم يف 

عــن املــكان مــن قبــل خــراء دوليــن. وقــد تــم تقديــم التقريــر الخــاص بهــذه املهمــة، التــي تــم إجراؤهــا خــالل 
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الفــرة املمتــدة مــا بــن 19 نونــر و3 دجنــر 2019، إىل اللجنــة التنفيذيــة للجمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمينــات يف 

يونيــو 2020.

 تنشيط ورشة عمل يف املديرية العامة للخزينة مبدغشقر

قامــت الهيئــة يف الفــرة املمتــدة مــن 18 إىل 20 مــارس 2019 يف أنتاناناريفــو )مدغشــقر( بتنشــيط ورشــة عمــل 

 .)DGT( ــقر ــة مبدغش ــة للخزين ــة العام ــتخدمي املديري ــح مس ــمويل لصال ــن الش ــي والتأم ــن الفالح ــول التأم ح

تنــدرج هــذه الورشــة يف إطــار تقديــم املســاعدة موضــوع اتفاقيــة التعــاون بــن الهيئــة واملديريــة العامــة للخزينــة.

3. الشراكات مع النظراء اإلقليميين
يف إطــار التعــاون جنــوب- جنــوب الــذي تقــوم بــه اململكــة املغربيــة، تســعى الهيئــة إىل ترســيخ إشــعاعها عــى 

املســتوى اإلقليمــي مــن خــالل تطويــر الروابــط والــرشاكات مــع نظرائهــا يف مجــال الرقابــة يف بلــدان إفريقيــا جنوب 

الصحــراء وكــذا إقامــة رشاكات خاصــة مــع نظرائهــا مــن هيئــات الرقابــة عــى مســتوى دول الــرشق األوســط.

1.3 تطوير الشراكات اإلقليمية

)3ACA( املشاركة يف اللجنة التنفيذية لجمعية الهيئات اإلفريقية للرقابة عىل التأمني 

تنظمــت هيئــات الرقابــة عــى التأمــن اإلفريقيــة يف شــكل جمعيــة مختصــة: جمعيــة الهيئــات اإلفريقيــة للرقابــة 

عــى التأمــن.

جــاء تأســيس هــذه الجمعيــة انطالقــا مــن رغبــة هيئــات الرقابــة عــى التأمــن اإلفريقيــة يف تنســيق أعاملهــا، بغيــة 

تحقيــق األهــداف األساســية التاليــة :

مستقرة •• تأمن  أسواق  وتوفر  تطوير  أجل  من  اإلفريقية  التأمن  صناعة  عى  والشامل  الفعال  اإلرشاف  تعزيز 

وعادلة لفائدة وحامية املؤمن لهم؛

تبادل املامرسات الجيدة ؛••

املساهمة يف االستقرار املايل اإلقليمي.••

انضمــت الهيئــة إىل هــذه الجمعيــة يف أكتوبــر 2018 خــالل اجتــامع أعضائهــا املنعقــد يف كوناكــري. وتعتــزم الهيئــة 

ــا  ــع نظرائه ــادل م ــات التب ــن منتدي ــتفادة م ــل االس ــن أج ــة م ــذه الجمعي ــامل ه ــر يف أع ــكل كب ــاهمة بش املس

األفارقــة.
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 االتحاد العريب ملراقبي التأمني 

 عــى الصعيــد اإلقليمــي، تعــد الهيئــة عضــوا يف االتحــاد العــريب ملراقبــي التأمــن، املعــروف ســابقاً باســم منتــدى 

الهيئــات التنظيميــة للتأمــن. 

يجمع االتحاد بن هيئات الرقابة واإلرشاف عى قطاع التأمن من مختلف الدول العربية.

تشــارك الهيئــة بشــكل مكثــف يف أعــامل االتحــاد العــريب ملراقبــي التأمــن الــذي يهــدف إىل تعزيــز التعــاون بــن 

أعضائــه وتعزيــز الشــفافية وأفضــل املامرســات يف صناعــة التأمــن يف املنطقــة.

ــة  ــم نقــل رئاســة الجامعــة إىل هيئ ــة رئاســة االتحــاد ملــدة 4 ســنوات. ويف 30 شــتنر 2018، ت ــت الهيئ ــد تول وق

ــة املتحــدة(. ــارات العربي ــة )اإلم ــن اإلمارتي التأم

 مجموعة هيئات الرقابة الفرنكوفونية 

 تعــد الهيئــة عضــوا يف هــذه املجموعــة التــي تأسســت انطالقــا مــن رغبــة هيئــات الرقابــة عــى التأمــن داخــل 

البلــدان الفرنكوفونيــة يف تطويــر التعــاون بــن هــذه الــدول وتعزيــز وتبــادل الخــرات واملعلومــات واملامرســات 

ــة اجتامعهــا الســنوي يف أبوظبــي عــى  ــة الفرنكوفوني ــات الرقاب ــة. ويف نونــر 2019، عقــدت هيئ الجيــدة للمراقب

هامــش الجمــع العــام للجمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمينــات.

2.3 تبادل الممارسات الجيدة

نظمــت الهيئــة عــدة اجتامعــات وبعثــات دراســية مــع نظرائهــا اإلقليميــن وذلــك بغيــة تبــادل املامرســات الجيــدة 

فيــام بينهــم :

 بعثة دراسية إىل املغرب لوفد ميثل سوق التأمني التونيس

ــة  ــن عــن الهيئ ــن ممثل ــيس يتكــون م ــدا عــن ســوق التأمــن التون ــر وف ــخ 9 و 10 أكتوب ــة بتاري اســتقبلت الهيئ

العامــة للتأمــن )CGA( والجامعــة التونســية لــرشكات التأمــن )FTUSA(. تــم تنظيــم هــذا اللقــاء بتعــاون مــع 

الجامعــة املغربيــة لــرشكات التأمــن وإعــادة التأمــن، وشــكل هــذا اللقــاء فرصــة الســتعراض الخــرة املغربيــة حــول 

مختلــف القضايــا ذات الصلــة بقطــاع التأمــن، مــن قبيــل تعريفــة تأمــن الســيارات وتطويــر تأمــن الحيــاة وتقديــم 

مــرشوع نظــام املــالءة القامئــة عــى املخاطــر.
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 االتحاد العريب ملراقبي التأمني 

 عــى الصعيــد اإلقليمــي، تعــد الهيئــة عضــوا يف االتحــاد العــريب ملراقبــي التأمــن، املعــروف ســابقاً باســم منتــدى 

الهيئــات التنظيميــة للتأمــن. 

يجمع االتحاد بن هيئات الرقابة واإلرشاف عى قطاع التأمن من مختلف الدول العربية.

تشــارك الهيئــة بشــكل مكثــف يف أعــامل االتحــاد العــريب ملراقبــي التأمــن الــذي يهــدف إىل تعزيــز التعــاون بــن 

أعضائــه وتعزيــز الشــفافية وأفضــل املامرســات يف صناعــة التأمــن يف املنطقــة.

ــة  ــم نقــل رئاســة الجامعــة إىل هيئ ــة رئاســة االتحــاد ملــدة 4 ســنوات. ويف 30 شــتنر 2018، ت ــت الهيئ ــد تول وق

ــة املتحــدة(. ــارات العربي ــة )اإلم ــن اإلمارتي التأم

 مجموعة هيئات الرقابة الفرنكوفونية 

 تعــد الهيئــة عضــوا يف هــذه املجموعــة التــي تأسســت انطالقــا مــن رغبــة هيئــات الرقابــة عــى التأمــن داخــل 

البلــدان الفرنكوفونيــة يف تطويــر التعــاون بــن هــذه الــدول وتعزيــز وتبــادل الخــرات واملعلومــات واملامرســات 

ــة اجتامعهــا الســنوي يف أبوظبــي عــى  ــة الفرنكوفوني ــات الرقاب ــة. ويف نونــر 2019، عقــدت هيئ الجيــدة للمراقب

هامــش الجمــع العــام للجمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمينــات.

2.3 تبادل الممارسات الجيدة

نظمــت الهيئــة عــدة اجتامعــات وبعثــات دراســية مــع نظرائهــا اإلقليميــن وذلــك بغيــة تبــادل املامرســات الجيــدة 

فيــام بينهــم :

 بعثة دراسية إىل املغرب لوفد ميثل سوق التأمني التونيس

ــة  ــن عــن الهيئ ــن ممثل ــيس يتكــون م ــدا عــن ســوق التأمــن التون ــر وف ــخ 9 و 10 أكتوب ــة بتاري اســتقبلت الهيئ

العامــة للتأمــن )CGA( والجامعــة التونســية لــرشكات التأمــن )FTUSA(. تــم تنظيــم هــذا اللقــاء بتعــاون مــع 

الجامعــة املغربيــة لــرشكات التأمــن وإعــادة التأمــن، وشــكل هــذا اللقــاء فرصــة الســتعراض الخــرة املغربيــة حــول 

مختلــف القضايــا ذات الصلــة بقطــاع التأمــن، مــن قبيــل تعريفــة تأمــن الســيارات وتطويــر تأمــن الحيــاة وتقديــم 

مــرشوع نظــام املــالءة القامئــة عــى املخاطــر.
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ــة  ــة الكونغــو الدميقراطي ــات لجمهوري ــة التأمين ــم ومراقب ــة تنظي ــة دراســية إىل املغــرب مــن هيئ   بعث

)ARCA(

ــو  ــة الكونغ ــات لجمهوري ــة التأمين ــم ومراقب ــة تنظي ــن هيئ ــدا م ــو، وف ــن 24 إىل 28 يوني ــة م ــتقبلت الهيئ   اس

الدميقراطيــة يف مهمــة دراســية. تنــدرج هــذه املهمــة يف إطــار اتفاقيــة تعــاون تجمــع الهيئــة بهيئــة تنظيــم ومراقبــة 

التأمينــات لجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وارتكــزت باألســاس عــى عمليــات مراقبــة الوثائــق واملراقبــة بعــن 

املــكان وعــى أنظمــة املعطيــات املعتمــدة مــن طــرف الهيئــة.

