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نصوص عامة
مرسوم رقم  2.19.281صادرفي  2ربيع اآلخر  29( 1441نوفمبر )2019

«املادة ( 4الفقرة الثانية)  - .تتألف كل لجنة قطاعية ...................

بتغيير وتتميم املرسوم رقم  2.13.165الصادر في  19من ربيع

«التعليم العالي العام ومن ممثلي القطاعات الوزارية ،وعند االقتضاء،

اآلخر 19( 1435 فبراير   )2014بتحديد الشروط واملسطرة 

«ممثل عن الهيئة املهنية املعنية بالشهادة موضوع الدراسة من طرف

الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.

«اللجنة.

رئيس الحكومة،

«املادة  - .5تدرس اللجن القطاعية  .......................في ضوء املعايير
«التالية :

بناء على القانون رقم  80.12املتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم
وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.14.130بتاريخ  3شوال  31( 1435يوليو ،)2014
كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.13.165الصادر في  19من ربيع
اآلخر  19( 1435فبراير  )2014بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة
بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ،وال سيما املواد  2و 3و 4و 5و6
و 7و 8و  9و11و  12منه ؛

«  -مقارنة البرامج واملناهج التعليمية الخاصة بالشهادة املعنية مع
«تلك املعمول بها على الصعيد الوطني؛
«  -التأكد من املسار  ......................................على الصعيد الوطني؛
«  -التأكد من مدى مالءمة شروط الولوج لتحضيرالشهادة موضوع
«املعادلة ؛
«  -التأكد من شروط التأطيرالبيداغوجي الخاص بالشهادة مع تلك
«املعمول بها على الصعيد الوطني ؛
«  -مقارنة نظام تقييم  ..................................................في هذا املجال

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ فاتح ربيع
اآلخر  28 ( 1441نوفمبر ،)2019
رسم ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم ،على النحو التالي ،أحكام املواد ( 2الفقرة الثانية) و3و4

«على الصعيد الوطني.
«يمكن للجن القطاعية  .......................................أنظمة التكوين
«على الصعيد الدولي.
«املادة  - .6تقترح كل لجنة قطاعية  .......................................ما يلي :
« - 1إما معادلتها  .......................................................األكثر قربا منها.

(الفقرة الثانية) و 5و 6و 7و 8و  9و 11من املرسوم املشار إليه أعاله

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

رقم  2.13.165الصادر في  19من ربيع اآلخر  19( 1435فبراير : )2014

« - 3وإما رفض معادلة الشهادة  .....................مع إشعار بالتسلم.

«املادة ( 2الفقرة الثانية) - .يجب أن تكون ،...................................
«أو أن تكون محضرة ومسلمة بمؤسسات معتمدة أو معترف بها من
«لدن هذه السلطة .وال تقبل معادلة  ...............أو عن طريق املراسلة.

«يمكن للمعني باألمر أن يتقدم بطلب إعادة النظر في ما تقرر بشأن

«املادة  - .3ترسل أو تودع في صيغتين رقمية وورقية طلبات
«املعادالت  ....................................الوثائق اإلثباتية الالزمة.
«وتحدد بقرار  .................................ونوعية التكوين ،وكذا شروط
«وكيفية إيداع امللف السالف الذكر بطريقة إلكترونية.

«معادلة شهادته داخل أجل ستين ( )60يوما ابتداء من تاريخ تبليغه
«بمآل طلبه.
«ويحال طلب إعادة النظر على اللجنة العليا ملعادلة الشهادات
«املشار إليها في املادة  8أدناه.
«يمكن للجنة القطاعية  ................................االقتراحات الثالثة
«الواردة أعاله.
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«كما يمكن لها ،بطلب من رئيسها ،اقتراح إحداث لجنة خاصة على
«السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي .....................................بكل
«شخص من ذوي االختصاص.
«املادة  - .7إذا تبين للجنة املحال عليها  ....................................تحدد
«حسب حقول التخصص التالية:
« - 1بالنسبة إلى معادلة الشهادات في علوم الصحة :
«  -اجتياز االمتحانات املتعلقة بتقييم مؤهالت وكفاءات حاملي
«دبلومات دكتور في الطب أو دكتور في الصيدلة أو دكتور في طب
«األسنان طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
« -اجتياز امتحان تقييمي للمعلومات  ...................................أو في
«الطب البيطري .وفي حالة رسوب طالب املعادلة في هذا االمتحان،
«يمكن له القيام إما بتدريب سريري مشهود بصحته أو القيام
«بتكوين تكميلي بنجاح ،وذلك بتصحيح بعض املواد أو الدروس
«أو الوحدات التعليمية أو هما معا.
« - 2بالنسبة إلى معادلة الشهادات في علوم الهندسة أو الهندسة
«املعمارية أو الهندسة الطبوغرافية :
«  -إما اجتياز امتحان تقييمي للمعلومات واملؤهالت أمام لجنة
«مختصة كلما اقتضت الضرورة ذلك بمؤسسات التعليم العالي
«املختصة؛
«  -وإما القيام بتدريب مشهود بصحته أو تلقي تكوين تكميلي يختتم
«باجتياز امتحان بنجاح أو القيام بهما معا بمؤسسات التعليم
«العالي املختصة.
«وتحدد كيفية تطبيق ...........................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .8تحدث لدى السلطة  ...................................الشهادات
«تتولى ما يلي :
«  -إعادة  ........................................اقتراحات في املوضوع ؛
«-تنسيق أشغال  ..........................واقتراح تحسين معايير وإجراءات
«معادلة الشهادات.
«املادة  - .9تتألف اللجنة العليا ملعادلة الشهادات ........................
«على النحو التالي:
«  -رئيس جامعة ،رئيسا ؛
«  .................................... -؛
«  -مدير مدرسة لتكوين املهندسين تابعة إلحدى الجامعات ؛
«-رئيسان ملؤسستين للتعليم العالي  ......................يتم اقتراحهما
«من لدن مجلس التنسيق ؛
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«  -مديران عن اإلدارة املركزية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي
«مكلفان بالتعليم العالي وباملعادالت بين الشهادات.
«تحدد كيفيات .................................................................................
(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  - .11إذا اتضح بعد صدور قرار  .............................على
«أساسها املعادلة ،أو عند التأكد من عدم صحة الشهادة موضوع
«املعادلة أو في حالة وقوع خطأ مادي بين ،أمكن للجنة القطاعية
« ................هذه الشهادة.
«في هذه الحالة  ..........................الشهادة املعنية دون املساس
«بالحقوق املكتسبة ،وذلك ابتداء من التاريخ ................................
«ملعايير منح املعادلة أو عدم صحة الشهادة موضوع املعادلة».
املادة الثانية
خالفا ملقتضيات الشريطة األولى من النقطة  1من املادة  7أعاله،
وبصفة انتقالية وإلى غاية السنة الجامعية  2020-2019بالنسبة
لدبلومات دكتور في الصيدلة ودكتور في طب األسنان ،والسنة
الجامعية  2021-2020بالنسبة لدبلوم دكتور في الطب يجتاز طالبو
املعادلة امتحانا تقييميا للمعلومات واملؤهالت أمام لجنة مختصة .وفي
حالة الرسوب في هذا االمتحان التقييمي يمكن لهم القيام إما بتدريب
سريري مشهود بصحته أو القيام بتكوين تكميلي بنجاح ،وذلك
بتصحيح بعض املواد أو الدروس أو الوحدات التعليمية أو هما معا.
املادة الثالثة
تنسخ مقتضيات املادة  12من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.13.165الصادر في  19من ربيع اآلخر  19( 1435فبراير ،)2014
وتعوض باملقتضيات التالية :
«املادة  - .12تستند اللجان القطاعية واللجنة العليا ملعادلة
«الشهادات عند قيامها بدراسة الشهادات املعروضة على أنظارها
«إلى تقارير الخبرة التي تنجزها الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة
«التعليم العالي والبحث العلمي املحدثة بمقت�ضى القانون املشار إليه
«أعاله رقم ».80.12
املادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.
وحرر بالرباط في  2ربيع اآلخر  29( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي،
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.
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مرسوم رقم  2.20.01ص ــادر في  28من جمادى األولى 1441
( 24يناير  )2020بمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني
للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  12.02املتعلق باملسؤولية املدنية في مجال
األضرار النووية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.278
بتاريخ  25من ذي القعدة  7( 1425يناير  ،)2005وال سيما املادتين 22
و  24منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.1560الصادر في  22من ربيع األول 1427
( 21أبريل  )2006لتطبيق القانون رقم  12.02املتعلق باملسؤولية
املدنية في مجال األضرار النووية ،وال سيما املادة  4منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.01الص ــادر في  18من جمادى األولى 1440
( 25يناير  )2019بمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة
والعلوم والتقنيات النووية ؛
وباقتراح من وزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تواصل الدولة منح ضمانها املنصوص عليه بموجب املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.05.1560الصادر في  22من ربيع األول 1427
( 21أبريل  )2006للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
لتغطية املسؤولية املدنية لهذا األخير في حدود مبلغ خمسة ماليين
من حقوق السحب الخاصة املنصوص عليه في املادة  22من القانون
املشار إليه أعاله رقم .12.02
يسري مفعول مواصلة منح ضمان الدولة ابتداء من فاتح يناير 2020
وينتهي في  31ديسمبر .2020
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية،
إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير الطاقة واملعادن
والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  28من جمادى األولى  24( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
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مرسوم رقم  2.20.11صادر في  28من جمادى األولى 1441
( 24يناير   )2020باملوافقة على االتفاق املبرم بتاريخ
 16ديسمبر  2019بين اململكة املغربية والبنك الدولي لإلنشاء
والتعمير ،بصفته وكالة تنفيذية لصندوق التكنولوجيات
النظيفة ،قصد ضمان قرض بمبلغ خمسة وعشرين مليون
دوالر أمريكي ( 25.000.000دوالر أمريكي) منحه الصندوق
املذكور للوكالة املغربية للطاقة املستدامة (،)MASEN
للتمويل اإلضافي ملشروع الطاقة الشمسية نور.
رئيس الحكومة،
بناء على البند  1بالفصل  41من قانون املالية لسنة 1982
رقم  ،26.81الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.81.425بتاريخ
 5ربيع األول ( 1402فاتح يناير  )1982؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على االتفاق ،امللحق بأصل هذا املرسوم ،واملبرم بتاريخ
 16ديسمبر  2019بين اململكة املغربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير،
بصفته وكالة تنفيذية لصندوق التكنولوجيات النظيفة ،قصد ضمان
قرض بمبلغ خمسة وعشرين مليون دوالر أمريكي (25.000.000
دوالر أمريكي) منحه البنك املذكور للوكالة املغربية للطاقة املستدامة
( ،)MASENللتمويل اإلضافي ملشروع الطاقة الشمسية نور.
املادة الثانية
يعهد بتنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في  28من جمادى األولى  24( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
اإلمضاء  :عزيزرباح.

وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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مرسوم رقم  2.20.12صادر في  28من جمادى األولى 1441
( 24يناير   )2020باملوافقة على االتفاق املبرم بتاريخ
 16ديسمبر  2019بين اململكة املغربية والبنك الدولي لإلنشاء
والتعمير ،قصد ضمان قرض بمبلغ ثالثة وستين مليون دوالر
أمريكي ( 63.000.000دوالر أمريكي) منحه البنك املذكور
للوكالة املغربية للطاقة املستدامة ( ،)MASENللتمويل
اإلضافي ملشروع الطاقة الشمسية نور.
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  3483.19صادر
في  10ربيع األول  8( 1441نوفمبر   )2019باملصادقة على
منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
رقم  AS/03/19الصادر في  30أكتوبر   2019بتغيير وتتميم
منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
رقم  01/AS/19الصادرفي  2يناير  2019بتطبيق بعض أحكام
القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رئيس الحكومة،
بناء على البند  1بالفصل  41من قانون املالية لسنة 1982
رقم  ،26.81الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.81.425بتاريخ
 5ربيع األول ( 1402فاتح يناير  )1982؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :

بناء على القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.238بتاريخ  25من رجب 1423
( 3أكتوبر  ،)2002كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات
واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10
بتاريخ  4جمادى األولى  6( 1435مارس  )2014؛

املادة األولى
يوافق على االتفاق ،امللحق بأصل هذا املرسوم ،واملبرم بتاريخ
 16ديسمبر  2019بين اململكة املغربية والبنك الدولي لإلنشاء
والتعمير ،قصد ضمان قرض بمبلغ ثالثة وستين مليون دوالر أمريكي
( 63.000.000دوالر أمريكي) منحه البنك املذكور للوكالة املغربية
للطاقة املستدامة ( ،)MASENللتمويل اإلضافي ملشروع الطاقة

وعلى املرسوم رقم  2.16.171الصادر في  3شعبان 1437
( 10ماي  )2016بتطبيق القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة
مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يصادق على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط
االجتماعي رقم  AS/03/19الصادر في  30أكتوبر  2019بتغيير

الشمسية نور.
املادة الثانية
يعهد بتنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في  28من جمادى األولى  24( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

وتتميم منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
رقم  01/AS/19الصادر في  2يناير  2019بتطبيق بعض أحكام القانون
رقم  17.99املشار إليه أعاله ،كما هو ملحق بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار واملنشور امللحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10ربيع األول  8( 1441نوفمبر .)2019

وقعه بالعطف :

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

*

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

*

*
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منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

«  ................................................................................................ - 3؛

رقم  AS/03/19الصادر في  30أكتوبر  2019بتغيير وتتميم منشور

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

رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي

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

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

«  ................................................................................................ - 6؛

القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات
رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،
بناء على القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.238بتاريخ  25من رجب 1423
( 3أكتوبر  ،)2002كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات
واالحتياط االجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10
بتاريخ  4جمادى األولى  6( 1435مارس  ،)2014وال سيما املادة  3منه ؛
وبعد االطالع على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط
االجتماعي رقم  01/AS/19الصادر في  2يناير  2019بتطبيق بعض
أحكام القانون رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات ؛
وبعد استطالع رأي لجنة التقنين،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات املواد  23و  27و  29و 30
و  64و  68و  83و  92من املنشور رقم  01/AS/19املشار إليه أعاله :
«املادة  -.23يجب على املقاوالت التي تزاول عمليات التأمين
«املباشرة غير التأمين على الحياة والرسملة وتأمين الزواج والوالدة
«وتأمين حوادث الشغل واألمراض املهنية املشار إليها على التوالي
«في البنود من  1إلى  6و  9من املادة  6من هذا املنشور ،أن تكون في
«خصومها االحتياطيات التقنية التالية :
«  - 1احتياطي مخصص  ....................................من هذا املنشور ؛
«  ................................................................................................ - 2؛