 مهمة باملغرب لوفد من الهيئة العامة لسوق املال بسلطنة عامن

 اســتضافت الهيئــة يف 3 ينايــر 2019 وفــدا مــن ســلطنة عــامن يف زيــارة عمــل. وقــد مكــن هــذا االجتــامع الوفــد 

العــامين مــن التعــرف عــى التجربــة املغربيــة يف ميــدان تدبــر نظــام تعويــض ضحايــا حــوادث الســر.

 زيارة وفد من مؤمتر البلدان اإلفريقية لالحتياط االجتامعي للمغرب

ــم 25  ــذي يض ــي، وال ــاط االجتامع ــي لالحتي ــر اإلفريق ــن املؤمت ــدا م ــارس 2019 وف ــة يف 21 م ــتضافت الهيئ  اس

مؤسســة للضــامن االجتامعــي مــن 17 دولــة إفريقيــة. مكنــت هــذه الزيــارة وفــد املؤمتــر اإلفريقــي مــن التعــرف 

ــة عــى مســتوى أنظمــة التقاعــد. ــة يف اإلرشاف والرقاب ــة املغربي عــى التجرب

 دورة دراسية يف املغرب لطلبة من سلطنة عامن

  أجــرى طلبــة مــن جامعــة الســلطان قابــوس بســلطنة عــامن، مــن 24 يونيــو إىل 20 يوليــوز 2019، تدريبًــا دراســيًا 

ــة  ــة والهيئ ــة وكــذا مبقــاوالت التأمــن. ينــدرج هــذا التدريــب يف إطــار التعــاون بــن الهيئ يف املغــرب مبقــر الهيئ

العامــة لســوق املــال بســلطنة عــامن، وقــد مكــن الطلبــة مــن معرفــة قواعــد اشــتغال الهيئــة ومقــاوالت التأمــن 

التــي متــت زيارتهــا.
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حساب املوارد واملصاريف

ــن  ــاس م ــوارد باألس ــذه امل ــكل ه ــم. وتتش ــون دره ــة 178,2 ملي ــوارد الهيئ ــوع م ــغ مجم ــنة 2019، بل ــالل س خ

مســاهامت مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن والتــي ارتفعــت بنســبة 6,2% نتيجــة لنمــو حجــم معامــالت قطــاع 

ــة مــع ســنة 2018.  التأمــن وإعــادة التأمــن ب8,4%  خــالل ســنة 2019 مقارن

وبلغ مجموع املصاريف 140,8 مليون درهم تتوزع عى الشكل اآليت: 

مصاريف املستخدمني: بلغت 82,8 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 9,4% مقارنة مع سنة 2018؛••

مصاريف خارجية أخرى: سجلت 28,5 مليون درهم مقابل 22,8 مليون سنة 2018؛••

مشرتيات مستهلكة من مواد ولوازم: بلغت 1,4 مليون درهم مقابل 1,2 مليون خالل سنة 2018؛••

مصاريف غري جارية: بلغت 1,8 مليون درهم.••

بلغــت النتيجــة الصافيــة 37,4 مليــون درهــم وســرصد هــذا الفائــض بأكملــه لتكويــن رأســامل احتياطــي خــالل 

ســنة 2020، وذلــك طبقــا للــامدة 33 مــن القانــون رقــم 64.12.

الحصيلة

بلغ مجموع الحصيلة يف نهاية دجنر 2019، 237,7 مليون درهم مقابل 201,6 مليون خالل سنة 2018.

وتتــوزع أصــول الهيئــة بــن األصــول الثابتــة التــي بلغــت 27,3 مليــون درهــم، واألصــول املتدوالــة التــي ارتفعــت 

إىل 203,9 مليــون درهــم، وكــذا رصيــد الخزينــة الــذي بلــغ 6,4 مليــون درهــم.

ومــن جهتهــا، تتــوزع الخصــوم بــن التمويــل الدائــم الــذي بلــغ 173,8 مليــون درهــم و الخصــوم املتداولــة التــي 

ســجلت مبلــغ 63,9 مليــون درهــم.
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VII - املعطيات املالية 

حساب املوارد واملصاريف

ــن  ــاس م ــوارد باألس ــذه امل ــكل ه ــم. وتتش ــون دره ــة 178,2 ملي ــوارد الهيئ ــوع م ــغ مجم ــنة 2019، بل ــالل س خ

مســاهامت مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن والتــي ارتفعــت بنســبة 6,2% نتيجــة لنمــو حجــم معامــالت قطــاع 

ــة مــع ســنة 2018.  التأمــن وإعــادة التأمــن ب8,4%  خــالل ســنة 2019 مقارن

وبلغ مجموع املصاريف 140,8 مليون درهم تتوزع عى الشكل اآليت: 

مصاريف املستخدمني: بلغت 82,8 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 9,4% مقارنة مع سنة 2018؛••

مصاريف خارجية أخرى: سجلت 28,5 مليون درهم مقابل 22,8 مليون سنة 2018؛••

مشرتيات مستهلكة من مواد ولوازم: بلغت 1,4 مليون درهم مقابل 1,2 مليون خالل سنة 2018؛••

مصاريف غري جارية: بلغت 1,8 مليون درهم.••

بلغــت النتيجــة الصافيــة 37,4 مليــون درهــم وســرصد هــذا الفائــض بأكملــه لتكويــن رأســامل احتياطــي خــالل 

ســنة 2020، وذلــك طبقــا للــامدة 33 مــن القانــون رقــم 64.12.

الحصيلة

بلغ مجموع الحصيلة يف نهاية دجنر 2019، 237,7 مليون درهم مقابل 201,6 مليون خالل سنة 2018.

وتتــوزع أصــول الهيئــة بــن األصــول الثابتــة التــي بلغــت 27,3 مليــون درهــم، واألصــول املتدوالــة التــي ارتفعــت 

إىل 203,9 مليــون درهــم، وكــذا رصيــد الخزينــة الــذي بلــغ 6,4 مليــون درهــم.

ومــن جهتهــا، تتــوزع الخصــوم بــن التمويــل الدائــم الــذي بلــغ 173,8 مليــون درهــم و الخصــوم املتداولــة التــي 

ســجلت مبلــغ 63,9 مليــون درهــم.
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31/12/2019

بالدرھم

مجموع السنة الماضیة مجموع السنة المالیة الحالیة خاصة بالسنوات الماضیة خاصة بالسنة المالیة الحالیة

4 2+1=3 2 1

عائدات االستغالل 1

بیع بضائع

162 551 975,67     172 683 430,53          - بیع ممتلكات و خدمات منتجات        430,53 683 172                           

162 551 975,67   172 683 430,53        - رقم المعامالت       430,53 683 172                         

-                          -                               -                            - تغیر مخزون المنتجات                            

-                          -                               -                            - مستعقرات منتجة من قبل المقاولة لنفسھا                            

-                          -                               -                            - إعانات االستغالل                            

4 771 500,00         1 050 000,00              - عائدات استغالل أخرى            000,00 050 1                           

-                          146 111,18                 - استردادات االستغالل ، تنقیالت تكالیف               111,18 146                           

167 323 475,67   173 879 541,71        - المجموع 1       541,71 879 173                         

تكالیف االستغالل  2

-                          -                               -                            - مشتریات لبضائع أعید بیعھا                            

1 200 023,25         1 475 306,18              - مشتریات مستھلكة من مواد ولوازم            306,18 475 1                           

22 798 306,61       28 555 321,19            - تكالیف خارجیة أخرى          321,19 555 28                           

890 002,85            904 733,19                 - ضرائب و رسوم               733,19 904                           

75 686 564,93       82 800 883,07            - تكالیف المستخدمین          883,07 800 82                           

2 500 000,00         -                               -                            - تكالیف استغالل اخرى                            

4 075 120,25         7 199 496,19              - مخصصات االستغالل            496,19 199 7                           

107 150 017,89   120 935 739,82        - المجموع 2       739,82 935 120                         

60 173 457,78     52 943 801,89          - نتیجة االستغالل (1-2)         801,89 943 52                          3

العائدات المالیة 4

عائدات سندات المساھمات و سندات المستعقرات األخرى

168,74                   2 067,03                     - مكاسب الصرف                   067,03 2                           

1 634 501,92         2 300 355,42              - فوائد و عائدات مالیة أخرى            355,42 300 2                           

585,57                   3 811,88                     - إعادة عملیات مالیة، تنقیالت التكالیف                   811,88 3                           

1 635 256,23       2 306 234,33            - المجموع 4           234,33 306 2                         

التكالیف المالیة 5

تكالیف الفوائد

1 702,49                5 380,51                     - خسائر الصرف                   380,51 5                           

-                          -                               -                            - تكالیف مالیة اخرى                            

3 811,88                1 356,86                     - مخصصات مالیة                   356,86 1                           

5 514,37              6 737,37                   - المجموع 5                  737,37 6                         

1 629 741,86       2 299 496,96            - نتیجة مالیة (4-5)           496,96 299 2                          6

61 803 199,64     55 243 298,85          - نتیجة جاریة (6+3)         298,85 243 55                          7

61 803 199,64     55 243 298,85          - نتیجة جاریة          298,85 243 55                          7

عائدات غیر جاریة 8

36 255,00              328 140,00                 - عائدات التنازالت عن األصول الثابتة               140,00 328                           

-                          -                               -                            - إعانات التوازن                            

1 217 481,24         1 307 723,00              - إعادة العملیات على إعانات االستثمار            723,00 307 1                           

497 025,03            425 079,29                 - عائدات غیر جاریة أخرى               079,29 425                           

-                               -                            - استردادات غیر جاریة ، تنقیالت تكالیف                            

1 750 761,27       2 060 942,29            - المجموع 8           942,29 060 2                         

تكالیف غیر جاریة 9

47 101,31              237 974,96                 - قیم صافیة من استھالك األصول الثابتة المحالة               974,96 237                           

-                          -                               -                            - إعانات ممنوحة                            

27,65                     1 630 611,95              - تكالیف أخرى غیر جاریة            611,95 630 1                           

-                          -                               -                            - مخصصات غیر جاریة لالستخمادات و االحتیاطات                            

47 128,96            1 868 586,91            - المجموع 9           586,91 868 1                         

1 703 632,31       192 355,38               - نتیجة غیر جاریة (8-9)              355,38 192                          10

نتیجة قبل الضرائب (7+10)         654,23 435 55          654,23 435 55     831,95 506 63 11

19 819 473,25     18 078 017,28          - الضرائب على النتائج         017,28 078 18                          12

النتیجة الصافیة (11-12)         636,95 357 37          636,95 357 37     358,70 687 43 13

170 709 493,17   178 246 718,33        - مجموع العائدات (1+4+8)       718,33 246 178                          14

مجموع التكالیف (2+5+9+12)       081,38 889 140        081,38 889 140   134,47 022 127 15

النتیجة الصافیة (مجموع العائدات- مجموع التكالیف)         636,95 357 37          636,95 357 37     358,70 687 43 16

العملیات

حساب العائدات و التكالیف
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بالدرھم

مجموع السنة الماضیة مجموع السنة المالیة الحالیة خاصة بالسنوات الماضیة خاصة بالسنة المالیة الحالیة

4 2+1=3 2 1

عائدات االستغالل 1

بیع بضائع

162 551 975,67     172 683 430,53          - بیع ممتلكات و خدمات منتجات        430,53 683 172                           

162 551 975,67   172 683 430,53        - رقم المعامالت       430,53 683 172                         

-                          -                               -                            - تغیر مخزون المنتجات                            

-                          -                               -                            - مستعقرات منتجة من قبل المقاولة لنفسھا                            

-                          -                               -                            - إعانات االستغالل                            

4 771 500,00         1 050 000,00              - عائدات استغالل أخرى            000,00 050 1                           

-                          146 111,18                 - استردادات االستغالل ، تنقیالت تكالیف               111,18 146                           

167 323 475,67   173 879 541,71        - المجموع 1       541,71 879 173                         

تكالیف االستغالل  2

-                          -                               -                            - مشتریات لبضائع أعید بیعھا                            

1 200 023,25         1 475 306,18              - مشتریات مستھلكة من مواد ولوازم            306,18 475 1                           

22 798 306,61       28 555 321,19            - تكالیف خارجیة أخرى          321,19 555 28                           

890 002,85            904 733,19                 - ضرائب و رسوم               733,19 904                           

75 686 564,93       82 800 883,07            - تكالیف المستخدمین          883,07 800 82                           

2 500 000,00         -                               -                            - تكالیف استغالل اخرى                            

4 075 120,25         7 199 496,19              - مخصصات االستغالل            496,19 199 7                           

107 150 017,89   120 935 739,82        - المجموع 2       739,82 935 120                         

60 173 457,78     52 943 801,89          - نتیجة االستغالل (1-2)         801,89 943 52                          3

العائدات المالیة 4

عائدات سندات المساھمات و سندات المستعقرات األخرى

168,74                   2 067,03                     - مكاسب الصرف                   067,03 2                           

1 634 501,92         2 300 355,42              - فوائد و عائدات مالیة أخرى            355,42 300 2                           

585,57                   3 811,88                     - إعادة عملیات مالیة، تنقیالت التكالیف                   811,88 3                           

1 635 256,23       2 306 234,33            - المجموع 4           234,33 306 2                         

التكالیف المالیة 5

تكالیف الفوائد

1 702,49                5 380,51                     - خسائر الصرف                   380,51 5                           

-                          -                               -                            - تكالیف مالیة اخرى                            

3 811,88                1 356,86                     - مخصصات مالیة                   356,86 1                           

5 514,37              6 737,37                   - المجموع 5                  737,37 6                         

1 629 741,86       2 299 496,96            - نتیجة مالیة (4-5)           496,96 299 2                          6

61 803 199,64     55 243 298,85          - نتیجة جاریة (6+3)         298,85 243 55                          7

61 803 199,64     55 243 298,85          - نتیجة جاریة          298,85 243 55                          7

عائدات غیر جاریة 8

36 255,00              328 140,00                 - عائدات التنازالت عن األصول الثابتة               140,00 328                           

-                          -                               -                            - إعانات التوازن                            

1 217 481,24         1 307 723,00              - إعادة العملیات على إعانات االستثمار            723,00 307 1                           

497 025,03            425 079,29                 - عائدات غیر جاریة أخرى               079,29 425                           

-                               -                            - استردادات غیر جاریة ، تنقیالت تكالیف                            

1 750 761,27       2 060 942,29            - المجموع 8           942,29 060 2                         

تكالیف غیر جاریة 9

47 101,31              237 974,96                 - قیم صافیة من استھالك األصول الثابتة المحالة               974,96 237                           

-                          -                               -                            - إعانات ممنوحة                            

27,65                     1 630 611,95              - تكالیف أخرى غیر جاریة            611,95 630 1                           

-                          -                               -                            - مخصصات غیر جاریة لالستخمادات و االحتیاطات                            

47 128,96            1 868 586,91            - المجموع 9           586,91 868 1                         

1 703 632,31       192 355,38               - نتیجة غیر جاریة (8-9)              355,38 192                          10

نتیجة قبل الضرائب (7+10)         654,23 435 55          654,23 435 55     831,95 506 63 11

19 819 473,25     18 078 017,28          - الضرائب على النتائج         017,28 078 18                          12

النتیجة الصافیة (11-12)         636,95 357 37          636,95 357 37     358,70 687 43 13

170 709 493,17   178 246 718,33        - مجموع العائدات (1+4+8)       718,33 246 178                          14

مجموع التكالیف (2+5+9+12)       081,38 889 140        081,38 889 140   134,47 022 127 15

النتیجة الصافیة (مجموع العائدات- مجموع التكالیف)         636,95 357 37          636,95 357 37     358,70 687 43 16

العملیات

حساب العائدات و التكالیف
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31/12/2019

بالدرھم

السنة المالیة السابقة

الصافي الصافي االستھالكات الخام

قیم معدومة ملحقة باألصول الثابتة (أ)            254,82 760 2     150,96 135 1       103,86 625 1          150,00 893

مصاریف تمھیدیة

تكالیف للتوزیع على عدة سنوات مالیة            254,82 760 2       150,96 135 1         103,86 625 1           150,00 893

مكافآت تسدید سندات اقتراضیة

حقوق معنویة ملحقة باألصول الثابتة (ب)            571,09 250 7     650,67 077 3       920,42 172 4       324,84 832 4

البحث والتنمیة

براءات ، عالمات ، حقوق وقیم شبیھة بھا            571,09 250 7       650,67 077 3         920,42 172 4        324,84 332 4

محل تجاري

حقوق معنویة أخرى ملحقة باألصول الثابتة           000,00 500

أصول ثابتة مادیة (ت)          663,05 042 32   985,82 482 10     677,23 559 21     808,23 723 12