« - 7احتيـ ــاط ـ ــي مخصــص لتقلب ـ ــات حج ـ ــم الح ـ ــوادث  :احتي ــاطـ ــي
«مخصص لتعويض الخسارة التقنية التي من املحتمل أن تظهر في نهاية
«السنة املحاسبية فيما يتعلق بعمليات التأمين ضد أخطار املسؤولية
«املدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك وعمليات
«التأمين ضد أخطار القرض املشار إليهما في البندين  11و 25من املادة 6
«من هذا املنشور ،وكذا ملواجهة التكاليف االستثنائية املتعلقة
«بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة 1-64
«من القانون رقم  17.99السالف الذكر وبالعمليات التي تضمن األخطار
«الناجمة عن العوامل الطبيعية غير املشمولة بالضمان املذكور وكذا
«كل العمليات األخرى التي تضمن أخطارا استثنائية محددة من طرف
«الهيئة .ويحسب هذا االحتياطي وفق الشروط املحددة في املادة 29
«من هذا املنشور ؛
« ................................................................................................. - 8؛
(الباقي بدون تغيير).
«املادة  -.27يحسب االحتياطي املخصص لألقساط غير املكتسبة
« ..................................................................في الزمن.
«يحسب االحتياطي املخصص لألخطار الجارية ………………………...
«عن نسبة  .%10غير أنه ،بالنسبة للضمان ضد عواقب الوقائع
«الكارثية املنصوص عليه في املادة  1-64من القانون رقم 17.99
«السالف الذكر ،يحسب االحتياطي املخصص لألخطار الجارية بصفة
«إجمالية بالنسبة لهذا الصنف على أساس معدل تكلفة الحوادث
«الواقعة واألقساط املكتسبة خالل الخمس سنوات املحاسبية األخيرة.
«وتحسب حصة ……… ………..تطبيق بنود اتفاقيات إعادة التأمين».
«املادة  -.29يمول االحتياطي املخصص لتقلبات حجم الحوادث
«املنصوص عليه في البند  8من املادة  22والبند  7من املادة  23من
«هذا املنشور ،برسم كل سنة من السنوات املحاسبية املتوالية
«باقتطاع من الفائض التقني الصافي من اإلحاالت املتعلق بالصنف
«املعني .ويحدد هذا االقتطاع في نسبة  %50بالنسبة للتأمين عن
«حوادث الشغل واألمراض املهنية وتأمين املسؤولية املدنية التي يمكن
«أن تثار بسبب األضرار البدنية أو املادية الالحقة باألغيار والتي تسببت
«فيها عربة برية ذات محرك ،وفي نسبة  %90بالنسبة للضمان ضد
«عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة  1-64من القانون
«رقم  17.99السالف الذكر ،وفي نسبة  %75بالنسبة للتأمينات ضد
«أخطار القرض واألخطار الناجمة عن عوامل طبيعية غير املشمولة
«بالضمان املنصوص عليه في املادة  1-64املذكورة ،مع مراعاة
«مقتضيات املادة  30بعده.
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«ينتج الفائض التقني  ........................وحصة من التكاليف األخرى
«من جهة أخرى.
«املادة  -.30يتوقف االقتطاع املشار إليه في املادة  29أعاله ،عندما
«يبلغ االحتياطي املخصص لتقلبات حجم الحوادث :
« - 1بالنسبة للتأمينات ضد أخطار القرض  :نسبة  %150من
«معدل األقساط املكتسبة خالل السنوات  ................إعادة التأمين ؛
« - 2بالنسبة للتأمين عن حوادث الشغل واألمراض املهنية وتأمين
«املسؤولية املدنية التي يمكن أن تثار بسبب األضرار البدنية أو املادية
«الالحقة باألغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك  :نسبة %35
«من معدل األقساط املكتسبة خالل السنوات  ............إعادة التأمين؛
«  - 3بالنسبة للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه
«في املادة  1-64من القانون رقم  17.99السالف الذكر والعمليات
«التي تضمن األخطار الناجمة عن عوامل طبيعية غير املشمولة بهذا
«الضمان  %500 :من معدل األقساط املكتسبة خالل السنوات
«املحاسبية الخمس األخيرة صافية من إحاالت إعادة التأمين.
«عندما يكون الرصيد  ..........................كما تم تحديده».
«املادة  -.64يجب على مقاوالت التأمين ......................... ،املادة 39
«من هذا املنشور ،حسب فئات الرصد األربع التالية « :تأمينات الحياة
«والرسملة» و«التأمينات غير تأمين الحياة باستثناء الضمان ضد
«عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة  1-64من القانون
«رقم  17.99السالف الذكر» و«الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية
«املنصوص عليه في املادة  1-64من القانون رقم  17.99السالف
«الذكر» و«التدبير الخاص إليرادات حوادث الشغل واألمراض
«املهنية» ،لدى بنك املغرب  .........................حسب الشروط املحددة
«في املادة  31من هذا املنشور.
«لهذا الغرض .................. ،حسب طبيعة الرصد السالفة الذكر.
(الباقي بدون تغيير).
«املادة  -.68يجب أن تكون القيم واملبالغ النقدية املرصدة من قبل
«املقاوالت التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين ،لتمثيل
«االحتياطيات التقنية املتعلقة بعمليات إعادة التأمين غير إعادة
«التأمين االتفاقية األجنبية موضوع حسابات منفصلة ،حسب فئات
«الرصد الثالث التالية« :إعادة التأمين القانونية اإلجبارية» و«إعادة
«التأمين االتفاقية املغربية باستثناء إعادة تأمين األخطار موضوع
«الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة 1-64
«من القانون رقم  17.99السالف الذكر» و«عمليات إعادة تأمين
«األخطار موضوع الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص
«عليه في املادة  1-64من القانون رقم  17.99السالف الذكر» ،مفتوحة
«لدى بنك املغرب ………………… حسب طبيعة الرصد السالف الذكر.
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«مع مراعاة مقتضيات املادة  69بعده ........ ،املحاسبي للتأمينات.
(الباقي بدون تغيير).
«املادة  -.83يجب أن يضمن مخطط إعادة التأمين ......................
« ...............املساهمين فيها.
«غير أنه يمكن عدم التقيد بمقتضيات الفقرة األولى من هذه املادة
«بعد املوافقة املسبقة للهيئة بالنسبة للضمان ضد عواقب الوقائع
«الكارثية املنصوص عليه في املادة  1-64من القانون رقم 17.99
«السالف الذكر ،وذلك في حالة عدم كفاية التغطية في إطار إعادة
«التأمين لدى معيدي التأمين أو إذا كانت شروط التغطية املذكورة
«مجحفة».
«املادة  -.92بغية اإلدالء بالبيانات والتقارير والجداول والوثائق
«األخرى ،تصنف العمليات التي تقوم بها مقاوالت التأمين وإعادة
«التأمين حسب الشعب (عدد واحد) واألصناف (عددان) واألصناف
«الفرعية (  3أعداد فما فوق) التالية :
« - 1عمليات التأمين على الحي ــاة والرسملـ ــة :
« - 11التأمينات الفردية :
«  - 111في حالة الوفاة ؛
« ......................................................................................................؛
« ......................................................................................................؛
« ......................................................................................................؛
« - 2عمليات التأمين غير عمليات التأمين على الحياة :
«  - 20الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في
«املادة  1-64من القانون رقم  17.99السالف الذكر :
«  - 201الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية برسم عقود التأمين
«التي تغطي األضرار الالحقة باألموال ،املشار إليها في البند  1°من
«املادة  1-64السالفة الذكر؛
«  - 202الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية برسم عقود التأمين
«التي تغطي املسؤولية املدنية التي يمكن أن تثار بسبب األضرار البدنية
«أو املادية الالحقة باألغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك
«املشار إليها في البند  2°من املادة  1-64السالفة الذكر ؛
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«  - 203الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية برسم عقود التأمين
«التي تغطي املسؤولية املدنية التي يمكن أن تثار بسبب األضرار البدنية
«الالحقة باألغيار ،غير مأموري املؤمن له ،املشار إليها في البند  3°من
«املادة  1-64السالفة الذكر ؛
« - 21الحوادث الجسمانية واملرض واألمومة :
« ......................................................................................................؛
« ......................................................................................................؛
« ......................................................................................................؛
« - 3عمليات القبول في إعادة التأمين :
« - 31عمليـات القبول  -التأمين على الحياة ؛
« - 32عمليـات القبول -غير عمليات التأمين على الحياة باستثناء
«عمليات قبول األخطار موضوع الضمان ضد عواقب الوقائع
«الكارثية املنصوص عليه في املادة  1-64من القانون رقم 17.99
«السالف الذكر ؛
« - 33عمليات القبول -األخطار موضوع الضمان ضد عواقب
«الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة  1-64من القانون
«رقم  17.99السالف الذكر».
املادة الثانية
تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات املواد  24و  43و 44
و  45من املنشور رقم  01/AS/19السالف الذكر :
«املادة  -.24يجب على املقاوالت التي تزاول عمليات إعادة التأمين،
«املشار إليها في البند  29من املادة  6من هذا املنشور ،تكوين االحتياطيات
«التقنية املنصوص عليها في الفروع األول والثاني والثالث من الفصل
«الثاني من هذا الباب ،حسب الحالة ،بالنسبة لعمليات القبول
«في إعادة التأمين على أساس التزاماتها املكتتبة تجاه املقاوالت املحيلة.
«يكون االحتياطي املخصص لتقلبات حجم الحوادث من لدن املقاوالت
«التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين السالفة الذكر وكذا
«املقاوالت التي تزاول عمليات القبول في إعادة تأمين األخطار موضوع
«الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة 1-64
«من القانون رقم  17.99السالف الذكر ،حسب صنف الخطر ،من
«أجل مواجهة تقلبات نسب الحوادث بالنسبة للسنوات القادمة
«أو لتغطية األخطار الخاصة.
«يساوي املخصص السنوي الحتياطي تقلبات حجم الحوادث
«على التوالي نسبة  %90من الرصيد التقني الصافي برسم إعادة تأمين
«األخطار موضوع الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص
«عليه في املادة  1-64من القانون رقم  17.99السالف الذكر ،و %70
«من الرصيد املذكور بالنسبة إلعادة تأمين باقي أصناف األخطار.
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«يعادل الرصيد التقني الصافي ،بعد اقتطاع العناصر املتعلقة
«بإعادة التأمين املحالة ،الفرق من جهة ،بين مجموع األقساط
«املكتسبة والعائدات التقنية لالستغالل وبين مجموع تكلفة الحوادث
«وتغير االحتياطيات التقنية األخرى والتكاليف التقنية لالستغالل
«من جهة أخرى.
«عندما يكون الرصيد التقني الصافي سلبيا ،يعاد إدماج االحتياطي
«املخصص لتقلبات حجم الحوادث في نتيجة السنة املحاسبية
«في حدود املبلغ السلبي كما تم تحديده.
«يجب أن ال يتجاوز احتياطي تقلبات حجم الحوادث ،برسم إعادة
«تأمين األخطار موضوع الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية السالف
«الذكر %500 ،من معدل األقساط املكتسبة خالل السنوات املحاسبية
«الخمس األخيرة بما فيها السنة املحاسبية الجارية ،صافية من إعادة
«اإلحالة.
«يجب أن ال يتجاوز احتياطي تقلبات حجم الحوادث ،برسم إعادة
«تأمين األخطار األخرى ،مضاعف معدل األقساط املكتسبة خالل
«السنوات املحاسبية الخمس األخيرة بما فيها السنة املحاسبية
«الجارية ،صافية من إعادة اإلحالة.
«يساوي املضاعف الواجب تطبيقه ،خمس مرات االنحراف
«املعياري لحاصل قسمة تكلفة الحوادث على األقساط املكتسبة
«املحدد خالل فترة مالحظة ال تقل عن عشر ( )10سنوات».
«املادة  -.43يتم تمثيل االحتياطيات التقنية بالنسبة ملقاوالت
«التأمين وإعادة التأمين التي ال تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة
«التأمين باعتبار عمليات التأمين وإعادة التأمين والضمان التالي :
«أ) تأمينات على الحياة والرسملة ؛
«ب) تأمينات على الحياة والرسملة ذات رأس املال املتغير ؛
«ج) عمليات التأمين غير التأمينات على الحياة بما فيها التدبير
«الخاص إليرادات حوادث الشغل واألمراض املهنية باستثناء
«الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة 1-64
«من القانون رقم  17.99السالف الذكر ؛
«د) ضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في
«املادة  1-64من القانون رقم  17.99السالف الذكر ؛
«هـ) إعادة تأمين األخطار موضوع الضمان ضد عواقب الوقائع
«الكارثية املنصوص عليه في املادة  1-64من القانون رقم 17.99
«السالف الذكر؛
«و) إعادة تأمين األخطار غير تلك املشار إليها في د) أعاله.
«يتم تمثيل االحتياطيات التقنية من طرف املقاوالت التي تزاول
«بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين باعتبار عمليات إعادة التأمين
«التالية :
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« )1إعادة التأمين القانونية اإلجبارية املحدثة بموجب الظهير الشريف
«رقم  1.60.085الصادر في  23من شوال  20( 1379أبريل )1960
«باملصادقة على االتفاقية املبرمة يوم  9مارس  1960قصد إحداث
«الشركة املركزية لتأمين املؤمن وبوجوب التخلي لهذه الشركة عن
«حصة من األقساط التي تستخلصها منظمات التأمين ؛

«ال تستوجب تغييرات الرصد من الفئة أ) ،أو ج) ،أو د) ،أو هـ)،
«أو و) ،أو ز) ،أو ح) إلى الفئة ب) ،ومن الفئة ب) إلى إحدى الفئات
«املذكورة ،موافقة الهيئة .يعتبر تغيير الرصد من الفئة أ) ،أو ج)،
«أو د) ،أو هـ) ،أو و) ،أو ز) ،أو ح) في اتجاه الفئة ب) بمثابة تفويت
«لعناصر األصول يستوجب معاينة زيادة أو نقصان القيمة.

« )2عمليات إعادة التأمين موضوع اتفاقيات مبرمة مع مقاوالت
«التأمين وإعادة التأمين املعتمدة في املغرب غير إعادة التأمين
«القانونية اإلجبارية وإعادة تأمين األخطار موضوع الضمان ضد
«عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة  1-64من القانون
«رقم  17.99السالف الذكر ؛

«ال تخضع تغييرات الرصد من الفئة و) ،أو ز) ،أو ح) في اتجاه
«الفئة أ) ،أو ب) ،أو ج) ،أو د) ،أو هـ) ملوافقة الهيئة.

« )3عمليات إعادة التأمين موضوع اتفاقيات مبرمة مع مقاوالت
«التأمين وإعادة التأمين األجنبية واملسماة بعده «إعادة التأمين
«االتفاقية األجنبية» ؛
« )4عمليات إعادة تأمين األخطار موضوع الضمان ضد عواقب
«الوقائع الكارثية املنصوص عليه في املادة  1-64من القانون
«رقم  17.99السالف الذكر.
«تسمى عمليات إعادة التأمين املشار إليها في  )2و  )4أعاله «إعادة
«التأمين االتفاقية املغربية»».
«املادة  -.44يجب على املقاوالت التي ال تزاول بصفة حصرية
«عمليات إعادة التأمين ،أن تفتح بشأن العناصر املكونة لألصول،
«ابتداء من تاريخ إدخالها ،حسابات منفصلة حسب فئات الرصد
«التالية :
«أ) تأمينات على الحياة والرسملة ؛
«ب) تأمينات على الحياة والرسملة ذات رأس املال املتغير ؛
«ج) التدبير الخاص إليرادات حوادث الشغل واألمراض املهنية ؛
«د) ضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في
«املادة  1-64من القانون رقم  17.99السالف الذكر ؛
«هـ) عمليات التأمين املباشرة األخرى ؛
«و) إعادة تأمين األخطار موضوع الضمان ضد عواقب الوقائع
«الكارثية املنصوص عليه في املادة  1-64من القانون رقم 17.99
«السالف الذكر؛

«بالنسبة للمقاوالت التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة
«التأمين ،يجب أن تفتح بشأن العناصر املكونة لألصول ،ابتداء من
«تاريخ إدخالها ،حسابات منفصلة حسب فئات الرصد التالية:
« )1إعادة التأمين القانونية اإلجبارية ؛
« )2إعادة التأمين االتفاقية املغربية باستثناء إعادة تأمين األخطار
«موضوع الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية املنصوص عليه في
«املادة  1-64من القانون رقم  17.99السالف الذكر ؛
« )3إعادة التأمين االتفاقية األجنبية ؛
« )4إعادة تأمين األخطار موضوع الضمان ضد عواقب الوقائع
«الكارثية املنصوص عليه في املادة  1-64من القانون   رقم 17.99
«السالف الذكر.
«يخضع كل تغيير رصد ألصل من األصول الذي سبق رصده
«للفئة  ،)1أو  ،)2أو  ،)3أو  )4من الفقرة السابقة للموافقة املسبقة
«للهيئة».
«املادة  -.45ال تطبق مقتضيات املواد  42و  46و  47و  48و49
«و  50و  54من هذا املنشور على إعادة التأمين االتفاقية املغربية
«واألجنبية».
املادة الثالثة
ينسخ امللحق رقم  6املرفق بأصل منشور رئيس هيئة مراقبة
التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر
ويعوض بامللحق رقم  6املرفق بأصل هذا املنشور.
املادة الرابعة
تنسخ وتعوض القوائم التالية امللحقة بأصل منشور رئيس هيئة
مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  01/AS/19السالف
الذكر بالقوائم امللحقة بأصل هذا املنشور :

«ز) إعادة تأمين األخطار غير تلك املشار إليها في د) أعاله ؛

 -القائمة ( D03امللحق  )14؛

«ح) باقي فئات الرصد.

 -القائمة ( D04امللحق  )15؛

«يخضع كل تغيير رصد ألصل من األصول الذي سبق رصده
«للفئة أ) ،أو ج) ،أو د) ،أو هـ) أعاله للموافقة املسبقة للهيئة.

 القائمة ( D05امللحق  )16؛ -القائمة ( D07امللحق  )18؛
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قرر ما يلي :

 القائمة ( D14امللحق  )25؛ -القائمة ( D18امللحق  )30؛

الباب األول

 -القائمة ( D21امللحق  )33؛

تحديد قيمة اقتناء النقطة واملعامالت اإلكتوارية
املادة األولى

 -القائمة  D23مكرر (امللحق .)36

تطبيقا ملقتضيات املادة  4من املرسوم املشار إليه أعاله رقم ،2.18.625

املادة الخامسة
تحل عبارة «املسؤولية املدنية التي يمكن أن تثار بسبب األضرار

تحدد قيمة اقتناء النقطة في إثنى عشر ( )12درهما.
املادة 2

البدنية أو املادية الالحقة باألغيار والتي تسببت فيها عربة برية
ذات محرك» محل عبارة «املسؤولية املدنية للعربات البرية ذات

تطبيقا ملقتضيات املادة  5من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.18.625

محرك» الواردة في منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط

يحدد في امللحق رقم  ،1املرفق بهذا القرار ،املعامل اإلكتواري  Aاملطبق

االجتماعي رقم  01/AS/19السالف الذكر.

على االشتراك االستثنائي.
املادة 3

اإلمضاء  :حسن بوبريك.

تطبيقا ملقتضيات املادة  6من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.18.625
قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  3527.19صادر

يحدد في امللحق رقم  ،2املرفق بهذا القرار ،معامالت التخفيض والزيادة

في  5جمادى اآلخرة  31( 1441يناير  )2020بتطبيق املرسوم

املطبقة على عدد النقط املكتسبة في تاريخ التصفية حسب سن املنخرط

رقم  2.18.625بتاريخ  10جمادى األولى  17( 1440يناير )2019

في هذا التاريخ ووفق األسس التقنية املشار إليها في املادة  4من املرسوم

بتطبيق القانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات لفائدة 

املذكور.

فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء
الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء القانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.109بتاريخ
 16من ربيع األول  5( 1439ديسمبر  )2017؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.625الصادر في  10جمادى األولى 1440
( 17يناير  )2019بتطبيق القانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات
لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء
الذين يزاولون نشاطا خاصا ؛
وبعد استطالع رأي هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،

املادة 4
تطبيقا ملقتضيات املادة  7من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.18.625
يحدد في امللحق رقم  ،3املرفق بهذا القرار ،املعامل اإلكتواري  Kاملطبق
الحتساب القنوة املنصوص عليها في املادة  37من القانون املشار إليه
أعاله رقم  99.15حسب عدد سنوات املساهمة الفعلية في نظام املعاشات
لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا ،املشار إليه بعده ب «نظام املعاشات» ،ووفق
األسس التقنية املشار إليها في املادة  4من املرسوم املذكور.
املادة 5
تطبيقا ملقتضيات املادة  9من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.18.625
يحدد في امللحق رقم  ،4املرفق بهذا القرار ،املعامل اإلكتواري الذي
يدخل في احتساب الرأسمال التأسي�سي لإليراد حسب سن املستفيد
من املعاش وصفته كمحال على املعاش أو زوج أو يتيم ووفق األسس
التقنية املشار إليها في املادة  4من املرسوم املذكور.
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املادة 6

تطبيقا ملقتضيات املادة  10من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.18.625
يحدد وفق األسس التقنية املشار إليها في املادة  4من املرسوم املذكور ما يلي :
 في امللحق رقم  ،5املرفق بهذا القرار ،املعامل اإلكتواري املتعلقباحتساب االحتياطيات الحسابية برسم حقوق املعاشات في طور
التكوين الخاصة باملنخرطين حسب السن ؛
 في امللحق رقم  ،6املرفق بهذا القرار ،املعامل اإلكتواري املتعلقباحتساب االحتياطيات الحسابية برسم املعاشات التي يصرفها
نظام املعاشات حسب سن وصفة املستفيد من املعاش.

الباب الثاني
تمثيل االحتياطيات وكيفيات إيداعها وتوظيفها
املادة 7
تطبيقا ملقتضيات املواد  10و 11و 12من املرسوم السالف الذكر
رقم  ،2.18.625تمثل االحتياطيات الحسابية واالحتياطيات التقنية
وكذا احتياطي التدبير ،املشار إليها بعده ب «االحتياطيات» ،في أصول
نظام املعاشات بواسطة القيم والتوظيفات املحددة كاآلتي :
 - 1القيم التي تصدرها الدولة ؛
 - 2القيم املضمونة من طرف الدولة ؛
 - 3سندات القرض الصادرة عن البنوك الخاضعة ألحكام
القانون رقم  103.12املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة
في حكمها ؛
 - 4العقارات املحفظة املبنية في املدار الحضري باملغرب ؛
 - 5عقارات أخرى محفظة موجودة باملدار الحضري باملغرب ؛
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 - 8أذون شركات التمويل الخاضعة ألحكام القانون رقم 35.94
السالف الذكر ؛
 - 9أوراق الخزينة الخاضعة ألحكام القانون رقم  35.94السالف
الذكر ؛
 - 10سندات القرض املسعرة في بورصة القيم ؛
 - 11سندات القرض األخرى التي حصل إصدارها على تأشيرة
الهيئة املغربية لسوق الرساميل ؛
 - 12األسهم املسعرة في بورصة القيم ؛
 - 13أسهم شركات االستثمار ذات رأسمال املتغير أو حصص صناديق
التوظيف املشتركة ،الخاضعة ألحكام الظهير الشريف املعتبر بمثابة
قانون رقم  1.93.213الصادر في  4ربيع اآلخر  21( 1414سبتمبر )1993
املتعلق بالهيئات املكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم املنقولة والتي يقتصر
مجال استثمارها على القيم املشار إليها في البندين  1و 2من هذه املادة ؛
 - 14أسهم شركات االستثمار ذات رأسمال املتغير أو حصص
صناديق التوظيف املشتركة ،الخاضعة ألحكام الظهير الشريف
املعتبر بمثابة قانون رقم  1.93.213السالف الذكر ،غير النقدية والتي
ال يقتصر مجال استثمارها على القيم املشار إليها في البندين  1و 2من
هذه املادة ؛
 - 15السندات الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
الخاضعة ألحكام القانون رقم  33.06املتعلق بتسنيد األصول واملغير
واملتمم للقانون رقم  35.94املتعلق ببعض سندات الديون القابلة
للتداول والقانون رقم  24.01املتعلق بعمليات االستحفاظ ،باستثناء
تلك املشار إليها في الفقرة الثانية من املادة  8من القانون رقم  33.06؛
 - 16حصص أو أسهم هيآت توظيف األموال باملجازفة الخاضعة
ألحكام القانون رقم  41.05املتعلق بهيآت توظيف األموال باملجازفة ؛
 - 17مبالغ نقدية في صندوق نظام املعاشات املودعة لدى صندوق
اإليداع والتدبير وأسهم شركات االستثمار ذات رأسمال املتغير
أو حصص صناديق التوظيف املشتركة النقدية الخاضعة ألحكام
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.93.213السالف الذكر ؛

 - 6حصص وأسهم الشركات العقارية والسندات الصادرة
عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة ألحكام القانون
رقم  70.14املتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.16.130بتاريخ  21من ذي القعدة 1437
( 25أغسطس  )2016؛

 - 20شهادات الصكوك الخاضعة للقانون رقم  33.06السالف
الذكر غير تلك املشار إليها في البند  19أعاله.