أراض

مبان

إنشاءات تقنیة ، عتاد وأدوات

عتاد النقل            975,42 302 1          911,80 792            063,62 510           658,70 770

أثاث ، عتاد المكتب وتھییئات مختلفة          287,63 546 30       074,02 690 9       213,61 856 20      149,53 953 11

أصول ثابتة مادیة أخرى

-                         193 400,00            - أصول ثابتة مادیة قید اإلنجاز               400,00 193                       

حقوق مالیة ملحقة باألصول الثابتة (ث)

سلفات ملحقة باألصول الثابتة

دائنیات مالیة أخرى

سندات المساھمة

سندات أخرى ملحقة باألصول الثابتة

فوارق التحویل باألصول (ج)

نقصان الدائنیات الملحقة باألصول الثابتة

زیادة دیون التمویل 

مجموع I: (ا+ب+ت+ث+ج)     488,96 053 42   787,45 695 14     701,51 357 27     283,07 449 18

612 045,91          501 682,91          - المخزون (ح)               682,91 501                     

بضائع

612 045,91           501 682,91            - مشتریات مستھلكة من مواد و لوازم               682,91 501                       

منتجات جاریة

منتجات وسیطة و منتجات متبقیة

منتجات منتھیة

دائنیات األصول المتداولة (خ)          688,38 306 94     000,00 302 1     688,38 004 93     538,83 612 86

166 930,81           16 420,00              - ممونون مدینون، تسبیقات و دفعات                 420,00 16                       

61 483 517,66      65 229 938,92       - زبائن وحسابات مرتبطة          938,92 229 65                       

-                         24 000,00              - مستخدمون مدینون                 000,00 24                       

20 274 518,04      23 069 903,12       - الدولة ( مدینة)          903,12 069 23                       

-                         -                          -                        - حسابات شركاء مدینین                             

مدینون آخرون            613,20 860 4       000,00 302 1         613,20 558 3        550,74 400 3

1 287 021,58        1 105 813,14         - حسابات تسویة األصول            813,14 105 1                       

85 993 441,12     110 449 539,46   - سندات و قیم توظیف (د)        539,46 449 110                     

3 811,88              1 356,86              - فوارق التحویل باألصول ( عناصر متداولة) (ذ)                   356,86 1                     

المجموع II : ( ح+ خ +د +ذ)   267,61 259 205     000,00 302 1   267,61 957 203   837,74 221 173

9 939 471,04       6 460 402,69       - الخزینة- األصول            402,69 460 6                     

شیكات و قیم للتحصیل

9 932 001,79        6 450 704,99         - بنوك ، الخزینة العامة ، شیكات بریدیة            704,99 450 6                       

7 469,25               9 697,70                - صنادیق ، خواالت تسبیقات واعتمادات                   697,70 9                       

9 939 471,04       6 460 402,69       -                      6 460 402,69       III المجموع

201 610 591,85   237 775 371,81   15 997 787,45   253 773 159,26   I+ II+ III المجموع العام

أصول متداولة (دون الخزینة)

الخزینة

السنة المالیة الجاریة

(األصول)

االصول

األصول التابثة
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( )

    

135 841 383,37        173 199 020,32                                                 

(1)     

           : 
    

   

   

  

 

92 154 024,67            135 841 383,37                                                

-                               -                                                                    (2)   

43 687 358,70            37 357 636,95                                                 (2)    

 (2)    

135 841 383,37        173 199 020,32                                               ( )     

2 095 060,98            787 337,98                                                      ( )     

2 095 060,98              787 337,98                                                       

-                               -                                                                     

-                             32 343,70                                                        ( )   

-                               -                                                                     

-                               32 343,70                                                          

( )      

( )    

    

  

137 936 444,35        174 018 702,00                                      (  +  +   +   +  ) : I 

63 670 335,62          63 750 603,26                                                 ( )    

9 317 868,41              12 485 604,74                                                    

-                               15 898,85                                                            

14 827 193,09            16 057 378,14                                                  

1 352 817,11              597 175,58                                                        

34 078 244,43            34 294 064,82                                                 ( ) 

-                               -                                                                      

4 094 212,58              300 481,13                                                       

-                               -                                                                      

3 811,88                   1 356,86                                                          ( )      

-                             4 709,69                                                          ( ) (  )    

63 674 147,50          63 756 669,81                                                 (  +   +  ) : II 

 

 

 

-                             -                                                          III 

201 610 591,85        237 775 371,81                                      I+ II+ III  

     (1)
(-)  ،  (+)   (2)
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( )

    

135 841 383,37        173 199 020,32                                                 

(1)     

           : 
    

   

   

  

 

92 154 024,67            135 841 383,37                                                

-                               -                                                                    (2)   

43 687 358,70            37 357 636,95                                                 (2)    

 (2)    

135 841 383,37        173 199 020,32                                               ( )     

2 095 060,98            787 337,98                                                      ( )     

2 095 060,98              787 337,98                                                       

-                               -                                                                     

-                             32 343,70                                                        ( )   

-                               -                                                                     

-                               32 343,70                                                          

( )      

( )    

    

  

137 936 444,35        174 018 702,00                                      (  +  +   +   +  ) : I 

63 670 335,62          63 750 603,26                                                 ( )    

9 317 868,41              12 485 604,74                                                    

-                               15 898,85                                                            

14 827 193,09            16 057 378,14                                                  

1 352 817,11              597 175,58                                                        

34 078 244,43            34 294 064,82                                                 ( ) 

-                               -                                                                      

4 094 212,58              300 481,13                                                       

-                               -                                                                      

3 811,88                   1 356,86                                                          ( )      

-                             4 709,69                                                          ( ) (  )    

63 674 147,50          63 756 669,81                                                 (  +   +  ) : II 

 

 

 

-                             -                                                          III 

201 610 591,85        237 775 371,81                                      I+ II+ III  

     (1)
(-)  ،  (+)   (2)
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VIII - امللحقات 

الملحق 1 - اختصاصات مجلس الهيئة
ــات  ــة التأمين ــة مراقب ــداث هيئ ــق بإح ــم 64.12 املتعل ــون رق ــكام القان ــاً ألح ــة وفق ــس إدارة الهيئ ــوىل املجل يت

ــة : ــام اآلتي ــوم بامله ــس يق ــإن املجل ــه،  ف ــاء علي ــي. وبن ــاط االجتامع واالحتي

يضع السياسة العامة للهيئة ؛••

يصادق عى األنظمة الداخلية ؛••

يحدد مساهمة الهيئات الخاضعة ملراقبة الهيئة ؛••

ميزانيتها وعى •• املالية وعى  قوامئها  الهيئة وعى  مهام وأشغال  لحصيلة  السنوي  التقرير  يدرس ويصادق عى 

التعديالت املدخلة  عى هذه امليزانية خالل السنة املالية ؛ 

يعن مراقب الحسابات املكلف بالتدقيق السنوي لحسابات الهيئة و يحدد أجرته ؛••

يبث يف تقرير مراقب الحسابات ويف كل تقرير لالفتحاص ؛••

يبث يف اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضتها ؛••

يضع النظام الذي تحدد مبوجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات مع احرام املبادئ األساسية املحددة يف النصوص ••

الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بالصفقات العمومية ؛

يصادق عى النظام األسايس والنظام العام للمرتبات والتعويضات واالمتيازات الخاصة مبستخدمي الهيئة، باقراح ••

من الرئيس ؛

يصادق عى الهيكل التنظيمي للهيئة املقرح من طرف الرئيس ؛ ••

يعن مديري الهيئة باقراح من الرئيس ؛••

يتخذ قرارات منح االعتامد ملقاوالت التامن وإعادة التامن واملصادقة عى االنظمة االساسية ملؤسسات التقاعد، ••

بعد استطالع رأي لجنة التقنن ؛

يتخذ القرارات املتعلقة بسحب االعتامد كليا أو جزئيا ملقاولة التامن وإعادة التامن وبالتحويل الكي أو الجزيئ ••

ملحفظة عقودها وكذا تعين مترصف مؤقت ملقاولة التامن وإعادة التامن. كام يتخذ املجلس عقوبات سحب 

بالنصوص  التقيد  أو  االسايس  لنظامها  كانت ال تسر وفقا  إذا  التقاعد  االسايس ملؤسسة   النظام  املصادقة عى 

الترشيعية أو التنظيمية الجاري بها العمل أو كانت ال تستويف الضامنات املالية املنصوص عليها يف املادتن 116 

و117 من القانون رقم 64.12. وتتخذ هذه العقوبات بعد استطالع رأي اللجنة التأديبية.
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I - تقديم الهيئة

امللحقات
VIII

858585

VIII - امللحقات 

الملحق 1 - اختصاصات مجلس الهيئة
ــات  ــة التأمين ــة مراقب ــداث هيئ ــق بإح ــم 64.12 املتعل ــون رق ــكام القان ــاً ألح ــة وفق ــس إدارة الهيئ ــوىل املجل يت

ــة : ــام اآلتي ــوم بامله ــس يق ــإن املجل ــه،  ف ــاء علي ــي. وبن ــاط االجتامع واالحتي