 - 7شهادات اإليداع الخاضعة ألحكام القانون رقم  35.94املتعلق
ببعض سندات الديون القابلة للتداول ؛

ال يمكن قبول سندات الديون املعلقة على شرط وغير املسعرة في
بورصة القيم لتمثيل االحتياطيات.

 - 18أسهم غير مسعرة في بورصة القيم وتوظيفات أخرى.
 - 19شهادات الصكوك الخاضعة للقانون رقم  33.06السالف
الذكر والتي تعتبر الدولة مبادرة فيها ؛
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املادة 8

املادة 11

تودع األموال املمثلة لالحتياطيات املشار إليها في املادة  7أعاله في
حساب لدى صندوق اإليداع والتدبير .كما تودع األصول الناتجة عن
توظيف هذه األموال أو تقيد في حساب مفتوح لدى صندوق اإليداع
والتدبير باسم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لصالح نظام
املعاشات.

يتعين على صندوق اإليداع والتدبير ،عند القيام بتوظيف
أو إعادة توظيف أموال نظام املعاشات ،مراعاة التحديدات املتعلقة
باملصدرين املبينة على النحو التالي :

غير أنه يجوز للصندوق الوطني للضمان االجتماعي فتح حسابات
بنكية في إطار التسيير اإلداري لهذا النظام ،السيما فيما يخص
استخالص االشتراكات أو أداء التعويضات.
يقوم صندوق اإليداع والتدبير بتسيير وتوظيف األموال املشار
إليها في الفقرة األولى أعاله من هذه املادة مع مراعاة املقتضيات
والتحديدات املنصوص عليها على التوالي في املواد  9و 11بعده .وتحدد
تكاليف هذا التسيير والتوظيف بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي وصندوق اإليداع والتدبير يوافق عليها
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
يتم إثبات اإليداع أو التقييد بشهادات يسلمها صندوق اإليداع
والتدبير .ويثبت تمثيل االحتياطيات بالعقارات بواسطة شهادة
امللكية.
املادة 9
ال يمكن أن تكون القيم والتوظيفات واملبالغ النقدية املودعة
أو املقيدة املشار إليها في املادة  8أعاله مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة
وال يمكن وضعها رهن االستحفاظ.
املادة 10
يمكن سحب املبالغ النقدية وسحب أو بيع القيم والتوظيفات كما
تم إيداعها تطبيقا ألحكام املادة  9أعاله في الحاالت التالية :
 - 1إعادة توظيف األموال املترتبة عن بيع القيم والتوظيفات ؛
 - 2أداء التعويضات وفق برنامج تمويلي يمتد الى متم السنة
املحاسبية ،يوافق عليه وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
ال يمكن أن تتم حاالت أخرى لسحب القيم أو املبالغ النقدية
إال بعد الحصول على إذن مسبق من وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة.

 أال يتجاوز مجموع القيم املشار إليها في البنود  3و 7و 12و 18و20من املادة  7أعاله والصادرة عن كل بنك نسبة  % 6من مبلغ جميع
األصول املمثلة لالحتياطيات ؛
 أال يتجاوز مجموع القيم املشار إليها في البنود  8و 9و 10و 11و12و 18و 20من املادة  7أعاله واملتعلقة بكل مصدر غير بنك ،نسبة
من مبلغ جميع األصول املمثلة لالحتياطيات ،تحدد كاآلتي :
• % 4عندما يلجأ املصدر إلى دعوة الجمهور إلى االكتتاب
في أسهمه أو سنداته طبقا ألحكام القانون رقم 44.12
املتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب وباملعلومات املطلوبة
إلى األشخاص املعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى
االكتتاب في أسهمها أو سنداتها والقانون رقم  17.95املتعلق
بشركات املساهمة ؛
• % 2عندما ال يلجأ املصدر إلى دعوة الجمهور إلى االكتتاب
في أسهمه أو سنداته طبقا ألحكام القانون رقم 44.12
السالف الذكر ؛
 تطبق قاعدة الشفافية عندما يمكن أن يتجاوز مجموع القيماملشارإليها في البنود  3و 8و 9و 10و 11و 12و 18و 20من املادة 7
أعاله ،سواء اململوكة مباشرة أواململوكة عن طريق الهيئات املكلفة
بالتوظيف الجماعي للقيم املنقولة املشار إليها في البند  14من
املادة  7أعاله ،نسبة  % 6من جميع األصول املمثلة لالحتياطيات
عندما يكون املصدر بنكا خاضعا للقانون رقم  103.12السالف
الذكر ولكل مصدر ليس ببنك ،نسبة  % 4عندما يلجأ إلى
دعوة الجمهور إلى االكتتاب في أسهمه أو سنداته ونسبة % 2
في حالة عدم لجوئه إلى دعوة الجمهور إلى االكتتاب في أسهمه
أو سنداته .ويراد في مدلول هذا القرار بقاعدة الشفافية املشار
إليها أعاله تعويض سندات الهيئات املكلفة بالتوظيف الجماعي
للقيم املنقولة التي يمتلكها نظام املعاشات في محفظته ،في حدود
نفس الحصة ،بالسندات التي في حوزة الهيئات املكلفة بالتوظيف
الجماعي للقيم املنقولة املعنية ،على أن تحدد قيمة إدخال
هذه السندات بضرب قيمة تحقيقها في حاصل القسمة لقيمة
اإلدخال على قيمة التصفية للهيئات املكلفة بالتوظيف الجماعي
للقيم املنقولة املذكورة ؛
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 أال تتجاوز التوظيفات املشار إليها في البندين  4و 5من املادة 7أعاله بالنسبة لكل عقارنسبة  % 3من مبلغ جميع األصول املمثلة
لالحتياطيات ؛
 أال تتجاوز القيم املشارإليها في البندين  15و 16من املادة  7أعاله،عن كل قيمة وعن كل مصدر ،نسبة  % 1من مبلغ جميع األصول
املمثلة لالحتياطيات.
املادة 12
تقبل القيم والتوظيفات الواردة في املادة  7أعاله لتمثيل
االحتياطيات ضمن الحدود اآلتية :
 - 1بالنسبة للقيم املشار إليها في البنود  1و 2و 13و : 19بدون
تحديد سقف مع حد أدنى نسبته  % 60من االحتياطيات ؛
 - 2بالنسبة ملجموع القيم املشار إليها في البنود من  3إلى  12ومن
 14إلى  18و : 20في حدود  % 40من االحتياطيات.
غير أن النسب املئوية املتعلقة بقبول القيم املشار إليها في البند 2
أعاله ال يمكن أن تتعدى :
أ)  10%من االحتياطيات بالنسبة ملجموع القيم املشار إليها
في البنود من  4إلى  6؛
ب)  25%من االحتياطيات بالنسبة ملجموع القيم املشار إليها
في البنود  7و 10و 11و 12و 14؛
ج)  4%من االحتياطيات بالنسبة ملجموع القيم املشار إليها في
البندين  15و 16؛
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تقييم األصول
املادة 14
تطبيقا ملقتضيات املادتين  10و 11من املرسوم رقم 2.18.625
السالف الذكر ،تقيم األصول املشار إليها في املادة  7أعاله حسب قيمة
إدخالها عند تاريخ االقتناء ،ما عدا في الحالتين التاليتين حيث :
أ) يتم تكوين مخصص للقيم املنقولة التي تقل قيمتها يوم الجرد
عن قيمة إدخالها وذلك في حدود نقصان القيمة املذكور .ويساوي هذا
املخصص قيمة اإلدخال مخصوم منها قيمة التحقيق كما هي محددة
في املادة  15أدناه ؛
ب) تساوي قيمة إدخال العقارات سعر الشراء.
املادة 15
تطبيقا ملقتضيات املادة  10من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.18.625
تحدد قيمة تحقيق األصول الواردة في املادة  7أعاله وفق الشروط التالية :
أ) آخر سعر مدرج يوم الجرد بالنسبة للقيم املنقولة املسعرة في
بورصة القيم ؛
ب) قيمة السداد بالنسبة لسندات القرض غير املسعرة في بورصة
القيم الواردة في البنود  1و 2و 3و 7و 8و 11و 15و 19و 20من املادة 7
أعاله ،إال أنه يجب تكوين مخصص ملواجهة تدني القيمة عند الجرد،
إذا تم اعتبار أن املدين ليس بإمكانه الوفاء بالتزاماته سواء ألداء
الفوائد أو لسداد األصل ؛

د)  10%من االحتياطيات ،بما فيها  % 1بالنسبة للقيم املشار إليها
في البند  ،9بالنسبة ملجموع القيم املشار إليها في البندين  9و 17؛

ج) آخر قيمة التصفية املعلن عنها في تاريخ الجرد بالنسبة للسندات
الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي للقيم املنقولة والسندات
الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري ؛

و)  5%من االحتياطيات بالنسبة للقيم املشار إليها في البند 18و.20

د) القيمة الحسابية للحصة أو للسهم بالنسبة للحصص أو لألسهم
غير املسعرة في بورصة القيم املشار إليها في البندين  6و 18من املادة
 7أعاله ؛

ه)  5%من االحتياطيات بالنسبة للقيم املشار إليها في البند  8؛
يمكن للقيم املشار إليها في البند  17أن تمثل  % 100من
االحتياطيات لفترة انتقالية ال تتعدى ً 12
شهرا من تاريخ دخول نظام
املعاشات حيز التنفيذ.
املادة 13
يجب تمثيل االحتياطيات بصفة إجمالية دون اعتبار لطبيعتها
أو ملصدر تمويلها.

ه) القيمة املعادلة للسعر الذي قد يحصل عليه في ظروف عادية
للسوق بالنسبة للقيم املنقولة األخرى غير املسعرة في بورصة القيم ؛
و) قيمة اإلدخال كما هو منصوص عليها في املادة  14أعاله بالنسبة
لباقي القيم والتوظيفات.
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 سيناريو النظام املفتوح والذي يرتكز على اشتغال النظام بصفةعادية مع اعتماد سيناريو النظام املغلق في أفق االسقاطات.

احتساب نسبة املردودية

ترفق الحصيلة اإلكتوارية بما يلي :

املادة 16

 -مذكرة بشأن املنهجية والنموذج األكتواري ؛

تطبيقا ملقتضيات البند  3من املادة  11من املرسوم السالف
الذكر رقم  ،2.18.625تحدد في ستين في املائة ( )% 60النسبة املشار
إليها في البند املذكور.

 مذكرة بشأن الفرضيات املعتمدة إلنجاز الحصيلة مع ضرورةانسجامها مع األسس التقنية املشار إليها في املادة  4من املرسوم
رقم  2.18.625السالف الذكر؛

وتساوي نسبة املردودية املالية لألصول املشار إليها في املادة
املذكورة حاصل القسمة عند الجرد لعائد التوظيفات املالية ألصول
نظام املعاشات الصافي من التكاليف على مبلغ االحتياطيات الحسابية.

 نسخة إلكترونية من نتائج االسقاطات الديموغرافية واملالية.وتطبيقا أيضا للفقرة األخيرة من املادة  14السالفة الذكر ،يعتمد
االفتحاص اإلكتواري على املعطيات الديموغرافية واملالية آلخر
سنة محاسبية مختتمة كأساس إلنجاز اسقاطات إكتوارية على مدى
ال يمكن أن يقل عن ستين ( )60سنة.

الباب الخامس
الحصيلة اإلكتوارية واالفتحاص اإلكتواري
املادة 17

ينجز هذا االفتحاص وفق دفتر للتحمالت يقدم لهيئة مراقبة
التأمينات واالحتياط االجتماعي.

طبقا ملقتضيات املادتين  13و 14من املرسوم السالف الذكر
رقم  ،2.18.625ينجز الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،على
التوالي ،حصيلة إكتوارية برسم كل سنة محاسبية وكذا افتحاصا
إكتواريا كل خمس سنوات.

يتطرق هذا اإلفتحاص ،على الخصوص ،إلى :
 املنهجية والنموذج اإلكتواري املقترح إلنجاز اإلسقاطات الديموغرافيةواملالية ؛

تطبيقا للفقرة األخيرة من املادة  14السالفة الذكر ،تعتمد
الحصيلة اإلكتوارية التي تهدف إلى تقييم الديمومة املالية لنظام
املعاشات واملنجزة وفق النموذج املحدد في امللحق رقم  ،7املرفق بهذا
القرار ،على املعطيات الديموغرافية واملالية آلخر سنة محاسبية
مختتمة كأساس إلنجاز اسقاطات إكتوارية على مدى ال يمكن أن يقل
عن ستين ( )60سنة مع االعتماد على فرضيات منسجمة ومبررة .تهم
هذه االسقاطات ما يلي    :

 تحليل جودة ودقة املعطيات املستخدمة والخصائص الديموغرافيةواملالية للمنخرطين واملستفيدين من املعاشات ؛
 تبريركل الفرضيات املعتمدة.يجب أن يمكن هذا اإلفتحاص من التوفر على :
 اإلسقاطات الديموغرافية املتعلقة بأعداد املنخرطين واملستفيدينمن املعاشات حسب صفتهم ؛

 اإلسقاطات الديموغرافية املتعلقة بأعداد املنخرطين واملستفيدينمن املعاشات حسب صفتهم ؛

 اإلسقاطات املالية املتعلقة بوعاء املساهمات وباملساهماتوبالتعويضات حسب املستفيدين منها وبتكلفة التسيير
وباالحتياطيات الحسابية والتقنية وباملردودات املالية ؛

 اإلسقاطات املالية املتعلقة بوعاء املساهمات وباملساهماتوبالتع ــويض ـ ــات حس ــب املستفي ــدي ــن منه ـ ــا وبتكـلف ـ ــة التسيي ـ ــر
وباالحتياطيات الحسابية والتقنية وباملردودات املالية.

 قيمة االلتزامات اإلكتوارية لنظام املعاشات بالنسبة للمنخرطينواملستفيدين من املعاشات حسب صفتهم.

يجب أن تمكن هذه االسقاطات من تقييم االلتزامات اإلكتوارية
لنظام املعاشات ،تجاه املنخرطين واملستفيدين من املعاشات حسب
صفتهم ،وفق السيناريوهات التالية :

ويجب أن يخلص هذا اإلفتحاص إلى إنجاز الحصيلة اإلكتوارية
لنظام املعاشات وفق النموذج املشار إليه في الفقرة الثانية من هذه
املادة.

 سيناريو النظام املغلق والذي يفترض عدم استقبال النظام أليمنخرط جديد وعدم اكتساب املنخرطين فيه ألي حقوق إضافية ؛

املادة 18
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 سيناريو النظام شبه املغلق والذي يفترض عدم استقبال النظامألي منخرط جديد مع استمراراملنخرطين فيه في اكتساب الحقوق
من خالل مساهماتهم ؛

وحرر بالرباط في  5جمادى اآلخرة  31( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

*
*

*
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ملحق

1
A

االكتواري
المعامل ء
المعامل االكتواري

A
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ANNEXE
Le coefficient actuariel
Le coefficient actuariel

Age

السن

1,207
1,197
1,188
1,179
1,169

15
16
17
18
19

1,160
1,151
1,142
1,133
1,125
1,116
1,108
1,099
1,091
1,083
1,075
1,067
1,059
1,051
1,044
1,036
1,029
1,021
1,014
1,007
1,000
0,993
0,986
0,980
0,973
0,967
0,961
0,955
0,949
0,944
0,939
0,934
0,929
0,926
0,922
0,920
0,909
0,899
0,889
0,880
0,872
0,856
0,840
0,824
0,808
0,800
0,780
0,761
0,742
0,722
0,703
0,683
0,664
0,644
0,625

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

*

*

*
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2

Coefficients d’anticipation et de prorogation
Age
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السن

معامالت التخفيض و الزيادة

Coefficients d’anticipation et de prorogation
85%
88%
90%
93%
97%
100%
104%
108%
112%
117%
122%
128%
134%
141%
149%
157%

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

*

*

*

معامالت التخفيض و الزيادة
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ANNEXE

3

ملحق

K

االكتواري
المعامل ء

Le coefficient actuariel
عدد سنوات المساهمة الفعلية
في النظام
Nombre
d’année
effectif de cotisation
dans le régime

Le coefficient actuariel

K

المعامل االكتواري

عدد سنوات المساهمة الفعلية
في النظام
Nombre
d’année
effectif de cotisation
dans le régime

Le coefficient actuariel

K

0

11,678

31

15,219

1

12,122

32

15,339

2

12,211

33

15,460

3

12,301

34

15,583

4

12,392

35

15,706

5

12,484

36

15,831

6

12,577

37

15,958

7

12,670

38

16,085

8

12,765

39

16,214

9

12,860

40

16,344

10

12,957

41

16,476

11

13,054

42

16,609

12

13,152

43

16,743

13

13,252

44

16,878

14

13,352

45

17,015

15

13,453

46

17,154

16

13,555

47

17,294

17

13,659

48

17,435

18

13,763

49

17,578

19

13,868

50

17,722

20

13,975

51

17,868

21

14,082

52

18,015

22

14,191

53

18,164

23

14,301

54

18,314

24

14,411

55

18,466

25

14,523

56

18,619

26

14,636

57

18,774

27

14,750

58

18,931

28

14,866

59

19,089

29

14,982

60

19,249

30

15,100

*

*

*

المعامل االكتواري
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ملحق

ANNEXE

4

Le coefficient actuariel servant
pour le calcul du capital constitutif

االكتواري المتعلق باحتساب الرأسمال التأسيسي
المعامل ء

األوالد Enfants
المعامل االكتواري

557

المحال على المعاش Retraité

 Le coefficient actuarielالسنAge
14,570

0

14,178

1

13,683

2

13,167

3

12,631

4

12,076

5

11,501

6

10,906

7

10,289

8

9,651

9

8,990

10

8,307

11

7,599

12

6,866

13

6,108

14

5,323

15

4,510

16

3,669

17

2,799

18

1,898

19

0,966

20

المعامل االكتواري

*

*

*

 Le coefficient actuarielالسنAge
16,925

60

16,569

61

16,205

62

15,833

63

15,452

64

15,062

65

14,662

66

14,256

67

13,840

68

13,418

69

12,986

70

12,547

71

12,105

72

11,657

73

11,200

74

10,743

75
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المعامل االكتواري
coefficient actuariel
14,063
13,662
13,252
12,833
12,406
11,974
11,536
11,093
10,645
10,195
9,742
9,288
8,834
8,383
7,933
7,488
7,050
6,624
6,210
5,810
5,428
5,060
4,708
4,372
4,052
3,747
3,462
3,197
2,954
2,733
2,532
2,346
2,181
2,026
1,901
1,783
1,615
1,469
1,340
1,225
1,121
1,025
0,925
0,834
0,698
0,547
0,322
0,000

Le
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زوج Conjoint
السن

المعامل االكتواري

Age

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
 110 et plusفما فوق

Le coefficient actuariel
25,208
25,096
24,982
24,865
24,746
24,624
24,498
24,367
24,231
24,090
23,946
23,796
23,642
23,484
23,319
23,149
22,974
22,793
22,607
22,415
22,218
22,017
21,809
21,597
21,375
21,149
20,916
20,677
20,433
20,182
19,925
19,663
19,393
19,114
18,829
18,538
18,240
17,935
17,623
17,304
16,975
16,638
16,294
15,943
15,585
15,217
14,840
14,456

*

*

*

السنAge
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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Age
السن
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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Enfants en état d’incapacité totale et permanente de travailler األوالد في حالة عجز تام ومطلق عن العمل
Le coefficient actuariel

المعامل االكتواري

26,325
26,424
26,365
26,297
26,224
26,148
26,069
25,986
25,900
25,810
25,718
25,623
25,524
25,421
25,316
25,208
25,096
24,982
24,865
24,746
24,624
24,498
24,367
24,231
24,090
23,946
23,796
23,642
23,484
23,319
23,149
22,974
22,793
22,607
22,415
22,218
22,017
21,809
21,597
21,375
21,149
20,916
20,677
20,433
20,182
19,925
19,663
19,393
19,114
18,829
18,538
18,240
17,935
17,623
17,304
16,975

Age

السن

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
 فما فوق110 et plus

*

*

*

Le coefficient actuariel
16,638
16,294
15,943
15,585
15,217
14,840
14,456
14,063
13,662
13,252
12,833
12,406
11,974
11,536
11,093
10,645
10,195
9,742
9,288
8,834
8,383
7,933
7,488
7,050
6,624
6,210
5,810
5,428
5,060
4,708
4,372
4,052
3,747
3,462
3,197
2,954
2,733
2,532
2,346
2,181
2,026
1,901
1,783
1,615
1,469
1,340
1,225
1,121
1,025
0,925
0,834
0,698
0,547
0,322
0,000

المعامل االكتواري

560

الجريدة الرسمية

((6 (ف6  ((ياربف11 ج11 خآلا ىدامج11 - 6854 عدد

ANNEXE

Le coefficient actuariel servant pour le calcul des provisions
mathématiques au titre des droits de pensions en cours de
constitution relatifs aux affiliés
Age

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

السن

5

ملحق

االتكتواي المتعلق باحتساب االحتياطيات الحسابية بيسم
المعامل ء
حقوق المعاشات في طوي التتكوين الخاصة بالمنخيطين

Le coefficient actuariel

6,875
6,981
7,089
7,196
7,300
7,407
7,513
7,622
7,732
7,843
7,956
8,071
8,187
8,305
8,424
8,545
8,668
8,793
8,919
9,047
9,178
9,311
9,446
9,585
9,724
9,867
10,012
10,161
10,312
10,467
10,626
10,789
10,955
11,125
11,299
11,478
11,663
11,853
12,050
12,253
12,461
12,674
12,895
13,125
13,364
13,612
13,869
14,138
14,419
14,714
14,314
13,904
13,484
13,055
12,617
12,172
11,720
11,262
10,794
10,323

*

*

*

المعامل االكتواري
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6
ملحق
االتكتواي المتعلق باحتساب االحتياطيات الحسابية
المعامل ء
بيسم المعاشات التي يصيفها النظام
المعامل االكتواري

ANNEXE

Le coefficient actuariel servant pour le calcul des provisions
mathématiques au titre des pensions servies par le régime

Retraité
المحال على المعاش
Le coefficient actuariel
16,925
16,569
16,205
15,833
15,452
15,062
14,662
14,256
13,840
13,418
12,986
12,547
12,105
11,657
11,200
10,743
10,286
9,824
9,361
8,905
8,451
8,006
7,565
7,139
6,726
6,322
5,918
5,554
5,186
4,829
4,502
4,202
3,921
3,652
3,406
3,218
2,977
2,794
2,552
2,285
2,087
2,025
1,716
1,679
1,614
1,215
1,094
0,949
0,847
0,530
0,217

*
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*

Age

السن
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
 110 et plusفما فوق

*
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المعامل االكتواري Le coefficient actuariel
14,063
13,662
13,252
12,833
12,406
11,974
11,536
11,093
10,645
10,195
9,742
9,288
8,834
8,383
7,933
7,488
7,050
6,624
6,210
5,810
5,428
5,060
4,708
4,372
4,052
3,747
3,462
3,197
2,954
2,733
2,532
2,346
2,181
2,026
1,901
1,783
1,615
1,469
1,340
1,225
1,121
1,025
0,925
0,834
0,698
0,547
0,322
0,000

زوج Conjoint
المعامل االكتواري
Age

السن
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
 110 et plusفما فوق

*

*

*
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Le coefficient actuariel
25,208
25,096
24,982
24,865
24,746
24,624
24,498
24,367
24,231
24,090
23,946
23,796
23,642
23,484
23,319
23,149
22,974
22,793
22,607
22,415
22,218
22,017
21,809
21,597
21,375
21,149
20,916
20,677
20,433
20,182
19,925
19,663
19,393
19,114
18,829
18,538
18,240
17,935
17,623
17,304
16,975
16,638
16,294
15,943
15,585
15,217
14,840
14,456

السنAge
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

الجريدة الرسمية
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األوالد Enfants
المعامل االكتواري

 Le coefficient actuarielالسنAge
14,570

0

14,178

1

13,683

2

13,167

3

12,631

4

12,076

5

11,501

6

10,906

7

10,289

8

9,651

9

8,990

10

8,307

11

7,599

12

6,866

13

6,108

14

5,323

15

4,510

16

3,669

17

2,799

18

1,898

19

0,966

20

*

*

*
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Enfants en état d’incapacité totale et permanente de travailler
Age
السن
Le coefficient actuariel
المعامل االكتواري
0
26,325
1
26,424
2
26,365
3
26,297
4
26,224
5
26,148
6
26,069
7
25,986
8
25,900
9
25,810
10
25,718
11
25,623
12
25,524
13
25,421
14
25,316
15
25,208
16
25,096
17
24,982
18
24,865
19
24,746
20
24,624
21
24,498
22
24,367
23
24,231
24
24,090
25
23,946
26
23,796
27
23,642
28
23,484
29
23,319
30
23,149
31
22,974
32
22,793
33
22,607
34
22,415
35
22,218
36
22,017
37
21,809
38
21,597
39
21,375
40
21,149
41
20,916
42
20,677
43
20,433
44
20,182
45
19,925
46
19,663
47
19,393
48
19,114
49
18,829
50
18,538
51
18,240
52
17,935
53
17,623
54
17,304
55
16,975

*

*

Age

السن

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
 فما فوق110 et plus

*

األوالد في حالة عجز تام ومطلق عن العمل
Le coefficient actuariel
المعامل االكتواري
16,638
16,294
15,943
15,585
15,217
14,840
14,456
14,063
13,662
13,252
12,833
12,406
11,974
11,536
11,093
10,645
10,195
9,742
9,288
8,834
8,383
7,933
7,488
7,050
6,624
6,210
5,810
5,428
5,060
4,708
4,372
4,052
3,747
3,462
3,197
2,954
2,733
2,532
2,346
2,181
2,026
1,901
1,783
1,615
1,469
1,340
1,225
1,121
1,025
0,925
0,834
0,698
0,547
0,322
0,000
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ملحق

565

7

حصيلة أتكتوايية

ANNEXE

Bilan actuariel

جدول رقم  :1تقييم االلتزامات
النظام المفتوح
/12/31س

النظام الشبه مغلق

/12/31س1-

/12/31س

أصول
األصول الممثلة لالحتياطيات (*)
القيمة المحينة للمساهمات المستقبلية
مجموع األصول (أ)

خصوم
القيمة المحينة للتعويضات المستقبلية
للمنخيطين المساهمين وغيي المساهمين (**)
الحقوق المتكتسبة للمنخيطين المساهمين
الحقوق المتكتسبة للمنخيطين غيي
المساهمين
الحقوق المستقبلية
القيمة المحينة للتعويضات
للمستفيدين من التعويضات (**)

المستقبلية

المتقاعدين
األيامل
األيتام
مجموع الخصوم (ب)
فائض (عجز) األصول (أ) ( -ب)
النسبة المئوية لمجموع األصول من مجموع
الخصوم (أ) (/ب)

(*) تحتسب حسب قيمة تحقيق األصول المشاي إليها في المادة  15من هذا القياي.
(**) دون احتساب التزامات النظام ما بعد أفق اإلسقاطات.

*

*

*

/12/31س1-

النظام المغلق
/12/31س

/12/31س1-
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جدول رقم  :2مؤشرات التوازن
المؤشرات

السنة س1-

السنة س

عدد السنوات قبل نفاذ األصول الممثلة
لالحتياطيات
معدل التمويل القبلي في النظام المغلق
معدل التمويل القبلي في النظام المفتوح
االحتياطيات  /تعويضات السنة المنصرمة

جدول رقم  :3حساسية مؤشرات التوازن ألهم الفرضيات
المؤشرات

السنة س

السنة س (بفرضيات السنة س)1-

عدد السنوات قبل نفاذ األصول الممثلة
لالحتياطيات
معدل التمويل القبلي في النظام المغلق
معدل التمويل القبلي في النظام المفتوح
االحتياطيات  /تعويضات السنة المنصرمة
(*) يجب أن يتكون عدد األعمدة المقدمة مساو لعدد اختبايات الحساسية المنجزة

السنة س (اختبار الحساسية) (*)
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قرار لوزير الشغل واإلدماج املنهي رقم  762.19صادر في  21من
ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر  )2019بتطبيق املواد  2و  3و 4
و  9من املرسوم رقم  2.18.622بتاريخ  10جمادى األولى 1440
( 17يناير  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم 99.15
بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا
خاصا.
وزيرالشغل واإلدماج املنهي،
بناء على املرسوم رقم  2.18.622الصادر في  10جمادى األولى 1440
( 17يناير  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا كما تم تغييره وتتميمه،
وال سيما املواد  2و  3و  4و  9منه ؛
وبعد استطالع رأي هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،
قرر ما يلي :
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ترسل إلى الصندوق املذكور املعلومات السالفة الذكر إما :
 بواسطة البريد اإللكتروني ،بناء على اتفاقية ،تتعلق بالتبادلاإللكتروني للمعلومات تبرم بين الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي والجهة املعنية ؛
 أو بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل موجهة إلىاملصالح املركزية التابعة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
كما يمكن إيداعها ،مقابل وصل ،لدى إحدى املديريات الجهوية
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو لدى مصالحه املركزية.
يتم إخبار الصندوق املذكور ،وفق النموذج والكيفيات املشار
إليهما في الفقرات السابقة ،بكل تغيير يطرأ على املعلومات السالفة
الذكر.
املادة الثالثة
تطبيقا ملقتضيات املادة  4من املرسوم السالف الذكر
رقم  ،2.18.622يعد الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،وفق

املادة األولى

النموذج رقم  ،2امللحق بهذا القرار ،الشهادة املنصوص عليها في املادة

تطبيقا ملقتضيات املادة  2من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.18.622الصادر في 10جمادى األولى  17( 1440يناير ،)2019
تتضمن بطاقة التسجيل التي يسلمها الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي للمعني باألمر البيانات التالية :

 29من القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي

 -اإلسم العائلي والشخ�صي ؛

عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير
األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.17.15بتاريخ  28من رمضان  23 ( 1438يونيو .)2017
املادة الرابعة

 تاريخ الوالدة ؛ رقم البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية أو بطاقة اإلقامةبالنسبة لألجانب ؛
 رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي ؛ تاريخ التسجيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.املادة الثانية
تطبيقا ملقتضيات املادة  3من املرسوم السالف الذكر
رقم  ،2.18.622تقوم الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية
واملؤسسات العمومية ،بموافاة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،
وفق النموذج رقم  ،1امللحق بهذا القرار ،باملعلومات املنصوص عليها
في املادة املذكورة.

تطبيقا ملقتضيات املادة  9من املرسوم السالف الذكر رقم ،2.18.622
تحدد ،كما هي ملحقة بهذا القرار ،نماذج الوثائق التالية :
 طلب تغييروعاء اشتراك املنخرط (النموذج رقم  )3؛ الرسالة اإلخبارية املوجهة من الصندوق الوطني للضماناالجتماعي إلى املقبلين على التقاعد (النموذج رقم  ) 4؛
 طلب تصفية معاش الشيخوخة (النموذج رقم  ) 5؛ طلب تأجيل سن اإلحالة على التقاعد (النموذج رقم  ) 6؛ -طلب االستفادة من معاش املتوفى عنهم (النموذج رقم.) 7
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• وثائق خاصة باألوالد املتكفل بهم :

تحدد ،على النحو التالي ،الوثائق املنصوص عليها في املادة  9من

 -نسخة من عقد االزدياد ؛

املرسوم السالف الذكر رقم : 2.18.622

 -شهادة الحياة ؛

* بالنسبة لتصفية معاش املنخرط :

 -شهادة مدرسية بالنسبة لألوالد للذين تتراوح أعمارهم بين

 -نسخة من بطاقة تسجيله بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي ؛

 16و 21سنة ؛

 -نسخة من بطاقته الوطنية للتعريف اإللكترونية أو نسخة من

 -شهادة تثبت متابعة تدريب منهي بالنسبة لألوالد الذين تتراوح

شهادة اإلقامة بالنسبة لألجنبي ،أو شهادة الحياة في حالة تعذر
حضوره ؛

أعمارهم بين  16و  18سنة ؛

 -شهادة التعريف البنكي لصاحب(ة) الطلب ؛

 -شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص مصادق عليها

 -شهادة اإلقامة بالخارج بالنسبة للمقيم خارج املغرب الراغب

من طرف اللجنة الطبية اإلقليمية التابعة للسلطة الحكومية

في االستفادة من املعاش خارج املغرب ؛

املكلفة بالصحة بالنسبة لألوالد في حالة عجز تام ومطلق عن

 -شهادة مدد االنخراط لدى أنظمة االحتياط االجتماعي املغربية

العمل ؛

بالنسبة لطلب تصفية معاش في إطار التنسيق بين األنظمة

 -نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية للمقدم

املذكورة.

املتكفل باألوالد ؛

* بالنسبة لطلب تصفية معاش املتوفى عنهم في حالة وفاة منخرط

 -شهادة الحضانة أو الكفالة ؛

أو صاحب معاش الشيخوخة :
• وثائق خاصة باملنخرط (ة) املتوفى(ة) :

 -نسخة من حكم املحكمة القا�ضي بتعيين مقدم على طفل قاصر

 -نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية؛

أو معاق في حالة وفاة األبوين ؛

 -شهادة وفاة املنخرط (ة).

 -شهادة التعريف البنكي ،خاصة باملقدم املتكفل باألوالد ،في حالة

• وثائق خاصة بالزوج أو الزوجات :

التوفرعلى حساب بنكي.

 -نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية للمعني باألمر

املادة السادسة

أو شهادة الحياة في حالة تعذرحضوره ؛

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 -نسخة من عقد الزواج مطابقة لألصل ؛

وحرر بالرباط في  21من ربيع األخر  18(1441ديسمبر .)2019

 نسخة من رسم اإلراثة مطابقة لألصل ؛ -شهادة التعريف البنكي في حالة التوفرعلى حساب بنكي.

اإلمضاء :محمد أمكراز.

*
*

*

العنوان
Adresse

رقم
الهاتف
N° tel

البريد
اإللكتروني
Email

بيانات تتعلق بالجهة المكلفة بموافاة
ص.و.ض.ج بالمعلومات المتوفرة لديها(هيئة
االتصال)

اسم الجهة
المكلفة
Nom
de
l’organ
isme

حرر في  ..................بتاريخ ......................

النموذج رقم 1

Article 3 du décret n° 2.18.622 pris pour l’application de la loi n° 98-15 et de la loi n° 99-15

تاريخ
الوالدة
Date de
naissance

العنوان الشخصي
Adresse
personnelle

العنوان المهني(إن
وجد)
Adresse
professionnelle
s’elle existe

الصنف أو
الصنف الفرعي
Catégorie ou
souscatégorie

بيانات تتعلق بالشخص المراد تسجيله بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
رقم جواز السفر أو
رقم بطاقة اإلقامة
بالنسبة لألجانب
N° Passeport ou
N° Carte
Résidence pour
les étrangers

تاريخ بداية النشاط
أو المهنة
Date du début
de l'activité ou
de la
profession

معلومات للتسجيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
Informations relatives à l'immatriculation à la CNSS
(المادتين  10و 11من القانون رقم  98.15المتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا )
المادة  3من المرسوم رقم  2.18.622بتطبيق القانون رقم  98.15والقانون رقم 99.15
(article 10 et 11 de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des
)professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale

اإلسم الشخصي
Prénom

اإلسم
العائلي
Nom

رقم
رقم التسجيل
ب.و.ت.إ
بالصندوق
N° de
في حالة توفره
(CNIE) N°d’immatriculatio
n CNSS s'il est
disponible

.التوقيع

Signature

الوضعية المهنية Situation professionnelle

يزاول مهامه
En exercice

متوقف
Activité
arrêtée

مشطب
عليه
Radié

متوفى(ا ة)
)Décédé(e

Fait à...................le.........................
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2 النموذج رقم
شهادة إثبات انتظام أداء واجبات االشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي

Attestation prouvant la régularité du paiement des cotisations dues à la CNSS
 المتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص غير98.15  من القانون رقم29 (المادة
) األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
)99.15  والقانون رقم98.15  بتطبيق القانون رقم2.18.622  من المرسوم رقم4 (المادة
(article 29 de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des
professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale)
)Article 4 du décret n° 2.18.622 pris pour l’application de la loi n° 98-15 et de la loi n° 99-15(

Attestation n° :

: رقم

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale atteste
que :

شهادة

:يشهد المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي أن

: السيد/السيدة

Madame / Monsieur :

:إ. ت.و.رقم ب
 رقم بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب/رقم جواز السفر

Numéro de la CNIE:
N° Passeport / N° Carte Résidence pour les étrangers
Adresse :

:العنوان

Ville :

:المدينة
:رقم التسجيل

N° d’immatriculation :

:تاريخ التسجيل

Date d’immatriculation :

:الصنف أو الصنف الفرعي

Catégorie ou sous-catégorie :

Verse régulièrement les cotisations dues à la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (1)

La présente attestation est délivrée à l’intéressé (e) pour servir et valoir ce que de
droit.