يضع السياسة العامة للهيئة ؛••

يصادق عى األنظمة الداخلية ؛••

يحدد مساهمة الهيئات الخاضعة ملراقبة الهيئة ؛••

ميزانيتها وعى •• املالية وعى  قوامئها  الهيئة وعى  مهام وأشغال  لحصيلة  السنوي  التقرير  يدرس ويصادق عى 

التعديالت املدخلة  عى هذه امليزانية خالل السنة املالية ؛ 

يعن مراقب الحسابات املكلف بالتدقيق السنوي لحسابات الهيئة و يحدد أجرته ؛••

يبث يف تقرير مراقب الحسابات ويف كل تقرير لالفتحاص ؛••

يبث يف اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضتها ؛••
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الملحق 2: صالحيات رئيس الهيئة
تطبيقا للامدة 19 من القانون 64.12 والتي أحدثت مبوجبه الهيئة، يتمتع رئيس الهيئة بالصالحيات التالية:••
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القانون رقم 64.12؛
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يعد مشاريع امليزانية السنوية والتعديالت التي تطرأ عليها خالل السنة املالية ويحرص حسابات الهيئة؛••

يقوم بتنظيم مصالح الهيئة وفق الهيكل التنظيمي الذي صادق عليه املجلس ويحدد مهامها ؛••

الهيكل •• حسب  واملناصب  الدرجات  باقي  يف  والتعين  التوظيف  ويتوىل  املجلس  عى  املديرين  تعين  يقرح 
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يصادق عى كل اتفاقية ترمها الهيئة ويعمل عى تنفيذها وتفعيلها؛••

وسائر •• التنفيذ  تدابر  جميع  ويتخذ  عنها  ويدافع  ويتابعها  القضائية  الدعاوى  ويرفع  الغر.  إزاء  الهيئة  ميثل 
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يعد مرشوع التقرير السنوي لنشاط الهيئة، ويعرضه عى املجلس قصد دراسته واملصادقة عليه ؛••

يطلع املجلس عى سر نشاط الهيئة وأدائها ملهامها؛••

يقوم بتنفيذ قرارات املجلس ويتخذ كل التدابر الرضورية لهذا الغرض ويتوىل مراقبة تنفيذها؛••

يتخذ كل قرار رضوري للقيام باملهام واالختصاصات املخولة للهيئة مبوجب القانون.••

يساعد الرئيس كاتب عام يسهر، تحت سلطته، عى تنسيق أعامل مختلف مصالح الهيئة.••

ميارس الكاتب العام السلط واملهام التي يفوضها الرئيس إليه. ويعوض الرئيس يف حالة تغيبه أو إذا عاقه عائق ••

وميارس جميع مهام الرئيس باستثناء رئاسة املجلس.
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الملحق 3: اختصاصات وتأليف لجنة التقنين
االختصاصات:••

يعهد للجنة التقنن بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول: ••

مشاريع املناشر والنصوص الترشيعية أو التنظيمية املتعلقة مبجال تدخلها؛••

طلبات االعتامد املقدمة من طرف مقاوالت التأمن وإعادة التأمن؛••

تكوين اتحادات الرشكات التعاضدية للتأمن وانخراط وانسحاب رشكة تعاضدية للتأمن من االتحاد؛••

عمليات االدماج أو االنفصال أو الضم ملقاوالت التأمن وإعادة التأمن؛••

املوافقة عى طلبات التحويل الجزيئ أو الكي ملحفظة مقاولة التأمن وإعادة التامن؛••

طلبات املصادقة عى األنظمة األساسية املقدمة من لدن مؤسسات التقاعد وتحويل مجموع الحقوق وااللتزامات ••

من مؤسسة للتقاعد إىل أخرى؛

طلبات املصادقة عى األنظمة األساسية املقدمة من قبل جمعيات التعاون املتبادل والتغيرات املدخلة عليها؛••

طلبات املصادقة عى عمليات إدماج اثنان أو عدة جمعيات التعاون املتبادل؛••

تخصيص الفاضل من أموال جمعیة التعاون املتبادل املشار إليه يف الفقرة الرابعة من املادة 31 من الظهرالرشيف ••

رقم 1.57.187 الصادر يف 24 جامدى الثانية 1383 )12 نوفمر 1963( بسن نظام أسايس للتعاون املتبادل.

طلبات املوافقة عى نظام صناديق االستثامر املستقلة للشيخوخة والعجز والحوادث والوفاة، وطلبات املوافقة ••

عى نظام األعامل االجتامعية لجمعيات التعاون املتبادل والتغيرات املدخلة عليها.
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• تأليف اللجنة:

تتألف هذه اللجنة طبقا للامدة 28 من القانون 64.12 القايض بإحداث الهيئة من: 

أعضاء لجنة التقنني

الكاتب العام للهيئة ، رئيسا السيد عثامن خليل العلمي

ممثلني للهيئة معينني من طرف املجلس
السيد ميمون زبيار

السيد عبد املجيد ميموين 

ممثلني لإلدارة معينني من طرف الوزير املكلف باملالية
السيد عبدالجليل الحافر

السيدة صفاء الطالبي

رئيس الجامعة املغربية ملقاوالت التأمني وإعادة التأمني السيد محمد حسن بن صالح

ممثلني للجامعة املغربية ملقاوالت التأمني وإعادة التأمني معينني باقرتاح من هذه الجامعة
السيد رمسيس عروب

السيد البشري بادو

ممثلني لوسطاء التأمني معينني من طرف املجلس
السيد خالد أوزال

السيد جامل ديواين

املدير العام للصندوق الوطني للضامن االجتامعي

السيد عبد اللطيف مرتقي )املدير العام 

للصندوق الوطني للضامن االجتامعي، بالنيابة 

منذ مارس 2019 ، محل السيد سعيد احميدوش(

مدير الصندوق املغريب للتقاعد، ممثل أنظمة التقاعد، معني مبرسوم السيد لطفي بوجندار

مدير النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد، ممثل أنظمة التقاعد، معني مبرسوم السيد محمد عيل بنسودة

الرئيس املدير العام للصندوق املهني املغريب للتقاعد، ممثل أنظمة التقاعد، معني مبرسوم السيد خالد الشدادي

رئيس التعاضدية العامة للرتبية الوطنية، ممثل الرشكات التعاضدية، معني مبرسوم السيد ميلود معصيد

رئيس تعاضدية االحتياط االجتامعي للسككيني، ممثل الرشكات التعاضدية، معني مبرسوم السيد لحسن أشيبان

رئيس الصندوق التعاضدي املهني املغريب، ممثل الرشكات التعاضدية، معني مبرسوم السيد عبدالعزيز علوي

السيد خالد لحلو املدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية للتأمني الصحي
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الملحق  4 : اللجنة التأديبية
• االختصاصات:

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

ــا يف  ــك املنصــوص عليه ــتثناء تل ــة، باس ــة والتنظيمي ــا لألحــكام الترشيعي ــة تطبيق ــا الهيئ ــي تتخذه ــات الت العقوب

املــواد 167 و241 و255 و278 ويف البنديــن 1( و2( مــن املــادة 279 ويف 279-1 و308 و320 و323 ويف البنــود مــن 

1( إىل 3( مــن املــادة 324 ويف 325 مــن القانــون رقــم 17.99 املتعلــق مبدونــة التأمينــات الصــادر بتنفيــذه الظهــر 

الرشيــف رقــم 1.02.238 بتاريــخ 25 مــن رجــب 1423 )3 أكتوبــر 2002( وكــذا تلــك املنصــوص عليهــا يف البنديــن 

1( و2( مــن املــادة 121 ويف املــادة 122 ويف البنــد ج( مــن املــادة 123 مــن  القانــون64.12 ؛

مخططــات التقويــم التــي تقدمهــا مقــاوالت التأمــن وإعــادة التأمــن تطبيقــا ألحــكام املــادة 254 مــن القانــون رقــم 

17.99 ســالف الذكــر وحــول إمكانيــة اســتفادتها لهــذا الغــرض مــن صنــدوق تضامــن مؤسســات التأمــن املحــدث 

مبوجــب الفصــل 39 مــن الظهــر الرشيــف رقــم 1.84.7 الصــادر يف 6 ربيــع اآلخــر 1404 )10 ينايــر 1984( مبثابــة 

قانــون يتعلــق باتخــاذ تدابــر ماليــة يف انتظــار إصــدار قانــون املاليــة لســنة 1984؛

ــكام  ــوايل، ألح ــى الت ــا، ع ــد تطبيق ــات التقاع ــا مؤسس ــي تقدمه ــم الت ــات التقوي ــح ومخطط ــات التصحي مخطط

املادتــن 117 و119 مــن القانــون .64.12 

• التأليف:

يــرأس اللجنــة التأديبيــة قــايض محكمــة النقــض عضــو املجلــس. وهــي تتألــف مــن األعضــاء التاليــن املعينــن مــن 

قبــل مجلــس الهيئــة.