En chiffre :
En lettres :.......................................

)1(

.سلمت هذه الشهادة للمعني(ة) باألمر قصد اإلدالء بها عند االقتضاء

.....................إلى.................. هذه الشهادة صالحة من

Cette attestation est valable du……...........……..au……......………..
Editée le :

يؤدي بانتظام واجبات االشتراك المستحقة للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي

: حرر بتاريخ

Signature :

:توقيع

:باألرقام
............................................................ :بالحروف
..

(1) Conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi 98.15 relative au régime de l’assurance
maladie obligatoire pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des
personnes non salariées exerçant une activité libérale.
N-B
Pour vérifier l’authenticité de la présente attestation et son contenu, veuillez visiter le site Web :
www.cnss.ma(Rubrique Services en ligne – Vérification de
l’authenticité des attestations)en
renseignant le numéro de l’attestation et le numéro d’immatriculation, ou contacter le centre d’appel
ALLO DAMANE aux numéros : 0802033333/0802007200.

 المتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض الخاص98.15  من القانون رقم29 ) طبقا ألحكام المادة1(
.بفئات المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص غير األجراء الدين يزاولون نشاطا خاصا
ملحوظة
 (زاويةة خةدمات عةن بعةدwww.cnss.ma  يمكن زيارة الموقع اإللكتروني،للتحقق من صحة الشهادة و مضمونها
 أو االتصةال عنةد االقتضةاء بمراةةز،التحقةق مةن صةحة الشةهادات) وذلة بإدخةال رقةم الشةةهادة واةذا رقةم التسةجيل.0802033333/0802007200االتصال ألو ضمان على األرقام

الجريدة الرسمية
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3النموذج رقم
طــلـــــب تغـيـيـــــر وعـــاء اشــــتـراك المنخرط

Demande de modification de l’assiette de cotisation de
l’adhérent
 المتعلق بإحداث نظام لل معاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص غير األجراء99.15  من القانون رقم15 (المادة

)الذين يزاولون نشاطا خاصا
)99.15  والقانون رقم98.15  بتطبيق القانون رقم2.18.622  من المرسوم رقم6 (المادة

(article 15de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels,
des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale)
)Article 6 du décret n° 2.18.622 pris pour l’application de la loi n°98-15 et de la loi n° 99-15(

رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان
االجتماعي

N° d’immatriculation à la CNSS

Identification de l’adhérent

تعريف المنخرط
اإلسم العائلي

Nom

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

Prénom

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

اإلسم الشخصي

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

رقم البطاقة الوطنية
للتعريف
(1)
االلكترونية

N° C.N.I.E (1)

N° Passeport/ N°
Carte
Résidence
pour les étrangers
Adresse personnelle

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

العنوان الشخصي

N° de Téléphone
Adresse émail

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

رقم الهاتف

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

عنوان البريد
االلكتروني

Modification demandée
Nouvelle assiette
demandée(1)

/رقم جواز السفر
رقم بطاقة اإلقامة
بالنسبة لألجانب

de

cotisation

التغــيـيـــــر المطـلـــــوب
Montant en chiffres............................................................................................................................المبلغ باألرقام
Montant en lettres..................................................................................,,,....................,,,,,,,............المبلغ بالحروف

L’adhérent

وعــــاءاالشـتـراك الجديد
)1( المطـلــوب

المنخرط
أصرح بصدقية المعلومات المذاورة
Je déclare la sincérité des informations citées
إمضاء

Signature

Date……………………………… تاريخ

(1) Cette nouvelle assiette demandée doit être supérieure ou égale à l’assiette de cotisation propre
à la catégorie ou sous-catégorie du Travailleur Non Salarié. A cet effet l’intéressait doit établir
une demande (60) jours avant la date d’effet da la nouvelle assiette.
Le traitement des données à caractère personnel se fait dans le respect des textes législatifs et
réglementaires relatifs à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel.
Pour plus d’informations :
Voir
le site Web
ou le portail des assurés
ou l’application mobile
ou appeler notre serveur vocal au numéro
ou contacter notre centre d’appel ALLO DAMANE aux numéros

) وعاء االشتراك الجديد يجب أن يفوق أو يساوي وعاء االشتراك المطبق على الصنف أو الصنف1(
ويتعبن على المعني باألمر أن يقدم طلبا بذل إلى،الفرعي الذي ينتمي إليه العامل غير األجير
.) يوما السابقة لتاريخ سريان التغيير المحدد في الطلب60( ج قبل.ض.و.ص
تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات
.الصلة بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

www.cnss .ma
Ma CNSS
080 20 30 100
080 200 7200 / 080 203 3333

:للمزيد من المعلومات
يمكن زيارة
الموقع االلكتروني للصندوق
أو البوابة االلكترونية للمؤمن لهم
أو تطبيق الهاتف
أو االتصال بالمجيب اآللي على الرقم
أو االتصال بمراز االتصال ألو ضمان على األرقام
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4 النموذج رقم
رسالة إخبارية موجهة إلى المنخرط المقبل على التقاعد
Lettre d’information adressée à
l’adhérent qui atteindra l’âge de retraite
 المتعلق بإحداث نظام لل معاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين99.15  من القانون رقم27 (المادة
) 99.15 واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
(99.15  والقانون رقم98.15  بتطبيق القانون رقم2.18.622  من المرسوم رقم7 )المادة
(Article 27 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des
professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées
exerçant une activité libérale)
(Article 7 du décret n° 2.18.622 pris pour l’application de la loin° 98.15 et la loi n°
99-15)

Casablanca le : ………………………………………………….:الدار البيضاء في
Nom et Prénom……………………………………………………………………………..…اإلسم العائلي والشخصي
Adresse personnelle………………………………………………………………………………….العنوان الشخصي

…………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………..…………

N° d’immatriculation à la CNSS

Madame, Monsieur,

رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
،سيدي

،سيدتي

Conformément à l’article 7 du décret n° 2.18.622 pris en
l’application de la Loi n° 98.15 et la Loi 99.15 Nous vous
informons que selon les données en notre possession, vous
allez atteindre l’âge de 65 ans à compter de..… /… /…… et
que vous avez acquis ……….. points à ce jour.

98.15  بتطبيق القانون رقم2.18.622  من المرسوم رقم7 طبقا للمادة
 حسب المعلومات المتوفرة، نحيطكم علما أنكم،99.15 والقانون رقم
 و أنكم تتوفرون،....../....../..... سنة ابتداء من65 ستبلغون سن،لدينا
.نقطة من االشتراك............حاليا على

Nous vous informons également que vous pouvez présenter
une demande d’ajournement de votre âge de départ à la retraite
)*( au-delà de 65 ans et ce au plus tard le …………….

اما نخبرام أيضا أنه يمكنكم تقديم طلب تأجيل سن إحالتكم على
.............. سنة وذل قبل تاريخ65 التقاعد(*) إلى ما بعد

Vous trouverez au verso, la liste des documents à produire
pour bénéficier d’une pension de vieillesse (*), ainsi que les
informations vous concernant enregistrées à la CNSS, que
vous êtes conviés à consulter et à vérifier.

 قائمة بالوثائق التي يتعين عليكم موافاة الصندوق الوطني، خلفه،وتجدون
 إضافة إلى،)*(للضمان االجتماعي بها لالستفادة من معاش الشيخوخة
 و التي يرجى منكم،المعلومات المتعلقة بكم المسجلة لدى هذا الصندوق
. والتحقق من صحتها،االطالع عليها

Nous
de contacter,
le cas échéant,
de
Nous vous
vous demandons
demandons également
de contacter,
le cas l’une
échéant,
l’une
de nos
agences
pour
mettre
à jourlesdites
desditesinformations
informations
ou
de nos
agences
pour
mettre
à jour
ou rectifier.
de les rectifier.
les
Veuillez, agréer Madame, Monsieur, nos salutations les plus
distinguées.

(*)

 يتعين عليكم االتصال،إذا تبي ن لكم عدم صحة المعلومات الخاصة بكم
.بإحدى واالتنا من أجل تحيين المعلومات أو تصحيحها

. فائق التقدير و االحترام، سيدي، سيدتي،و تقبلوا

Les demandes de liquidation de pension et d’ajournement sont téléchargeables sur le site web de la (*) يمكنكم تحميل طلب تصفية المعاش وطلب التأجيل عبر الموقع االلكتروني للصندوق
CNSS

عدد 11 - 6854خآلا ىدامج 11ج (( 11ياربف (6ف ((6
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الوثائق التي يجب اإلدالء بها إلعداد ملف طلب معاش الشيخوخة

Documents à produire pour la constitution d’un
dossier de pension de vieillesse

 استمارة طلب معاش الشيخوخة.

 Formulaire de demande de pension de vieillesse.
 Copie de la carte d’immatriculation CNSS.

 نسخة من بطاقة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف االلكترونية أو شهادة الحياة.

573

 Copie de la carte nationale d’identité électronique ou

 شهادة التعريف البنكي لصاحب(ة) الطلب (إذا لةم يةتم إيةداعها سةابقا
لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي).
 شةةهادة اإلقامةةة إذا اةةان أداء المعةةاش سةةيتم خةةارج المغةةرب بالنسةةبة
للمقيمين خارج المغرب.
 شةةهادة مةةدد االنخةةراط لةةدى أنظمةةة االحتيةةاط االجتمةةاعي األخةةرى
بالنسةةةبة لطلةةةب تصةةةفية معةةةاش فةةةي إطةةةار التنسةةةيق بةةةين األنظمةةةة
المذاورة.

certificat de vie.
 Attestation d’identité bancaire (si l’attestation n’a pas été
établie auparavant à la CNSS).
 Certificat de résidence en cas de paiement de la pension
hors du Maroc pour les résidents hors du Maroc.
 Attestation de période d’affiliation auprès d’autres
régimes de prévoyance sociale pour la demande de
liquidation de pension dans le cadre de coordination
entres lesdits régimes.

المعلومات المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

Informations enregistrées à la CNSS

االسم العائليNom : ..........................................................................................................................................................................................
االسم الشخصي.Prénom: .................................................................................................................................................................................:
تاريخ الوالدة .Date de naissance: ........................................... ......................................................................................................................:
رقم البطاقة الوطنية للتعريف االلكترونية.CNIE:..................................................................................................................................................... :

رقم جواز السفر /رقم بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانبN° Passeport/N° Carte Résidence pour les étrangers …………………………….……………..
العنوان Adresse:..............................................................................................................................................................................................:
....................................................................................... ........................................................................................................

الرمز البريديCode postal: :........................................................................................................................................................................... :
المدينةVille:................................................................................................................................................................................................... :
البلدPays.......................................................................................................................................................................................................... :
عنوان البريد االلكترونيAdresse Electronique.................................................................................................................................................:
رقم الحساب البنكيNuméro de compte bancaire.......................................................................................................................................... :

للمزيد من المعلومات:
يمكن زيارة الموقع االلكتروني للصندوق
أو البوابة االلكترونية للمؤمن لهم
أو تطبيق الهاتف
أو االتصال بالمجيب اآللي على الرقم
أو االتصال بمراز االتصال ألو ضمان على األرقام

www.cnss .ma
Ma CNSS
080 20 30 100
080 200 7200 / 080 203 3333

Pour plus d’informations :
Voir le site Web
ou le portail des assurés
ou l’application mobile
ou appeler notre serveur vocal au numéro
ou contacter notre centre d’appel ALLO DAMANE aux numéros
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5 النموذج رقم
طلب تصفية معاش الشيخوخة
Demande de liquidation de la pension de vieillesse
 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص غير األجراء99.15  من القانون رقم27 (المادة
) 99.15 )الذين يزاولون نشاطا خاصا
99.15  والقانون رقم98.15  بتطبيق القانون رقم2.18.622  من المرسوم رقم7 (المادة

(article 27 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels,
des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale)
Article 7 du décret n° 2.18.622 pris pour l’application de la loi n° 98.15 et la loi n° 99-15

Objet de la demande ) 1(

)1(

موضوع الطلب

معاش مؤجل

65 معاش عند بلوغ سن

معاش قبل األوان

Pension ajournée

Pension à l’âge de 65 ans

Pension anticipée

Cadre à remplir par l’adhérent(e)

)المنخرط(ة

إطار يمأل من طرف

Nom : ......................................................................................................................................................................................... االسم العائلي
Prénom: ................................................................................................................................................................................:االسم الشخصي
Date de naissance: ................................................................................................................................................................: تاريخ الوالدة
CNIE:................................................................................................................................................... :رقم البطاقة الوطنية للتعريف االلكترونية
N° Passeport/N° Carte Résidence pour les étrangers …………………………….………….. رقم بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب/رقم جواز السفر
Adresse:.........................................................................................................................................................................................: العنوان
Code postal: :........................................................................................................................................................................ :الرمز البريدي
Ville:................................ ................................................................................................................................................................. :المدينة
Pays................................................................................................................................................................................................... :البلد
.................................................................... Téléphone................................................... .........................................................الهاتف

Adresse Electronique.............................................................................................................................................:عنوان البريد االلكتروني
La date à laquelle vous désirez partir à la retraite

.............……………………........التاريخ الذي ترغبون فيه إحالتكم على التقاعد

أصرح بصدقية المعلومات المذكورة
Je déclare la sincérité des informations citées
إمضاء
Signature

Fait à................................................. حرر ب
.

(1) cocher la case correspondanteة

Le........................................................ بتاريخ

) ضع عالمة على الخانة المناسبة1(

Le traitement des données à caractère personnel se fait dans le respect des تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection des personnes
.العمل ذات الصلة بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Pour plus d’informations :
Voir le site Web
ou le portail des assurés
ou l’application mobile
ou appeler notre serveur vocal au numéro
ou contacter notre centre d’appel ALLO DAMANE aux numéros

www.cnss .ma
Ma CNSS
080 20 30 100
080 200 7200 / 080 203 3333

:للمزيد من المعلومات
يمكن زيارة الموقع االلكتروني للصندوق
أو البوابة االلكترونية للمؤمن لهم
أو تطبيق الهاتف
أو االتصال بالمجيب اآللي على الرقم
أو االتصال بمراز االتصال ألو ضمان على األرقام

الجريدة الرسمية
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6 النموذج رقم
طلب تأجيل سن اإلحالة على التقاعد
Demande d’ajournement de l’âge de retraite
 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص غير األجراء الذين99.15  من القانون رقم27 (المادة
) يزاولون نشاطا خاصا
)99.15  والقانون رقم98.15  بتطبيق القانون رقم2.18.622  من المرسوم رقم7 (المادة
(article 27 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des
travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale)
)Article 7 du Décret n° 2.18.622 pris pour l’ application de la loi n° 98-15 et de la loi n° 99-15(

Cadre à remplir par l’adhérent(e)

)إطار يمأل من طرف المنخرط (ة

Nom : .........................................................................................................................................................................................االسم العائلي
Prénom: ................................................................................................................................................................................:االسم الشخصي
Date de naissance: ........................................ ........................................................................................................................: تاريخ الوالدة
N° Immatriculation à la CNSS................................................................................ ........................................ : رقم التسجيل ب ص و ض ج
CNIE:................................................................................................................................................... :رقم البطاقة الوطنية للتعريف االلكترونية
N° Passeport/N° Carte Résidence pour les étrangers …………………………….………….. رقم بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب/رقم جواز السفر
Adresse:.........................................................................................................................................................................................: العنوان
Code postal: :........................................................................................................................................................................ :الرمز البريدي
Ville:................................................................................................................................................................................................. :المدينة
Pays..................................................................................................................................................................................................... :البلد
.................................................................... Téléphone................................................... .........................................................الهاتف

Adresse Electronique.............................................................................................................................................:عنوان البريد االلكتروني
.Ajourner la date de la mise à la retraite le :......................................................:تأجيل تاريخ سن اإلحالة على التقاعد إلى تاريخ

أصرح بصدقية المعلومات المذكورة
Je déclare la sincérité des informations citées
إمضاء
Signature

Fait à................................................. حرر ب
.

NB : Vous devez présenter la demande de la liquidation de votre pension trois mois au moins

avant l’âge souhaité de départ à la retraite conformément à l’article 7 du Décret n° 2.18.622
pris en application de la loi n° 98-15 et de la loi n° 99-15.

Le........................................................ بتاريخ

يجب تقديم طلب تصفية المعاش ثالثة أشهر على األقل قبل السن الذي ترغبون فيه: ملحوظة
98.15  بتطبيق القانون رقم2.18.622  من المرسوم رقم7 إحالتكم على التقاعد طبق للمادة
99.15 والقانون رقم

576

الجريدة الرسمية

((6 (ف6  ((ياربف11 ج11 خآلا ىدامج11 - 6854 عدد

7 النموذج رقم

المتوفى عنهم
معاشمعاش
اإلستفادة من
المتوفى عنهم
طلب طلب
Demande
de pension
de survivants
Demande
de bénéfice
de la pension
de survivants
 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص غير99.15  من القانون رقم36  و35  و30 (المادة
) األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
)99.15  والقانون رقم98.15  بتطبيق القانون رقم2.18.622  من المرسوم رقم8 (المادة
(article 30, 35 et 36 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des
professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale)
Article 8 du Décret n° 2.18.622 pris pour l’application de la loin° 98-15 et de la loi n°99-15(

Informations concernant l’adhérent(e) décédé(e)

)معلومات خاصة بالمنخرط (ة) المتوفي(اة

Nom : ......................................................................................................................................................................................... االسم العائلي
Prénom: ................................................................................................................................................................................:االسم الشخصي
N° Immatriculation à la CNSS................................................................................ ........................................ : رقم التسجيل ب ص و ض ج
CNIE:................................................................................................................................................... :رقم البطاقة الوطنية للتعريف االلكترونية
N° Passeport/N° Carte Résidence pour les étrangers …………………………….………….. رقم بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب/رقم جواز السفر
Date de décès:...................................... ...................................................................................................................................: تاريخ الوفاة

)معلومات خاصة بصاحب الطلب (المتوفى عنهم

Informations concernant le demandeur (survivants)
Qualité du demandeur(1)

(1)الطلب

الولد المتكفل به

المقدم المتكفل باألوالد

Prénom

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

N° CNIE

 اإلسم الشخصيNom

رقم البطاقة الوطنية للتعريف
اإللكترونية

N° Passeport / N° Carte Résidence pour les étrangers

الزوج أو الزوجة
Conjoint
survivant

L’enfant à charge

Tuteur

صفة صاحب

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

N° d’immatriculation du demandeur (2 )

(2)

اإلسم العائلي

رقم تسجيل صاحب الطلب

 رقم بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب/رقم جواز السفر
أجانب

Adresse

العنوان

Ville

 المدينةQuartier

Pays

الحي

 البلدCode Postale

الرمز البريدي

Téléphone

الهاتف
أصرح بصدقية المعلومات المذكورة
Je déclare la sincérité des informations citées
إمضاء
Signature

Fait à................................................. حرر ب
.