عضو واحد من بن األعضاء املستقلن يف املجلس، كنائب للرئيس؛

عضو واحد ميثل الهيئة يعن من بن مستخدميها؛

أربعة أعضاء رسمين ميثل كل واحد منهم القطاعات التي تخضع ملراقبة الهيئة؛

أربعــة أعضــاء نائبــن ميثــل كل واحــد منهــم القطاعــات التــي تخضــع ملراقبــة الهيئــة، و هــم يحلــون محــل األعضــاء 

الرســمين إذا تعــذر حضورهم؛

عضو واحد مستقل.
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يــرأس اللجنــة التأديبيــة قــايض محكمــة النقــض عضــو املجلــس. وهــي تتألــف مــن األعضــاء التاليــن املعينــن مــن 

قبــل مجلــس الهيئــة.

عضو واحد من بن األعضاء املستقلن يف املجلس، كنائب للرئيس؛

عضو واحد ميثل الهيئة يعن من بن مستخدميها؛

أربعة أعضاء رسمين ميثل كل واحد منهم القطاعات التي تخضع ملراقبة الهيئة؛

أربعــة أعضــاء نائبــن ميثــل كل واحــد منهــم القطاعــات التــي تخضــع ملراقبــة الهيئــة، و هــم يحلــون محــل األعضــاء 

الرســمين إذا تعــذر حضورهم؛

عضو واحد مستقل.
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التقرير السنوي - 2019

 تتألف اللجنة التأديبية يف سنة 2019 من:

أعضاء اللجنة التأديبية

مستشارة لدى محكمة النقض، رئيسة السيدة إميان املاليك

عضو مجلس الهيئة، نائب الرئيس السيد أحمد زينون

ممثلة الهيئة السيدة عفيفة الهواري

مدير الصندوق املغريب للتقاعد، ممثل أنظمة التقاعد، عضو رسمي السيد لطفي بوجندار

مدير النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد، ممثل أنظمة التقاعد، عضو نائب السيد محمد عيل بنسودة

ممثل مقاوالت التأمني وإعادة التأمني، عضو رسمي السيد موالي محمد العلمي

ممثل مقاوالت التأمني وإعادة التأمني، عضو نائب السيد عبد الرحيم الدبيش

ممثل وسطاء التأمني، عضو رسمي السيد عيل بن جلون

ممثل وسطاء التأمني، عضو نائب السيد يوسف بونوال

رئيس التعاضدية العامة للرتبية الوطنية، ممثل الرشكات التعاضدية، عضو رسمي السيد ميلود معصيد

رئيس الصندوق التعاضدي املهني املغريب، ممثل الرشكات التعاضدية، عضو نائب السيد عبدالعزيز علوي

عضو مستقل السيد حميد البرصي

919191

VIII - امللحقات 

الملحق 5 - شركات التأمينات وإعادة التأمين - حسابات موحدة
2019

2018 األصول
صاف

استهالكات 

ومخصصات
إجاميل

194 873,9 10 805,4 205 679,3 184 680,8 األصول الثابتة

167,50 520,20 687,70 186,20 قيم معدومة ملحقة باألصول الثابتة

2 914,0 1 419,5 4 333,6 2 906,9 حقوق معنوية ملحقة باألصول الثابتة

1 665,0 1 815,7 3 480,7 1 797,4 أصول ثابتة مادية

15 449,6 2 362,2 17 811,7 15 975,5 حقوق مالية ملحقة باألصول الثابتة 

174 677,6 4 687,7 179 365,4 163 814,8 توظيفات مرصدة لعمليات التأمني

0,30 - 0,30 - فوارق التحويل باألصول

41 518,1 5 797,7 47 315,8 41 324,4 األصول املتداولة )دون الخزينة(

12 702,1 - 12 702,1 12 763,3 حصة املحال إليهم يف االحتياطيات التقنية

24 883,6 5 759,8 30 643,3 25 478,1 دائنيات األصول املتداولة

3 870,1 37,90 3 908,0 3 020,6 سندات وقيم توظيف )غري مرصدة لعمليات التأمني(

62,30 - 62,30 62,40 فوارق التحويل باألصول )عنارص متداولة(

2 776,0 35,10 2 811,1 2 116,3 الخزينة

239 168,0 16 638,2 255 806,2 228 121,5 املجموع العام

2019 2018 الخصوم

217 196,9 205 846,9 التمويل الدائم

41 290,1 40 117,7 رؤوس أموال ذاتية

28,70 28,70 رؤوس أموال ذاتية مامثلة

2 594,5 3 307,5 ديون التمويل

1 981,4 1 687,3 مخصصات مستدمية ملواجهة مخاطر وتكاليف

171 296,3 160 703,9 احتياطيات تقنية إجاملية

6 1,70 فوارق  التحويل بالخصوم

20.440,50 20.250,80 الخصوم املتداولة )دون الخزينة(

3.540,40 3.371,80 ديون األموال املدفوعة من لدن املحال إليهم

16.760,60 16.738,60 ديون الخصوم املتداولة

110,00 111,50 مخصصات أخرى ملواجهة مخاطر وتكاليف

29,40 28,90 فوارق التحويل بالخصوم )عنارص متداولة(

1 530,6 2 023,9 الخزينة

239 168,0 228 121,5 املجموع العام
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VIII - امللحقات 

الملحق 5 - شركات التأمينات وإعادة التأمين - حسابات موحدة
2019

2018 األصول
صاف

استهالكات 

ومخصصات
إجاميل

194 873,9 10 805,4 205 679,3 184 680,8 األصول الثابتة

167,50 520,20 687,70 186,20 قيم معدومة ملحقة باألصول الثابتة

2 914,0 1 419,5 4 333,6 2 906,9 حقوق معنوية ملحقة باألصول الثابتة

1 665,0 1 815,7 3 480,7 1 797,4 أصول ثابتة مادية

15 449,6 2 362,2 17 811,7 15 975,5 حقوق مالية ملحقة باألصول الثابتة 

174 677,6 4 687,7 179 365,4 163 814,8 توظيفات مرصدة لعمليات التأمني

0,30 - 0,30 - فوارق التحويل باألصول

41 518,1 5 797,7 47 315,8 41 324,4 األصول املتداولة )دون الخزينة(

12 702,1 - 12 702,1 12 763,3 حصة املحال إليهم يف االحتياطيات التقنية

24 883,6 5 759,8 30 643,3 25 478,1 دائنيات األصول املتداولة

3 870,1 37,90 3 908,0 3 020,6 سندات وقيم توظيف )غري مرصدة لعمليات التأمني(

62,30 - 62,30 62,40 فوارق التحويل باألصول )عنارص متداولة(

2 776,0 35,10 2 811,1 2 116,3 الخزينة

239 168,0 16 638,2 255 806,2 228 121,5 املجموع العام

2019 2018 الخصوم

217 196,9 205 846,9 التمويل الدائم

41 290,1 40 117,7 رؤوس أموال ذاتية

28,70 28,70 رؤوس أموال ذاتية مامثلة

2 594,5 3 307,5 ديون التمويل

1 981,4 1 687,3 مخصصات مستدمية ملواجهة مخاطر وتكاليف

171 296,3 160 703,9 احتياطيات تقنية إجاملية

6 1,70 فوارق  التحويل بالخصوم

20.440,50 20.250,80 الخصوم املتداولة )دون الخزينة(

3.540,40 3.371,80 ديون األموال املدفوعة من لدن املحال إليهم

16.760,60 16.738,60 ديون الخصوم املتداولة

110,00 111,50 مخصصات أخرى ملواجهة مخاطر وتكاليف

29,40 28,90 فوارق التحويل بالخصوم )عنارص متداولة(

1 530,6 2 023,9 الخزينة

239 168,0 228 121,5 املجموع العام
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التقرير السنوي - 2019