Le........................................................ بتاريخ

(1) cocher les cases correspondantes

ضع عالمة في الخانة المناسبة

(2) A remplir en cas de disponibilité

يمأل في حالةتوفره

(1
)
(2
)

Le traitement des données à caractère personnel se fait dans le respect تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection des
.ذات الصلة بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel.
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قرار لوزير الشغل واإلدماج املنهي رقم  01.20صادر في  4جمادى
األولى  31( 1441ديسمبر )2019بتطبيق املادة األولى املكررة 
من املرسوم رقم  2.19.719ومن املرسوم رقم 2.19.769
الصادرين في  4صفر   3( 1441أكتوبر )2019بتطبيق
القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات
الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير 
األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وزيرالشغل واإلدماج املنهي،
بناء على املرسوم رقم  2.19.719الصادر في  4صفر 1441
( 3أكتوبر  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق بالقوابل
واملروضين الطبيين ،كما تم تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.769الصادر في  4صفر 1441
( 3أكتوبر  )2019بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق بالعدول،كما
تم تتميمه ؛
وباقتراح من املدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي ؛
وبعد استطالع رأي هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،
قــرر مــا يــلي :
املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات املادة األولى املكررة من املرسوم رقم 2.19.719
ومن املرسوم رقم  2.19.769املشار إليهما أعاله ،يرفق طلب التسجيل
لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالوثائق التالية :
 - 1نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية أو بطاقة
اإلقامة بالنسبة لألجانب عند االقتضاء ؛
 - 2وثيقة تثبت صفة املعني باألمر ،مسلمة منذ ثالثة أشهر على
األكثر من لدن الهيئة أو السلطة املخول لها قانونا تسليم رخصة
مزاولة املهنة ؛
 - 3وثيقة الترخيص باالقتطاع البنكي الشتراكات الضمان
االجتماعي ،تضعها مصالح الصندوق املذكور رهن إشارة املعني باألمر.
امل ــادة الثــانيــة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4جمادى األولى  31( 1441ديسمبر.)2019
اإلمضاء  :محمد أمكراز.
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  4195.19صادر في
 4جمادى األولى  31( 1441ديسمبر   )2019بتحديد الئحة
جرائد اإلعالنات القانونية املنصوص عليها في املادة  30من
القانون رقم  44.12املتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب
وباملعلومات املطلوبة إلى األشخاص املعنوية والهيئات التي
تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على القانون رقم  44.12املتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب
وباملعلومات املطلوبة إلى األشخاص املعنوية والهيئات التي تدعو
الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.12.55بتاريخ  14من صفر  28( 1434ديسمبر ،)2012
وال سيما املادة  30منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.227الصادر في  28من ذي الحجة 1438
( 19سبتمبر  )2017بتطبيق القانون رقم  44.12املتعلق بدعوة
الجمهور إلى االكتتاب وباملعلومات املطلوبة إلى األشخاص املعنوية
والهيئات التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام املادة  30من القانون املشار إليه أعاله رقم ،44.12
تحدد الئحة جرائد اإلعالنات القانونية على النحو التالي :
 - 1العلم ؛
 Al-Bayane - 2؛
 - 3االتحاد االشتراكي ؛
 - 4املغرب ؛
 - 5رسالة األمة ؛
 - 6بيان اليوم ؛
 La Vie économique - 7؛
 L’Economiste - 8؛
 Le Matin - 9؛
 Libération - 10؛
 L’Opinion - 11؛
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 La Nouvelle Tribune - 12؛
 La Gazette du Maroc - 13؛
 Finances News - 14؛
 Le Reporter - 15؛
 Le Quotidien du Maroc - 16؛
 Maroc hebdo International - 17؛
 La vérité - 18؛
 Aujourd’hui le Maroc - 19؛
 Les Inspirations économiques - 20؛
 - 21الشروق الجديد ؛
 Le Soir Echos - 22؛
 Challenge - 23؛
.Medias 24 - 24

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  3108.19صادر
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املادة الثانية
ينسخ قرار وزير املالية واالستثمارات رقم  2893.94الصادر في
 18من جمادى األولى  24( 1415أكتوبر  )1994بتحديد قائمة جرائد
اإلعالنات القانونية املنصوص عليها في املادة  39من الظهير الشريف
املعتبر بمثابة قانون رقم  1.93.212بتاريخ  4ربيع اآلخر 1414
( 21سبتمبر  )1993املتعلق بمجلس القيم املنقولة وباملعلومات املطلوبة
إلى األشخاص املعنوية التي تدعو الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها
أو سنداتها.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  4جمادى األولى  31( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرر ما يلي :

في  6جمادى األولى  2( 1441يناير   )2020بتتميم القرار

املادة األولى

رقم  1874.13الصادر في  9محرم  13( 1435نوفمبر )2013

تتمم ،على النحو التالي ،أحكام املادة األولى من القرار املشار إليه
أعاله رقم : 1874.13

الصفقات العمومية املنصوص عليها في املادة   160من

«املادة األولى - .تحدد  ..............................................الوثائق التالية :

املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434

«أ) عقد االلتزام ؛

( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية.

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

املحدد  لنماذج الوثائق املعتمدة  في إعداد  وإبرام وتنفيذ

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ،كما وقع تغييره
وتتميمه ،وال سيما املادة  160منه ؛
وبعد االطالع على قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 1874.13
الصادر في  9محرم  13( 1435نوفمبر  )2013املحدد لنماذج الوثائق
املعتمدة في إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية املنصوص عليها في
املادة  160من املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
«خ) إطار الشهادة اإلدارية ؛
«ذ) الئحة سندات الطلب التي نالتها املقاوالت املتوسطة والصغيرة
«والتعاونيات واتحاد التعاونيات واملقاول الذاتي ،حسب نوع األعمال؛
«ض) الئحة الصفقات العمومية التي نالتها املقاوالت املتوسطة
«والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات واملقاول الذاتي».
املادة الثانية
تتمم ،على النحو التالي ،نماذج الوثائق املعتمدة في إعداد وإبرام
وتنفيذ الصفقات العمومية املحددة في امللحق املرفق بالقرار املشار
إليه أعاله رقم : 1874.13
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املالية

النسبة المائوية من
مجموع الصفقات

النسبة المائوية من المبلغ
اإلجمالي لمجموع الصفقات

املادة الثالثة - .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.19.1081صادر في  21من ربيع اآلخر  1441
( 18ديسمبر )2019 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة
الوطنية للسالمة الطرقية.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  103.14املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية
للسالمة الطرقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.16
بتاريخ  5جمادى اآلخرة  22( 1439فبراير  ،)2018وال سيما املادة
 4منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.732الصادر في فاتح صفر 1441
( 30سبتمبر  )2019بتطبيق القانون رقم  103.14املتعلق بإحداث
الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية ،وال سيما املادة  2منه ؛
وباقتراح من السلطات الحكومية املعنية ؛
وبعد استشارة الهيئات املهنية املعنية وجمعيات املجتمع املدني
املهتمة بمجال السالمة الطرقية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ألحكام الفقرة األولى (البند  -أ ).من املادة  4من القانون
رقم  103.14املشار إليه أعاله ،يعين املوظفون التالي بيانهم بصفتهم
ممثلي السلطات الحكومية األعضاء بمجلس إدارة الوكالة الوطنية
للسالمة الطرقية :

 مديرالشراكة والتواصل والتعاون بوزارة الطاقة واملعادن والبيئة،ممثال عن السلطة الحكومية املكلفة بالتنمية املستدامة ؛
 مدير التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكانوسياسة املدينة ،ممثال عن السلطة الحكومية املكلفة بالتعمير؛
 مديرالشؤون العامة بالوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفةبإدارة الدفاع الوطني ،ممثال عن السلطة الحكومية املكلفة بإدارة
الدفاع الوطني ؛
 مديرالبوابة الوطنية والتوثيق بوزارة الثقافة والشباب والرياضة،ممثال عن السلطة الحكومية املكلفة باالتصال ؛
 رئيس مصلحة التنسيق القطاعي (مديرية املستشفياتوالعالجات املتنقلة) بوزارة الصحة ،ممثال عن السلطة الحكومية
املكلفة بالصحة ؛
 رئيس مصلحة املمتلكات (مديرية امليزانية والشؤون العامة)بوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،ممثال عن السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي ؛
 مدير الحياة املدرسية بوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهيوالتعليم العالي والبحث العلمي ،ممثال عن السلطة الحكومية
املكلفة بالتربية الوطنية ؛
 مدير التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص بوزارة التربيةالوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،ممثال
عن السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي ؛

 مدير النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية بوزارة التجهيز والنقلواللوجيستيك واملاء ،ممثال عن السلطة الحكومية املكلفة
بالنقل ؛

 -عقيد ،ممثل قائد الدرك امللكي ؛

 مدير الطرق بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،ممثالعن السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز؛

 رئيس مصلحة السالمة الطرقية وحوادث السير باملديرية العامةلألمن الوطني ،ممثال للمديرالعام لألمن الوطني ؛

 مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل ،ممثال عن السلطةالحكومية املكلفة بالعدل ؛

 رئيس مصلحة الدراسات والتقنين واإلحصائيات باملديرية العامةللوقاية املدنية ،ممثال للمديرالعام للوقاية املدنية.

 باشا باملديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية ،ممثالعن السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية ؛

كما يعين وفق أحكام الفقرة األولى (البند  -أ ).من املادة  4املذكورة
أعاله بمجلس إدارة الوكالة :

 رئيس قسم التجهيزات األساسية (مديرية امليزانية) بوزارةاالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،ممثال عن السلطة الحكومية
املكلفة باملالية ؛

 -السيدة نوال املتوكل ،خبيرة مهتمة بمجال السالمة الطرقية ؛

 املدير العام للصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،ممثال عن السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة ؛

 الدكتورة دنيا القي�سي ،طبيبة معتمدة للفحص الطبي لرخصةالسياقة ؛
 -السيد سعد بادو ،خبيرمهتم بمجال السالمة الطرقية.
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الجريدة الرسمية
املادة الثانية

 املمثل القانوني لجمعية مهتمة بالسالمة الطرقية منتدب من لدنجمعيات املجتمع املدني املهتمة بمجال السالمة الطرقية ؛

تطبيقا ألحكام الفقرة األولى (البند  -ب ).من املادة  4من القانون
رقم  103.14املشار إليه أعاله ،يعين املمثلون القانونيون للنقابتين
األكثر تمثيلية ملستخدمي الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية ،بمجلس
إدارة الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية.

 ممثل منتدب من لدن مهنيي املراقبة التقنية للمركبات ؛ ممثل منتدب من لدن مهنيي نقل البضائع ؛ -ممثل منتدب من لدن مهنيي النقل العمومي لألشخاص ؛

املادة الثالثة
يعين على النحو التالي ممثلو املنظمات والقطاعات والهيئات
والجمعيات املنصوص عليها في البنود (ج) و(د) و(ه) و(و) من
الفقرة األولى من املادة  4من القانون السالف الذكر رقم ،103.14
واملادة الثالثة من املرسوم رقم  2.19.732الصادر في فاتح صفر 1441
( 30سبتمبر : )2019
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 ممثل منتدب من لدن مهنيي تعليم السياقة والتربية على السالمةالطرقية.
املادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

 مديرالجامعة املغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين ،ممثال عنقطاع التأمينات ؛
 رئيس جمعية مستوردي السيارات باملغرب ،ممثال عن قطاعاستيراد وتصنيع السيارات ؛

وحرر بالرباط في  21من ربيع اآلخر  18( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

مرسوم رقم  2.19.1101صادر في  28من جمادى األولى  24( 1441يناير   )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي
بتوسيع السكة الحديدية مابين الدار البيضاء ومراكش من ن.ك 118.050 .إلى ن.ك « 120.148مقطع إمفوت وصخور
الرحامنة» وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض بجماعة  مشرع بن عبوبإقليم سطات.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه
أعاله ؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  21فبراير إلى  21أبريل  2018بمكاتب جماعة مشرع بن عبو بإقليم سطات ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع السكة الحديدية مابين الدار البيضاء ومراكش من ن.ك 118.050 .إلى ن.ك.
 120.148مقطع إمفوت وصخور الرحامنة بجماعة مشرع بن عبو بإقليم سطات.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي
ذي املقياس  1/1000امللحق بأصل هذا املرسوم :
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املراجع العقارية

أرقام القطع
األرضية

الجريدة الرسمية
أسماء وعناوين املالك أو املفروض أنهم
املالك

1
3

التحديد اإلداري C116

الجماعة الساللية ،أوالد عمران جماعة
مشرع بن عبو ،بإقليم سطات.

4
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مالحظات

مساحتها
س

آر

64

20

23

02

40

33

قطعة أرضية بها غابة

املادة الثالثة  -.يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء.
وحرر بالرباط في   28من جمادى األولى  24( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

مرسوم رقم  2.19.1102صادر في  28من جمادى األولى  24( 1441يناير   )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي
بالقيام بأشغال تثنية السكة الحديدية لتأمين املواصالت إلى مطار محمد الخامس من ن.ك  0.700إلى ن.ك 2.551
بجماعة أوالد صالح ومن ن.ك  2.551إلى ن.ك  11.200بجماعة النواصر وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا 
الغرض بإقليم النواصر.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه
أعاله ؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  28ديسمبر  2016إلى  26فبراير  2017بجماعة أوالد صالح بإقليم النواصر ؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  18يوليو إلى  18سبتمبر  2018بجماعتي أوالد صالح والنواصر بإقليم
النواصر ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بالقيام بأشغال تثنية السكة الحديدية لتأمين املواصالت إلى مطار محمد الخامس من
ن.ك  0.700إلى ن.ك  2.551بجماعة أوالد صالح ومن ن.ك  2.551إلى ن.ك  11.200بجماعة النواصر بإقليم النواصر.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية
ذات املقياس  1/1000امللحقة بأصل هذا املرسوم :
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أرقام القطع
األرضة

الجريدة الرسمية

مراجعها العقارية

أسماء وعناوين املالك أو املفروض أنهم املالك
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أرقام القطع
األرضة

مراجعها العقارية

أسماء وعناوين املالك أو املفروض أنهم
املالك
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املادة الثالثة  -.يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
املادة الرابعة  -.يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء واملدير
العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  28من جمادى األولى  24( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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مرسوم رقم  2.20.10صادر في  28من جمادى األولى 1441
( 24يناير  )2020بإخراج قطعة أرضية متأصلة من متروك
مسلك عمومي يخترق الرسم العقاري عدد   26/7214من
امللك العمومي للدولة وضمها إلى ملك الدولة الخاص بعمالة
املحمدية.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  7شعبان ( 1332فاتح يوليو )1914
في شأن امللك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الخامس
منه ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد
استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تخرج من امللك العمومي للدولة وتضم إلى ملك الدولة الخاص
قطعة أرضية كائنة بمدينة املحمدية متأصلة من متروك مسلك عمومي
يخترق الرسم العقاري عدد  26/7214مساحتها سبعة وعشرون آرا
وخمسة وخمسون سنتيارا ( 27آر  55س) ،واملعلم عليها بلون أحمر
في التصميم التجزيئي ذي املقياس  1/1000املرفق بأصل هذا املرسوم
واملحددة حدودها باإلحداثيات املبينة في الجدول أسفله :
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B22

313268.63

341761.83

B23

313284.74

341773.77

B24

313295.16

341781.26

B25

313313.64

341794.78

B26

313328.24

341805.48

B27

313355.52

341825.45

B28

313363.51

341831.30

B29

313403.17

341852.85

B30

313426.98

341857.76

B31

313446.86

341853.74

B32

313516.61

341750.32

املادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ووزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  28من جمادى األولى  24( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

أرقام األوتاد

X

Y

B1

313513.16

341746.50

B2

313442.71

341850.95

B3

313427.43

341852.75

B4

313405.14

341848.23

B5

313366.19

341827.07

B6

313357.94

341821.29

B7

313330.99

341801.29

B8

313316.49

341790.68

B9

313297.92

341777.08

B10

313287.46

341769.56

B11

313271.60

341757.80

B12

313189.09

341697.38

B13

313159.86

341676.01

B14

313126.20

341652.86

B15

313124.89

341655.14

B16

313042.37

341615.27

B17

313040.65

341617.50

بعد االطالع على القرار رقم  2917.16الصادر في  25من ذي
الحجة  27( 1437سبتمبر  )2016بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

B18

313123.70

341657.21

B19

313154.37

341678.20

B20

313156.91

341680.05

B21

313186.14

341701.42

وعلى املرسوم رقم  2.17.194الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية،

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  3962.19صادر
في  12من ربيع اآلخر   9( 1441ديسمبر   )2019بتغيير 
القرار رقم  2917.16الصادر في  25من ذي الحجة 1437
( 27سبتمبر )2016 بتفويض اإلمضاء.
وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية،
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قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2917.16بتاريخ  25من ذي الحجة  27( 1437سبتمبر : )2016
«املادة األولى - .يفوض إلى نظار األوقاف ..........................................
«املفوض إليهم :
« السادة :
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«  -محمد املشنق ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«بركان ؛
«  .................................................................. -؛
«  -محمد الخراز ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«شفشاون ؛
«  .................................................................. -؛
(الباقي ال تغييرفيه).

«  .................................................................. -؛
«  -ادريس كبيري ،ناظرأوقاف الدارالبيضاء ؛
«  .................................................................. -؛
«  -فيصل بوشكورت ،ناظرأوقاف مكناس ؛

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من ربيع اآلخر  9( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

«  .................................................................. -؛
«  -محمد الطيبي ،ناظرأوقاف صفرو ؛
«  .................................................................. -؛
«  -موالي عبد الصماد يزيدي ،ناظرأوقاف ميدلت ؛
«  .................................................................. -؛

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  3963.19صادر في
 12من ربيع اآلخر   9( 1441ديسمبر   )2019بتغيير وتتميم
القرار رقم  287.17الصادر في  17من جمادى األولى 1438
( 15فبراير  )2017بتفويض اإلمضاء.

«  -اسماعيل سا�سي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«الصخيرات  -تمارة ؛

وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية،
بعد االطالع على القرار رقم  287.17الصادر في  17من جمادى
األولى  15( 1438فبراير  )2017بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

«  .................................................................. -؛
«  -ياسين الهالل ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«سيدي سليمان ؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.194الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية،
قرر ما يلي :
املادة األولى

«  .................................................................. -؛

تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  287.17بتاريخ  17من جمادى األولى  15( 1438فبراير : )2017

«  -عثمان حمادي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«القنيطرة ؛

«  -محمد شايف ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«مقاطعات الفداء  -مرس السلطان ؛
«  -عبد العزيز ايت �سي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية
«إلقليم مديونة ؛
«  .................................................................. -؛

«املادة األولى - .يفوض إلى املفتش العام .........................................
«املفوض إليهم :
«  .................................................................. -؛

«  -عبد السالم مقران ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«ميدلت ؛

«  -لبنى اليتربي ،رئيسة مصلحة املراقبة ؛

«  .................................................................. -؛

«  -فاطمة عمري ،رئيسة مصلحة االفتحاص ؛

«  -لحسن غميظ ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«جرادة ؛

«  -زينب جابري ،رئيسة مصلحة الدراسات ؛
«  .................................................................. -؛
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«  -حسن قبوري ،رئيس مصلحة تسييراألمالك الفالحية ؛
«  .................................................................. -؛
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«املادة األولى - .يفوض إلى املراقب املالي ..........................................
«املفوض إليهم :

«  -ليلى بلحاج الخضير ،رئيسة مصلحة تتبع حالة بنايات املساجد ؛

«  .................................................................. -؛

«  .................................................................. -؛

«  -ابتسام العكي ،املراقبة املحلية بنظارة أوقاف طنجة ؛

«  -عواطف التسولي ،رئيسة مصلحة صفقات األشغال والتوريدات ؛

«  .................................................................. -؛

«  -محمد املالكي ،رئيس مصلحة القيمين الدينيين املكلفين ؛

«  -جمال بوزياني ،املراقب املحلي بنظارة أوقاف ميدلت ؛

«  .................................................................. -؛

«  .................................................................. -؛

«  -مليكة حمزة ،رئيسة مصلحة التكوين ؛
«  .................................................................. -؛
«  -هشام ولشكر ،رئيس مصلحة البرامج واملناهج والتكوين ؛
«  -خالد الرزكي ،رئيس مصلحة التقويم واالمتحانات ؛
«  .................................................................. -؛

(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من ربيع اآلخر  9( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

«  -عماد الدين املارودي ،رئيس مصلحة التنفيذ.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من ربيع اآلخر  9( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  3964.19صادر في
 12من ربيع اآلخر   9( 1441ديسمبر   )2019بتغيير القرار
رقم  941.17الصادر في فاتح شعبان  28( 1438أبريل )2017
بتفويض اإلمضاء.
وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية،
بعد االطالع على القرار رقم  941.17الصادر في فاتح شعبان
 28( 1438أبريل  )2017بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.194الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  941.17بتاريخ فاتح شعبان  28( 1438أبريل : )2017

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  3965.19صادر في
 12من ربيع اآلخر   9( 1441ديسمبر   )2019بتغيير القرار
رقم  364.19الصادرفي  7جمادى اآلخرة  13( 1440فبراير )2019
بتفويض اإلمضاء.
وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية،
بعد االطالع على القرار رقم  364.19الصادر في  7جمادى
اآلخرة  13( 1440فبراير  )2019بتفويض اإلمضاء ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.194الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  364.19بتاريخ  7جمادى اآلخرة  13( 1440فبراير : )2019
«املادة األولى - .يفوض إلى املندوبين الجهويين ................................
«املفوض إليهم :
«السادة :
«  .................................................................. -؛
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«ب) املندوبون اإلقليميون للشؤون اإلسالمية :
«  .................................................................. -؛
«  -اسماعيل سا�سي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«الصخيرات  -تمارة ؛
«  -عثمان حمادي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«القنيطرة ؛
«  .................................................................. -؛
«  -ياسين الهالل ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«سيدي سليمان ؛
«  -محمد شايف ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية لعمالة
«مقاطعات الفداء  -مرس السلطان ؛
«  .................................................................. -؛
«  -عبد العزيز ايت �سي ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية
«إلقليم مديونة ؛
«  .................................................................. -؛
«  -عبد السالم مقران ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«ميدلت ؛
«  .................................................................. -؛
«  -لحسن غميظ ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«جرادة ؛
«  -محمد املشنق ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«بركان ؛
«  .................................................................. -؛
«  -محمد الخراز ،املندوب اإلقليمي للشؤون اإلسالمية إلقليم
«شفشاون ؛
«  .................................................................. -؛
(الباقي ال تغييرفيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من ربيع اآلخر  9( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.
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قرار مشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  101.20صادر في  20من ربيع اآلخر 1441
( 17ديسمبر   )2019باملوافقة على امللحق رقم  1باالتفاق
النفطي » «TARFAYA OFFSHORE SHALLOWاملبرم في
 2ربيع األول  31( 1441أكتوبر   )2019بين املكتب الوطني
للهيـ ــدروك ــارب ــورات واملعـ ــادن وش ــركتي «»Eni Maroc B.V
و«. »Quatar Petroleum International Upstream L.L.C
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على القانون رقم  21.90املتعلق بالبحث عن حقول
الهيدروكاربورات واستغاللها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.91.118بتاريخ  27من رمضان ( 1412فاتح أبريل ،)1992
كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  27.99الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.99.340بتاريخ  9ذي القعدة  15( 1420فبراير )2000
وال سيما املواد  4و  8و  34منه ؛
وعلى القانون رقم  33.01املتعلق بإحداث املكتب الوطني
للهيدروكاربورات واملعادن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.03.203بتاريخ  16من رمضان  11( 1424نوفمبر  )2003؛
وعلى املرسوم رقم  2.93.786الصادر في  18من جمادى األولى 1414
( 3نوفمبر  )1993بتطبيق القانون رقم  21.90املشار إليه أعاله،
كمـ ــا وق ــع تغيي ــره وتتميمـ ــه باملرس ــوم رق ــم  2.99.210بت ــاري ــخ
 9ذي الحجة  16( 1420مارس  )2000وال سيما املادتين  19و  60منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.372الصادر في  16من ذي القعدة 1425
( 29ديسمبر  )2004بتطبيق القانون رقم  33.01املشار إليه أعاله ؛
وعلى القرار املشترك لوزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
ووزير االقتصاد واملالية رقم  628.18الصادر في  4جمادى األولى 1439
( 22يناير  )2018باملوافقة على االتفاق النفطي «TARFAYA OFFSHORE
» SHALLOWاملبرم في فاتح ربيع اآلخر  20( 1439ديسمبر  )2017بين
املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة « »Eni Maroc B.V؛
وعلى امللحق رقم  1باالتفاق النفطي «TARFAYA OFFSHORE
» SHALLOWاملبرم في  2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بين
املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركتي «»Eni Maroc B.V
و« »Qatar Petroleum International Upstream L.L.Cواملتعلق
بالتفويت الجزئي  %30من حصص املنفعة التي تملكها شركة
« »Eni Maroc B.Vفي رخص البحث عن مواد الهيدروكاربورات
املسماة  « »Tarfaya Offshore Shallow Iإلى «TARFAYA OFFSHORE
» SHALLOW XIIلفائدة شركة «Qatar Petroleum International
»،Upstream L.L.C
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وعلى املرسوم رقم  2.04.372الصادر في  16من ذي القعدة 1425
( 29ديسمبر  )2004بتطبيق القانون املشار إليه أعاله رقم  33.01؛

املادة األولى
يوافق ،كما هو مرفق بأصل هذا القرار املشترك ،على امللحق
رقم  1باالتفاق النفطي « »TARFAYA OFFSHORE SHALLOWاملبرم في
 2ربيع األول  31( 1441أكتوبر  )2019بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات
واملعادن وشركتي « »Eni Maroc B.Vو«Qatar Petroleum International
».Upstream L.L.C
املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ربيع اآلخر  17( 1441ديسمبر .)2019
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  :عزيزرباح.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرار مشترك لوزير الطاقة واملعادن والبيئة ووزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة رقم  256.20صادر في  7جمادى األولى 1441
( 3يناير  )2020باملوافقة عل ــى االتفاق النفطي «MOGADOR
» OFFSHOREاملبرم في  16من ربيع األول  14( 1441نوفمبر )2019
بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة «HUNT
».OIL COMPANY MOROCCO
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على القانون رقم  21.90املتعلق بالبحث عن حقول
الهيدروكاربورات واستغاللها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.91.118بتاريخ  27من رمضان ( 1412فاتح أبريل ،)1992
كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  27.99الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.99.340بتاريخ  9ذي القعدة  15( 1420فبراير )2000
وال سيما املادتين  4و  34منه ؛
وعلى القانون رقم  33.01القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للهيدروكاربورات
واملعادن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.203بتاريخ
 16من رمضان  11( 1424نوفمبر  )2003؛
وعلى املرسوم رقم  2.93.786الصادر في  18من جمادى األولى 1414
( 3نوفمبر  )1993بتطبيق القانون رقم  21.90املشار إليه أعاله،
كمـ ــا وق ــع تغيي ــره وتتميمـ ــه بامل ــرس ــوم رق ــم  2.99.210بتاريـ ــخ
 9ذي الحجة  16( 1420مارس  )2000وال سيما املادة  60منه ؛

وعلى االتفاق النفطي « »MOGADOR OFFSHOREاملبرم في
 16من ربيع األول  14( 1441نوفمبر  )2019بين املكتب الوطني
للهيدروكاربورات واملعادن وشركة «HUNT OIL COMPANY
» MOROCCOألجل البحث عن مواد الهيدروكاربورات واستغاللها
في منطقة املنفعة املسماة « »MOGADOR OFFSHOREوالتي تشتمل
على ستة رخص للبحث املسماة « »MOGADOR OFFSHORE 1إلى
« »MOGADOR OFFSHORE 6والواقعة في عرض املحيط األطل�سي،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يوافق ،كما هو مرفق بأصل هذا القرار املشترك ،على االتفاق
النفطي « »MOGADOR OFFSHOREاملبرم في  16من ربيع األول 1441
( 14نوفمبر  )2019بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن
وشركة ».«HUNT OIL COMPANY MOROCCO
املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  7جمادى األولى  3( 1441يناير .)2020
وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  :عزيز رباح.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

ق ــرار لوزيـ ــر الفالح ــة والصيـ ــد البحـ ــري والتنمي ــة القــروي ـ ــة واملي ــاه
والغابات رقم  4014.19صادر في  21من ربيع اآلخر  1441
( 18ديسم ــبر   )2019يتعل ــق باالعت ــراف بالبي ــان الجغراف ــي
«تفاح الحوز» واملصادقة على دفتر التحمالت الخاص به.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على القانون رقم  25.06املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ
والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.08.56بتاريخ  17من جمادى األولى 1429
( 23ماي ،)2008كما وقع تغييره وتتميمه ،السيما املادة  14منه؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.403الصادر في  6ذي الحجة 1429
( 5ديسمبر  )2008بتطبيق القانون رقم  25.06املتعلق بالعالمات
املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية
والبحرية؛
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وعلى املرسوم رقم  2.08.404الصادر في  6ذي الحجة 1429
( 5ديسمبر  )2008املتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية
للعالمات املميزة للمنشأ والجودة؛

 نسبة الصالبة (كلغ/سم : )2من  4,5إلى  9بالنسبة لكولدنديليسيوس ومن  4إلى  9,5بالنسبة لسطاركين ديليسيوس ومن
 3,5إلى  7بالنسبة لكال رويال ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للعالمات املميزة للمنشأ
والجودة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ  8ذي القعدة 1440
( 11يوليو ،)2019
قرر ما يلي :

 نسبة السكريات اإلجمالية (البريكس ) : ))% Brixمن  10,5إلى 17بالنسبة لكولدن ديليسيوس ومن  11,5إلى  17بالنسبة لسطاركين
ديليسيوس ومن  11إلى  16بالنسبة لرويال كاال.

املادة األولى
يعترف بالبيان الجغرافي «تفاح الحوز» املطلوب من قبل «جمعية
إنتاج تفاح الحوز» بالنسبة للتفاح املحصل عليه وفق الشروط
املحددة في دفتر التحمالت املصادق عليه وامللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
يمكن أن يستفيد من البيان الجغرافي «تفاح  الحوز» فقط التفاح  
الذي يتم إنتاجه ،حصريا ،وفق الشروط املحددة في دفتر التحمالت
املصادق عليه واملنصوص عليه في املادة األولى أعاله.
املادة الثالثة
يشمل املوقع الجغرافي إلنتاج التفاح الذي يستفيد من البيان
الجغرافي «تفاح الحوز» الجماعات اإلحدى عشرة ( )11التالية التابعة
إلقليم الحوز  :أنكال ،أزكور ،أوكايمدن ،ستي فاطمة ،اغيل ،ثالت
نيعقوب ،ويركان ،أسني ،إجوكاك ،أغبار وإمكدال.
املادة الرابعة
يجب أن ينحدر التفاح ذي البيان الجغرافي «تفاح الحوز» حصريا
من األصناف الثالثة اآلتية :كولدن ديليسيوس ()Golden Delicious
وسطاركين ديليسيوس ( )Starking Deliciousورويال كاال (Royal
) Galaاملتأتية جميعها من نوع « »Malus Domesticaوتتميز بالخصائص
التالية :
 الشكل  :مخروطي-دائري بالنسبة لكولدن ديليسيوس ومسطحقليال ومخروطي-دائري بالنسبة لسطاركين ديليسيوس ودائري
بالنسبة لرويال كاال ؛

املادة الخامسة
يتم إنتاج التفاح ذي البيان الجغرافي «تفاح الحوز» وجنيه
وتخزينه وتوضيبه وفق الشروط التالية :
 - 1تتم عمليات إنتاج التفاح وجنيه وتخزينه وتوضيبه داخل
املوقع الجغرافي املشار إليه في املادة  3أعاله ؛
 - 2تتم عملية التسميد بواسطة األسمدة العضوية واملعدنية
حسب عمر األشجار ونوعية التربة ؛
 - 3يتم تقليم األشجار سنويا ؛
 - 4تتم عملية التخفيف عن طريق تخفيض عدد الفواكه عند
بداية اإلثمار قصد تقليل الحمل على األشجار وتحسين حجم الفاكهة ؛
 - 5يجب أن يتم الجني يدويا خالل الفترة املمتدة من أواخر شهر
يوليو إلى أواخر شهر أغسطس بالنسبة لرويال كال ومن أوائل شهر
سبتمبر إلى غاية منتصف شهر نوفمبر بالنسبة لكولدن ديليسيوس
وسطاركين ديليسيوس .وتبدأ عملية الجني عند اختفاء مادة
الكلوروفيل واكتساب البذور لونا أسود ؛
 - 6يجب ان يتم نقل التفاح الذي تم جنيه إلى وحدات التخزين
والتوضيب في حاويات مناسبة تمكن من الحفاظ على جودة الثمار ؛
 - 7يمكن تخزين التفاح داخل وحدات تبريد مرخص لها على
املستوى الصحي في غرف تبريد تحت درجة حرارة تتراوح بين  4و 6
درجات مئوية ؛
 - 8يتم توضيب التفاح وفق حصص متجانسة حسب الصنف
والحجم واللون ؛
 - 9يحظر تسويق املنتوج بشكل سائب.
املادة السادسة

 الحجم (ملم)  :من  54,5إلى  78بالنسبة لكولدن ديليسيوس ومن 63,5إلى  81,5بالنسبة لسطاركين ديليسيوس ومن  55إلى 80
بالنسبة لرويال كاال ؛

يعهد إلى شركة « »NORMACERT sarlأو كل هيئة مصادقة
ومراقبة أخرى ،معتمدة طبقا للتنظيم الجاري به العمل ،القيام
بمراقبة احترام البنود الواردة في دفتر التحمالت ،وفق برنامج
املراقبة املنصوص عليه في دفتر التحمالت املذكور.

 لون القشرة  :أخضرإلى أصفربالنسبة لكولدن ديليسيوس وأحمرإلى أحمر فاقع بالنسبة لسطاركين ديليسيوس وأحمر مخطط
بالنسبة لرويال كاال ؛

تسلم هيئة املصادقة واملراقبة املعنية للمنتجين واملخزنين
واملوضبين املسجلين لديها شهادة املصادقة على التفاح املستفيد من
البيان الجغرافي «تفاح الحوز».
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 -السيدة سليمة بنمومن ،عضوا ؛

عالوة على البيانات والشروط املنصوص عليها في النصوص
التنظيمية املطبقة في مجال عنونة املواد الغذائية وعرضها ،تتضمن
عنونة التفاح املستفيد من تسمية «البيان الجغرافي املحمي تفاح
الحوز» البيانات التالية :
 إشارة «البيان الجغرافي املحمي تفاح الحوز» ؛ الرمز الرسمي للبيان الجغرافي املحمي كما تم نشره في امللحقباملرسوم املشارإليه أعاله رقم 2.08.403؛
 مرجع هيئة املصادقة واملراقبة.يتم عرض هذه البيانات بخط واضح ومقروء وغير قابل للزوال
وكبير بشكل يجعله يبدو بارزا ضمن اإلطار الذي طبع فيه ويميزه عن
كل البيانات والرسوم األخرى.
املادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  7( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة
رقم  95.20صادر في  10جمادى األولى  6( 1441يناير  )2020
بتعيين رئيس وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للمسرح
برسم سنة .2019
وزيرالثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على املرسوم رقم  2.16.211الصادر في  17من شعبان 1437
( 24ماي  )2016املتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح ،وال سيما
املادة  4منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتشكل لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للمسرح برسم سنة 2019
من األعضاء التاليين :
 -السيدة السعدية أركون ،عضوا ؛

 السيدة يوليانا كليوباترا برودوت ،عضوا ؛ السيد حسن الصميلي ،عضوا ؛ السيد إدريس اإلدري�سي ،عضوا ؛ السيد عبد الحق أفندي ،عضوا.املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10جمادى األولى  6( 1441يناير .)2020

يجب تجميع هذه البيانات في نفس املجال املرئي على نفس البطاقة.

 -السيد أحمد بدري ،رئيسا ؛
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اإلمضاء  :الحسن عبيابة.

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  83.20صادرفي  11من جمادى األولى7( 1441يناير)2020
باعتماد  شركة « »GRAINES VOLTZ MAROCلتسويق
البذور املعتمدة للذرة الصفراء والبذور النموذجية للخضر.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر18( 1430فبراير،)2009
وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 859.75
الصادر في  8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 971.75
الصادر في  8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93
الصادر في  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط
استيراد وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،

الجريدة الرسمية
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قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»GRAINES VOLTZ MAROCالكائن مقرها  
االجتماعي برقم  ،124سكتور د ،رياض السالم ،أكادير ،لتسويق
البذور املعتمدة للذرة الصفراء والبذور النموذجية للخضر.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
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وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر18( 1430فبراير،)2009
وال سيما املادة  2منه؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات رقم  2109.17الصادر في  25من ذي القعدة 1438
( 18أغسطس  )2017باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج
أغراس األصناف املنتجة للفواكه الحمراء (توت األرض وتوت العليق
والعنب البري والتوت والكشمش وعنب الثعلب) ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها،
قرر ما يلي :
املادة األولى

يجب على شركة « »GRAINES VOLTZ MAROCأن تقدم
التصريح املنصوص عليه في املادة  2من القرارين املشار إليهما أعاله
ذات الرقمي  859.75و  ،971.75للمكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور املذكورة
في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة

تعتمد شركة« ،»AFRICAN REDالكائن مقرها االجتماعي ببلوك
 ،2Qحي توهمو ،ملزار ،طريق تيزنيت ،آيت ملول ،لتسويق األغراس
املعتمدة لألصناف املنتجة للفواكه الحمراء.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر  ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الخامسة

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  7( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم   84.20صادرفي  11من جمادى األولى 7( 1441يناير)2020
باعتماد شركة « »AFRICAN REDلتسويق األغراس املعتمدة 
لألصناف املنتجة للفواكه الحمراء.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه؛

يجب على شركة « »AFRICAN REDأن تقدم التصريح املنصوص
عليه في املادة  2من القرار املشار إليه أعاله رقم  ،2109.17للمكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،في شهري نوفمبر وماي
من كل سنة ،بمخزوناتها من األغراس املذكورة في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  7( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  85.20صادرفي  11من جمادى األولى7( 1441يناير)2020
باعتماد  شركة « »ORA AGRIلتسويق البذور املعتمدة 
للحبوب الخريفية والذرة الصفراء والقطاني الغذائية
والقطاني العلفية والنباتات الزيتية والبذور النموذجية
للخضر واألغراس املعتمدة للبطاطس.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر18( 1430فبراير،)2009
وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 857.75
الصادر في  8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية
(الفصة والبرسيم والنقل الفار�سي والجلبان العلفي وبوزغيبة
والسمقالة) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 858.75
الصادر في  8شــوال  22(1397سبتمبر )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور نوارالشمس
والقرطم والسلجم والكتان و الصوجا و الكاوكاو ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 859.75
الصادر في  8شــوال  22(1397سبتمبر )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 862.75
الصادر في  8شــوال  22( 1397سبتمبر )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية
(الفول الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 971.75
الصادر في  8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛
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وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 622.11
الصادر في  10ربيع األخر  15( 1432مارس  )2011باملوافقة على
النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس البطاطس ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2197.13
الصادر في  2رمضان  11( 1434يوليو  )2013باملوافقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج بذور الحبوب الخريفية (القمح والشعير
والخرطال والسلت والتريتيكال واألرز) ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93
الصادر في  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط
استيراد وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة«  ،»ORA AGRIالكائن مقرها االجتماعي بمأرب،
دوار جديد كريفات ،الفقيه بن صالح ،لتسويق البذور املعتمدة
للحبوب الخريفية والذرة الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني
العلفية والنباتات الزيتية والبذور النموذجية للخضر واألغراس
املعتمدة للبطاطس.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة«  » ORA AGRIأن تقدم التصريح املنصوص
عليه في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام 857.75
و  858.75و  859.75و  862.75و  971.75و  622.11و ،2197.13
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على النحو التالي :
• آخرشهرديسمبرمن كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من
البذور بالنسبة للحبوب الخريفية ؛
• كل ستة أشهر بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس
بالنسبة للبطاطس ؛
• شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور بالنسبة لألنواع األخرى
املنصوص عليها في املادة األولى أعاله.