2019
2018 الحساب التقني لتأمينات الحياة

صاف اإلحاالت إجاميل

20 274,2 184,7 20 458,9 17 980,7 األقساط

85,1 0 85,1 94,2 العائدات التقنية لالستغالل

21 666,9 147,5 21 814,4 19 255,0 التعويضات و املصاريف

1 784,0  1 784,0 1 647,7 التكاليف التقنية لالستغالل

4 473,2  4 473,2 4 144,0 عائدات التوظيفات املرصدة لعمليات التأمني

330,5  330,5 494,6 تكاليف  التوظيفات املرصدة لعمليات التأمني

1 051,1 37,1 1 088,3 821,6 نتيجة تقنية للحياة 

2019
2018 الحساب التقني للتأمينات غري تأمينات الحياة

صاف اإلحاالت إجاميل

22 299,1 3 376,4 25 675,5 21 257,1 األقساط

606,0 0,0 606,0 798,7 العائدات التقنية لالستغالل

15 272,7 2 092,6 17 365,3 15 048,9 التعويضات و املصاريف

7 533,4 7 533,4 7 214,7 التكاليف التقنية لالستغالل

4 987,5 4 987,5 4 665,6 عائدات التوضيفات املرصدة لعمليات التأمني

793,7 793,7 857,1 تكاليف  التوضيفات املرصدة لعمليات التأمني

4 292,8 1 283,9 5 576,7 3 600,6 نتيجة تقنية للتأمينات غري تأمينات الحياة 

2019

2018 الحساب غري التقني
املجموع

العمليات الخاصة 

بالسنوات السابقة

العمليات الخاصة بالسنة 

الجارية

1 077,6 0,6 1 077,1 1 216,4   عائدات غري تقنية جارية

759,5 3,2 756,3 663,9   تكاليف غري تقنية جارية

318,2   552,5 نتيجة غري تقنية جارية

1 438,7 107,9 1 330,8 1 254,0   عائدات غري تقنية  غري جارية

1 827,3 77,9 1 749,4 1 506,0   تكاليف غري تقنية غري جارية

-388,6   -252,0 نتيجة غري تقنية  غريجارية

-70,5   300,5   تكاليف غري تقنية 

939393

VIII - امللحقات 

2019 2018

1 051,1 821,6 نتيجة  تقنية  للحياة

4 292,8 3 600,6 نتيجة  تقنية   لغري الحياة

-70,5 300,5 نتيجة غري تقنية  

5 273,5 4 722,7 نتيجة قبل الرضائب

1 304,3 951,1 رضائب عىل النتائج

3 969,2 3 771,6 نتيجة صافية

24 832,5 22 218,9 مجموع عائدات تأمني الحياة

27 892,6 26 721,3 مجموع عائدات تأمينات غري تأمني  الحياة

2 516,3 2 470,4 مجموع العائدات غري التقنية

55 241,5 51 410,6 مجموع العائدات

23 781,4 21 397,3 مجموع تكاليف تأمني الحياة

23 599,8 23 120,7 مجموع تكاليف تأمينات غري تأمني  الحياة

2 586,8 2 170,0 مجموع التكاليف غري التقنية

1 304,3 951,1 رضائب عىل النتائج

51 272,3 47 639,1 مجموع التكاليف 

3 969,2 3 771,6 نتيجة صافية
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VIII - امللحقات 

2019 2018

1 051,1 821,6 نتيجة  تقنية  للحياة

4 292,8 3 600,6 نتيجة  تقنية   لغري الحياة

-70,5 300,5 نتيجة غري تقنية  

5 273,5 4 722,7 نتيجة قبل الرضائب

1 304,3 951,1 رضائب عىل النتائج

3 969,2 3 771,6 نتيجة صافية

24 832,5 22 218,9 مجموع عائدات تأمني الحياة

27 892,6 26 721,3 مجموع عائدات تأمينات غري تأمني  الحياة

2 516,3 2 470,4 مجموع العائدات غري التقنية

55 241,5 51 410,6 مجموع العائدات

23 781,4 21 397,3 مجموع تكاليف تأمني الحياة

23 599,8 23 120,7 مجموع تكاليف تأمينات غري تأمني  الحياة

2 586,8 2 170,0 مجموع التكاليف غري التقنية

1 304,3 951,1 رضائب عىل النتائج

51 272,3 47 639,1 مجموع التكاليف 

3 969,2 3 771,6 نتيجة صافية
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الملحق 6 –مقاوالت التأمين وإعادة التأمين - المؤشرات الرئيسية
التوظيفات 

املرصدة 

لعمليات التأمني

الناتج التقني 

الصايف
االصول الذاتية الناتج الصايف

األقساط 

الصادرة غري 

تامني الحياة

مجموع  تأمني 

الحياة

مجموع

األقساط 

الصادرة

)مباليني الدراهم(

3 881,2 4 197,8 813,6 - 65,5 1 334,8 145,0 1 479,9 أليانز املغرب

6 026,4 6 348,2 1 406,3 245,3 2 141,2 523,3 2 664,5 أطلنطا

20 585,1 21 240,4 4 204,6 298,3 3 034,4 1 610,9 4 645,2 أكسا التأمني املغرب

63,0 79,7 33,7 -10,0 86,9 - 86,9
أكسا االنجاد 

املغرب

97,3 81,3 53,0 -3,7 63,0 - 63,0 كوفاس املغرب

5 489,6 5 212,5 682,6 266,5 693,0 - 693,0 رشكة تأمني النقل

244,2 238,8 50,6 -12,6 148,8 - 148,8 أولر هرميس أكامر

10 605,6 10 776,1 721,1 98,7 94,9 2 172,7 2 267,6 املغربية للحياة

775,0 500,2 398,4 69,0 568,1 - 568,1
املغرب إنجاد 

الدولية

5 508,0 2 408,1 5 725,8 263,1 1 034,6 - 1 034,6
التعاضدية الفالحية 

املغربية للتأمني

8 272,5 8 200,9 148,3 13,6 - 5 123,2 5 123,2
 تعاضدية التأمني 

الشعبي  

11 144,2 9 249,7 5 934,1 401,2 860,0 681,2 1 541,2
التعاضدية املركزية 

املغربية للتأمني

2 186,4 2 122,7 71,4 32,1 416,6 - 416,6

تعاضدية التأمني 

الرباب النقل 

املتحدين

34 628,9 33 633,9 5 948,7 815,5 3 351,1 3 464,9 6 816,0
امللكية املغربية 

للتأمني

258,8 259,1 245,4 47,2 471,7 - 471,7 سهام لإلسعاف

14 581,8 15 028,9 4 401,3 405,8 4 324,2 1 098,2 5 422,4 سهام للتأمني

6 421,2 6 351,0 970,8 140,4 1 625,0 551,3 2 176,3 سند

33 260,0 33 874,3 5 997,5 649,5 3 759,1 5 093,9 8 853,0 تأمني الوفاء

232,4 238,5 146,4 25,0 281,4 - 281,4 وفاء إما أسستانس

148,8 17,6 133,9 5,0 19,7 - 19,7
الرشكة املغربية 

لتأمني الصادرات

52,0 - 52,3 0,6 0,0 - 0,0 إنجاد الشعبي

48,3 48,8 44,8 - 0,5 113,1 - 113,1 RMA لالنجاد

164 510,8 160 108,7 38 184,5 3 684,4 24 421,5 20 464,7 44 886,1 مجموع املؤمنني 

9 926,4 10 978,9 2 487,6 277,9 1608,5 99,3 1 707,9
الرشكة املركزية 

إلعادة التأمني

240,5 208,7 618,0 6,9 105,7 18,4 124,1 مامداري

10 166,8 11 187,5 3 105,6 284,8 1714,3 117,7 1 832,0
 مجموع معيدي 

التأمني الحرصيني 
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I - تقديم الهيئة

الئحة الجداول

12عدد الهيئات واألشخاص الخاضعني ملراقبة الهيئةجدول 1

28تطور عدد املساهمني النشيطني يف األنظمة األساسية خالل الفرتة 2015 - 2019جدول 2 

28تطور عدد املستفيدين من معاشات األنظمة األساسية خالل الفرتة 2015 - 2019جدول 3 

29تطور املعامل الدميغرايف ألهم األنظمة األساسية خالل الفرتة 2015 - 2019جدول 4 

29تطور املساهامت والتعويضات واألرصدة التقنية ألنظمة التقاعد مباليري الدراهمجدول 5 

30تطور املعامل الدميوغرايف ألنظمة التقاعد خالل الفرتة 2019 - 2079جـدول 6 

31أهم املؤرشات الستدامة أنظمة التقاعد عىل ضوء االسقاطات االكتوارية 2018 و 2019جـدول 7 

42القرارات املتعلقة بوسطاء التأمنيجدول 8 

42القرارات املتعلقة مبكاتب العرض املبارشجدول 9 

50املراقبة القبلية ملطابقة مناذج عقود التأمنيجدول 10 

51املراقبة البعدية ملطابقة مناذج عقود التأمنيجدول 11 

52أصناف الشكايات الخاصة بالتأمنيجدول 12 

54عدد مهام املراقبةجــدول 13 

54العقوبات املتخذة ضد وسطاء التأمنيجدول 14 
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I - تقديم الهيئة

الئحة الجداول

12عدد الهيئات واألشخاص الخاضعني ملراقبة الهيئةجدول 1

28تطور عدد املساهمني النشيطني يف األنظمة األساسية خالل الفرتة 2015 - 2019جدول 2 

28تطور عدد املستفيدين من معاشات األنظمة األساسية خالل الفرتة 2015 - 2019جدول 3 

29تطور املعامل الدميغرايف ألهم األنظمة األساسية خالل الفرتة 2015 - 2019جدول 4 

29تطور املساهامت والتعويضات واألرصدة التقنية ألنظمة التقاعد مباليري الدراهمجدول 5 

30تطور املعامل الدميوغرايف ألنظمة التقاعد خالل الفرتة 2019 - 2079جـدول 6 

31أهم املؤرشات الستدامة أنظمة التقاعد عىل ضوء االسقاطات االكتوارية 2018 و 2019جـدول 7 

42القرارات املتعلقة بوسطاء التأمنيجدول 8 

42القرارات املتعلقة مبكاتب العرض املبارشجدول 9 

50املراقبة القبلية ملطابقة مناذج عقود التأمنيجدول 10 

51املراقبة البعدية ملطابقة مناذج عقود التأمنيجدول 11 

52أصناف الشكايات الخاصة بالتأمنيجدول 12 

54عدد مهام املراقبةجــدول 13 

54العقوبات املتخذة ضد وسطاء التأمنيجدول 14 
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التقرير السنوي - 2019

الئحة التبيانات

13أعضاء مجلس الهيئة واللجنتني املنبثقتني عنه تبيان 1

15الهيكل التنظيمي للهيئة تبيان 2

19تطور األقساط الصادرة تبيان 3

20توزيع رقم املعامالت للتأمينات املبارشة حسب األصناف تبيان 4

20نسبة النمو لألصناف الفرعية لتأمينات الحياة تبيان 5

20تطور أقساط العقود ذات الرأسامل املتغري تبیان 6

21نسبة النمو لألصناف الفرعية للتأمينات غري تأمينات الحياة تبیان 7

21تطور بنية التأمينات غري تأمينات الحياة للتأمينات املبارشة تبيان 8

21بنية عمليات القبول تبيان 9

22تطور الحصيلة الصافية تبیان 10

22تطور نسب تكاليف الحوادث للتأمينات غري تأمينات الحياة للمؤمنني املبارشين تبیان 11

23تطور االحتياطيات التقنية تبیان 12

23تطور النتيجة الصافية تبیان 13

23تطور مردودية األصول الذاتية تبيان 14

24بنية التوظيفات لقطاع التأمني تبيان 15

24تطور قيمة األرباح غري املحققة تبيان 16

24تطور األصول الذاتية تبيان 17

25تطور نسبة تغطية األصول املمثلة لالحتياطيات التقنية تبيان 18

25تطور هامش املالءة تبيان 19

25تأليف شبكة التوزيع تبيان 20

28تطور نسبة تغطية التقاعد للساكنة النشيطة العاملة خالل الفرتة 2015  - 2019تبيان 21

30تطور بنية توظيفات أنظمة التقاعدتبيان 22

تبيان 23
 تطور عدد املستفيدين من أنظمة التأمني اإلجباري األسايس عن املرض الخاص بأجراء القطاع العام والخاص خالل  

الفرتة 2015 - 2019
32

تبيان 24
 تطور عدد املساهمني يف أنظمة التأمني اإلجباري األسايس عن املرض الخاص بأجراء القطاع العام والخاص خالل

الفرتة 2015 - 2019
32

32تطور مساهامت أنظمة التأمني اإلجباري األسايس عن املرض الخاص بأجراء القطاع العام والخاصتبيان 25

33تطور تعويضات أنظمة التأمني اإلجباري  األسايس عن املرض الخاص بأجراء القطاع العام والخاصتبيان 26

59االستثامر وعدد املستخدمني املستفيدين من الدورات التكوينية حسب املجاالت  تبيان 27

59االستثامر وعدد املستخدمني املستفيدين من الدورات حسب نوعية التكوينتبيان 28

العنوان : شارع العرعار، حي الرياض، الرباط ـ املغرب
هاتف : 18 08 06 38 5 212+

فاكس : 01 08 / 99 08 06 38 5 212+ 
contact@acaps.ma : الربيد اإللكرتوين

www.acaps.ma : موقع ويب
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 إعالن للمستوردين والمصدرين
 تبعا الجتماع  تعديل الئحة المعشرين المقبولين في الجمرك
 2021-03-31 اللجنة االستشارية للمعشرين المنعقد بتاريخ

 
 

I. ال تتوفر على رخصة التعشير ةشركلتمثيل  ذاتيلشخص   قبولال ةمنح رخص: 
 اسم الشخص المؤهل الشركة اسم رخصة التعشير

1733 JAMILA TRANSIT زكود جميلة 

 
II. تتوفر على رخصة التعشيرال  ةشركلتمثيل  مؤهل لشخص  قبولال ةمنح رخص: 

 
 اسم الشخص المؤهل الشركة اسم رخصة التعشير

1734 C.S SHIPPING AGENCY TANGER زاهر العلمي 
 

III. تتوفر على رخصة التعشير  ةشركلتمثيل  ذاتيلشخص   قبولال ةمنح رخص: 
 

 اسم الشخص المؤهل الشركة اسم شيررخصة التع

1416 TRANSIT JALAL أبو ربيع عبد الحق 

880 GAMMA TRANSIT مقدار زينب  

0635 PALM TRANSIT الدمناتي فهد 

1501 UNIVERSAL CUSTOMS CLEARANCE البويهي ميلود  
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IV. تتوفر على رخصة التعشير:  ةشركلتمثيل مؤهل لشخص   قبولال ةمنح رخص 
 اسم الشخص المؤهل الشركة اسم تعشيررخصة ال

1177 TIMAR شقرون رحال    

1667 DOOR TRANSPORT  جاداري كمال ريمي 

630 MARINE MAROC  فرحان محمد 

1699 KARLA TRANS  يعكوبي بشرى   
 

V.  فيسحب رخص القبول نتيجة المنح المذكورI  II,  ,III وIV: 
 لشخص ذاتي: سحب رخص القبول -1
 

يررخصة التعش  العائلي والشخصي االسم 
 زكود جميلة 1571

 أبو ربيع عبد الحق 1708

  مقدار زينب 1713

 الدمناتي فهد 1709

  البويهي ميلود 1711

 
 لشخص مؤهل : سحب رخص القبول - 2
 

الشركة اسم العائلي والشخصي االسم رخصة التعشير  
  SERVIPORT MAROC زاهر العلمي 1431

  TRANSIT ASSUJETTI    شقرون رحال 1492

 LOGIC TRANSPORT جاداري كمال ريمي 1608

 MARITIME D’AGADIR-SOMATIME فرحان محمد 493

  MARMED TRANS   يعكوبي بشرى 1693

 
 
 

  صالح للسحب 

IV. تتوفر على رخصة التعشير:  ةشركلتمثيل مؤهل لشخص   قبولال ةمنح رخص 
 اسم الشخص المؤهل الشركة اسم تعشيررخصة ال

1177 TIMAR شقرون رحال    

1667 DOOR TRANSPORT  جاداري كمال ريمي 

630 MARINE MAROC  فرحان محمد 

1699 KARLA TRANS  يعكوبي بشرى   
 

V.  فيسحب رخص القبول نتيجة المنح المذكورI  II,  ,III وIV: 
 لشخص ذاتي: سحب رخص القبول -1
 

يررخصة التعش  العائلي والشخصي االسم 
 زكود جميلة 1571

 أبو ربيع عبد الحق 1708

  مقدار زينب 1713

 الدمناتي فهد 1709

  البويهي ميلود 1711

 
 لشخص مؤهل : سحب رخص القبول - 2
 

الشركة اسم العائلي والشخصي االسم رخصة التعشير  
  SERVIPORT MAROC زاهر العلمي 1431

  TRANSIT ASSUJETTI    شقرون رحال 1492

 LOGIC TRANSPORT جاداري كمال ريمي 1608

 MARITIME D’AGADIR-SOMATIME فرحان محمد 493

  MARMED TRANS   يعكوبي بشرى 1693
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VI. وفاته نتيجة خص المؤهلللشالقبول  ةسحب رخص: 
 

 اسم الشخص المؤهل الشركة اسم رخصة التعشير
1586 SARAH TRANSIT HJ حمدم حياني  

1223 TRANSIT MULTISERVICES راضي بنجلونال  عبد الحميد  

VII. تصريح خالل السنة : 50عدم إيداع و تسجيل   نتيجة سحب رخص القبول 

 الشركة اسم رخصة التعشير
1693 MARMED TRANS 

1431 SERVIPORT MAROC 

0526 ORIENT.COM 

1666 CARGO EXPRESS SYSTEMS 

1618 LOGI PLUS 

1512 BN LOGITRANS 

1376 GMR TRANS 

1451 ANJAD TRANSIT 

1664 ASMAR TRANSIT 

1640 RED LOGISTICS 

1331 TRANS MARSA MAROC 

919 TRANSIT SAIH 

VIII. التأديبية: تالحاال 

 العقوبة الشخص المؤهل  إسم الشركة رخصة التعشير

1417 
GROUPE 
NADATRA SARL  

 

معزاوي  عواد ادريسي 
 محمد

 ؤقت لمدة سنتينالسحب الم
 رامةرض غفلرخصة التعشير مع 

درهم 100.000 مالية قدرها  
 

1471 3D TRANS 100.000فرض غرامة مالية قدرها  الشفي محمد 
 درهم

1475 BEST LIFE TRANS العفير العربي 
عشير السحب النهائي لرخصة الت

المؤهل ورخصة الشخص  
 

1554 
ASSISTANCE 
SERVICE TRANS 
INTERNATIONAL  

 ابن عبدالرازق فؤاد
 شهرانالسحب المؤقت لمدة 

رامة فرض غلرخصة التعشير مع 
درهم 100.000مالية قدرها    