الجريدة الرسمية
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املادة الرابعة

املادة الثانية

يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة

وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  7( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  86.20صادرفي  11من جمادى األولى 7( 1441يناير )2020
باعتماد شركة « »SAGRIFERTلتسويق البذور النموذجية
للخضر.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر18( 1430فبراير،)2009
وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير   الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 971.75
الصادر في  8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93
الصادر في  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط
استيراد وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»SAGRIFERTالكائن مقرها االجتماعي بمركز
الكولوا ،آيت ملول ،إنزكان ،أكادير ،لتسويق البذور النموذجية
للخضر.

يجب على شركة « »SAGRIFERTأن تقدم التصريح املنصوص
عليه في املادة  2من القرار املشار إليه أعاله ذات رقم  ،971.75للمكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية شهريا بمشترياتها
ومبيعاتها من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه  .
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  7( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  87.20صادرفي 11من جمادى األولى7( 1441يناير)2020
باعتماد شركة « »ENZA ZADEN MAROCلتسويق البذور
املعتمدة للقطاني الغذائية والبذور النموذجية للخضر.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر18( 1430فبراير،)2009
وال سيما املادة  2منه ؛
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وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 862.75
الصادر في  8شــوال  22( 1397سبتمبر )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية
(الفول الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا) ؛
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قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  88.20صادرفي  11من جمادى األولى7( 1441يناير)2020
باعتماد  شركة « »SEDIPAلتسويق البذور املعتمدة  للذرة 
الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والنباتات
الزيتية والبذور النموذجية للخضر.

وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 971.75
الصادر في  8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛

وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93
الصادر في  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط
استيراد وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و  2و  5منه ؛

قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»ENZA ZADEN MAROCالكائن مقرها
االجتماعي برقم  ،9الطابق  ،2عمارة  ،19إقامة تيغمي ،شارع الجيش
امللكي ،أكادير ،لتسويق البذور املعتمدة للقطاني الغذائية والبذور
النموذجية للخضر.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة «  » ENZA ZADEN MAROCأن تقدم التصريح
املنصوص عليه في املادة  2من القرارين املشار إليهما أعاله ذات رقمي
 862.75و  ،971.75للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور املذكورة في املادة
األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه  .
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  7( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحيـ ــة للمنتجـ ــات الغـذائيـ ــة ،الصـ ــادر بتنفي ــذه الظهير الش ــريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 857.75
الصادر في  8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية
(الفصة والبرسيم والنقل الفار�سي والجلبان العلفي بوزغيبة
والسمقالة) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 858.75
الصادر في  8شــوال  22(1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذورنوارالشمس
والقرطم والسلجم والكتان والصوجا والكاوكاو ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 859.75
الصادر في  8شــوال  22(1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 862.75
الصادر في  8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية
(الفول الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 971.75
الصادر في  8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93
الصادر في  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط
استيراد وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
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قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»SEDIPAالكائن مقرها االجتماعي برقم  ،34شقة
رقم  ،1شارع محمد الخامس ،سيدي بنور ،لتسويق البذور املعتمدة
للذرة الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية
والبذور النموذجية للخضر.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »SEDIPAأن تقدم التصريح املنصوص عليه في
املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام  857.75و 858.75
و  859.75و  862.75و  ،971.75للمكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور املذكورة
في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  7( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  89.20صادر في  11من جمادى األولى 1441
( 7يناير   )2020باعتماد  شركة «»TECNOSCIENCES
لتسويق البذور املعتمدة لألرز.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و  2و  5منه ؛
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وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20الصادر في  22من صفر 18( 1430فبراير ،)2009
وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2197.13
الصادر في  2رمضان  11( 1434يوليو  )2013باملوافقة على
النظام التقني املتعلق بإنتاج بذور الحبوب الخريفية (القمح
والشعيروالخرطال والسلت والتريتيكال واألرز) ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93
الصادر في  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط
استيراد وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»TECNOSCIENCESالكائن مقرها االجتماعي
بشارع محمد السادس ،عمارة  ،H1الطابق األول ،مكتب رقم ،2
الدار البيضاء ،لتسويق البذور املعتمدة لألرز.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »TECNOSCIENCESأن تقدم التصريح
املنصوص عليه في املادة  2من القرار املشار إليه أعاله رقم ،2197.13
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،في آخر شهر
ديسمبر من كل سنة بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور
املذكورة في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  7( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.
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قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  90.20صادرفي 11من جمادى األولى  7( 1441يناير )2020
باعتماد  شركة «SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
» OLEICOLE DU MAROCلتسويق األغراس املعتمدة 
للزيتون والتين والرمان.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و  2و  5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري
رقم  2110.05الصــادر في  21من رمضان  25( 1426أكتوبر )2005
باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها
واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13
الصادر في  27من صفر  31( 1435ديسمبر  )2013باملصادقة على
النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 784.16
الصادر في  29من ذي القعدة  2( 1437سبتمبر  )2016باملصادقة
على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة «SOCIETE DE DEVELOPPEMENT OLEICOLE
» ،DU MAROCالكائن مقرها االجتماعي بعمارة رقم  ،4شقة
رقم  ،14زنقة تارودانت ،مكناس ،لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون
والتين والرمان.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
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املادة الثالثة
يجب على شركة «SOCIETE DE DEVELOPPEMENT OLEICOLE
» DU MAROCأن تقدم التصريح املشار إليه في املادة  2من القرارات
املشار إليها أعاله ذات األرقام  2110.05و  3548.13و ،784.16
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،على النحو
التالي :
• في شهري أبريل وسبتمبرمن كل سنة :
 بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون ؛ بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين ؛• في شهري نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناتها من
األغراس بالنسبة للرمان.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  7( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  91.20صادرفي  11من جمادى األولى  7( 1441يناير )2020
باعتماد شركة « »SOCIETE VITICOLA ITALIANAلتسويق
األغراس املعتمدة  للزيتون والكروم والتفاحيات والبذور
واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و  2و  5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر 18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03
الصــادر في  8شوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة (شجر
املشمش واللوز والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها)
ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
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وعلى قـرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2100.03
الصادر في  8شـوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري
رقم  2110.05الصــادر في  21من رمضان  25( 1426أكتوبر )2005
باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها
واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11
الصادر في  16من شعبان  18( 1432يوليو  )2011باملوافقة على
النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها
واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93
الصادر في  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط
استيراد وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»SOCIETE VITICOLA ITALIANAالكائن مقرها
االجتماعي بعمارة رقم  ،1شقة رقم  ،24زاوية زنقة طبرق وزنقة
بنزرت ،حسان ،الرباط ،لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون والكروم
والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »SOCIETE VITICOLA ITALIANAأن تقدم
التصريح املشار إليه في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات
األرقام  2099.03و  2100.03و  2110.05و  ،2157.11للمكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،في شهري أبريل وسبتمبر من
كل سنة على النحو التالي :
 بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون ؛ بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للكروموالتفاحيات ؛
 بمشترياتها ومبيعاتها من البذور واألغراس بالنسبة للورديات ذاتالنواة.
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املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  7( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقـم  92.20صادر في  11من جمادى األولى 1441
( 7يناير  )2020باعتماد شركة «»ORIENTALE PEPINIERE
لتسويق األغراس املعتمدة  للزيتون والتين والتين الشوكي
والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و  2و  5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما
املادة  2منه؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03
الصــادر في  8شوال  3( 1424ديسمبر  )2003باملوافقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج بذور وأغراس الورديات ذات النواة (شجر
املشمش واللوز والكرز والخوخ والبرقوق وكذلك حامل طعمها)
ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري
رقم  2110.05الصــادر في  21من رمضان  25( 1426أكتوبر )2005
باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها
واعتمادها ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13
الصادر في  27من صفر  31( 1435دسمبر  )2013باملصادقة على النظام
التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات رقم  986.19الصادر في  21من رجب 1440
( 28مارس  )2019باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس
التين الشوكي ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
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وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93
الصادر في  28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط
استيراد وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»ORIENTALE PEPINIEREالكائن مقرها االجتماعي
بحي إشعالن ،رقم  ،86الناظور ،لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون
والتين والتين الشوكي والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات
النواة.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ثالثة ( )3أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »ORIENTALE PEPINIEREأن تقدم التصريح
املشار إليه في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام
 2099.03و  2110.05و  3548.13و  ،986.19للمكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،على النحو التالي :
• في شهري أبريل وسبتمبرمن كل سنة :
 بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون ؛ بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور واألغراس بالنسبةللورديات ذات النواة ؛
 بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين ؛• سنويا بوضعية مخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين الشوكي.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار في حالة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  103.20صادر في  12من جمادى األولى 1441
( 8يناير   )2020بتغيير مقرر وزير الفالحة والتنمية القروية
والصيد البحري رقم  171.06الصادرفي  22من ذي الحجة 1426
( 23يناير  )2006القا�ضي بإعادة منح قطعة فالحية من أمالك
الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله
رقم  1.72.277الصادر في  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛
وعلى مقرر وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري
رقم  171.06الصادر في  22من ذي الحجة  23( 1426يناير )2006
القا�ضي بإعادة منح قطعة أرضية فالحية من أمالك الدولة الخاصة
ألحد ورثة املمنوحة له سابقا ؛
وعل ــى محض ــري أشغ ـ ــال اللجن ـ ــة اإلقليميـ ـ ــة املجتمع ـ ــة ي ــومـ ـ ــي
 12أغسطس  1987و  13نوفمبر ،2001
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من املقرر املشار إليه أعاله
رقم  171.06الصادر في  22من ذي الحجة  23( 1426يناير )2006
القا�ضي بإعادة منح قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد
ورثة املمنوحة له سابقا :
«املادة األولى - .يسلم السيد عبد الرحمان الغزواني القطعة
«الفالحية من أمالك الدولة الخاصة رقم  3/207Bاملحدثة بتجزئة
«ب ــوم ــوس ــى  IIوالــواقع ــة بتعــاوني ــة اإلصـ ــالح الـ ــزراعـ ــي «التح ــري ـ ــر»
«بجماعة دار ولد زيدوح بإقليم بني مالل ،املمنوحة سابقا ألبيه
«بناء على املرسوم رقم  2.05.712الصادر في  11من صفر 1426
«( 22مارس ».)2005

املادة الخامسة

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  11من جمادى األولى  7( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  12من جمادى األولى  8( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات رقم  104.20صادر في  12من جمادى األولى 1441
( 8يناير   )2020بتغيير  قرار وزير الفالحة والصيد البحري
رقم  1889.15الصادر في  9شعبان  28( 1436ماي )2015
القا�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة
ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بوالية جهة تادلة  -أزيالل.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  19منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله
رقم  1.72.277الصادر في  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1889.15
الصادر في  9شعبان  28( 1436ماي  )2015القا�ضي بتسليم قطعة
أرضية فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له
سابقا بوالية جهة تادلة  -أزيالل ؛
وعلى محضريأشغالاللجنةاإلقليميةاملجتمعة يومي 27يناير2010
و  8نوفمبر ،2017
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  1889.15الصادر في  9شعبان  28( 1436ماي  )2015القا�ضي
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة
له سابقا بوالية جهة تادلة  -أزيالل :
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  105.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Relations internationales
- Master of philosophy in international relations and
politics degree, préparé et délivré au siège de University
of Cambridge - Angleterre,

«املادة األولى - .يسلم السيد بوعزة اوعضوش القطعة الفالحية
«من أمالك الدولة الخاصة رقم  S1Iاملحدثة بتجزئة سمكت والواقعة
«بتعاونية اإلصالح الزراعي «السمكتية» بجماعة سمكت بإقليم
«بني مالل ،املمنوحة سابقا ألبيه بناء على املرسوم رقم 2.71.288
«الصادر في  13من رجب  23( 1392أغسطس ».)1972

مشفوعة بباكالوريوس فنون ،تخصص  :دراسات دولية املسلم
من جامعة األخوين بإفران بتاريخ  16ماي .2018

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  12من جمادى األولى  8( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  106.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  107.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :

املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Administration des entreprises
- Degree of bachelor of arts in the business administration,
 préparé et délivré au siège de Bahcesehir UniversityRépublique de Turquie - le 28 janvier 2018,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Economie
- Maîtrise sciences économiques, préparée et délivrée au siège
de l’Université de Limoges - France - le 8 septembre 2008,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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الجريدة الرسمية

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  108.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر   )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  109.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر   )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Monnaie
: banque assurance finance

املـادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Administration des affaires
 درجة الباكالوريوس في تخصص إدارة األعمال املسلمة من كليةاالقتصاد والعلوم اإلدارية في الرياض التابعة لجامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية  -اململكة العربية السعودية بتاريخ
 15يوليو  ،2018مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي
أو ما يعادلها.

- Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :
monnaie banque finance assurance, spécialité : risque,
assurance, décision, à finalité professionnelle, délivré
par l’Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité (membre
de la Comue Université Sorbonne Paris Cité) - France - le
22 octobre 2018,
مشفوعة باإلجازة املهنية مسلك  :تقنيات التأمين املسلمة من كلية
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  110.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  111.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Management
- Diplôme de master droit, économie, gestion à finalité
recherche, mention : sciences du management, spécialité :
sciences de gestion, préparé et délivré au siège de
l’Université de Dijon - France - le 29 octobre 2009,

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Administration
: des entreprises
- Diplôme de master, à finalité professionnelle, mention :
administration des entreprises dans le domaine sciences
juridiques, politiques, économiques et de gestion, préparé
 et délivré au siège de l’Université Rennes 1 - RennesFrance - le 18 décembre 2006,

مشفوعة بدبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير ،تخصص :
التسيير ،اختيار  :التسيير املالي واملحاسبي املسلم من املدرسة الوطنية
للتجارة والتسيير بأكادير.

مشفوعة بدبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير ،تخصص :
التسيير ،اختيار  :التسيير املالي واملحاسبي املسلم من املدرسة الوطنية
للتجارة والتسيير بأكادير.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

عدد 11 - 6854خآلا ىدامج 11ج (( 11ياربف (6ف ((6

الجريدة الرسمية
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  112.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  113.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :

املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Management
- Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :
management, parcours type administration des
entreprises, préparé et délivré au siège de l’Université de
Perpignan - France - le 28 novembre 2017,
مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :العلوم
االقتصادية والتدبير ،تخصص  :تدبير املقاوالت املسلمة من الكلية
املتعددة التخصصات بالجديدة.

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Economie
- Degree of master of arts sustainable international
development, préparé et délivré au siège de Brandeis
University - Waltham - Massachusetts - Etats-Unis - le
23 mai 2010, assorti du degree bachelor of arts, préparé
 et délivré au siège de Nazareth college of RochesterNew York - Etats-Unis - le 11 mai 2007,
وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  114.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Comptabilité et gestion
- Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion / grade
de master, délivré à Paris - France - le 13 décembre 2012,
مشفوعة باإلجازة في العلوم االقتصادية،اختيار  :اقتصاد
املقاولة املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
بمراكش.
املادة الثانية
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  115.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في Gouvernance
: et financement du développement
- Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :
droit international et européen, spécialité : gouvernance
et financement du développement, à finalité recherche
et professionnelle, délivré par l’Université de Nice
 (membre de la Comue Université Côte d’Azur) - Francele 28 mars 2019,
مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية،مسلك  :العلوم
االقتصادية والتدبير،مسار  :العلوم االقتصادية والتدبير املسلمة من
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس.
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  116.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  117.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  17ديسمبر ،2019
قرر ما يلي :

تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Logistique internationale
- Maîtrise ès sciences (M.Sc.)  sciences en gestion
spécialisation logistique internationale, préparée et
délivrée au siège de l’Université de Montréal HEC
Montréal - Canada - le 10 avril 2018, assorti du
baccalauréat en administration des affaires, préparé et
délivré au siège de l’Université du Manitoba - Université
de Saint-Boniface - Canada - le 28 mai 2013,
وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Finances d’entreprises
 شهادة املاسترفي ميدان  :علوم اقتصادية والتسييروعلوم تجارية،فرع  :علوم مالية ومحاسبة ،تخصص  :مالية املؤسسة املسلمة
من كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
التابعة لجامعة الجزائر   - 3الجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية مشفوعة بشهادة الليسانس امليدان  :علوم اقتصادية
والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،الشعبة  :علوم مالية ومحاسبة
التخصص  :مالية ومحاسبة املسلمة من نفس املؤسسة بتاريخ
 12يوليو  2017وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  118.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  119.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :

املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Finance et comptabilité

تقبل ملعادلة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا ،الشهادة التالية في
: Statistique et informatique décisionnelle

 شهادة الليسانس امليدان  :علوم اقتصادية والعلوم التجاريةوعلوم التسيير ،الشعبة  :علوم مالية ومحاسبة التخصص  :مالية
ومحاسبة املسلمة من كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية
وعلوم التسيير التابعة لجامعة الجزائر  - 3الجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية بتاريخ  12يوليو  2017مشفوعة بشهادة
الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

- Attestation de réussite au diplôme universitaire de
technologie, statistique et informatique décisionnelle,
préparée et délivrée au siège de l’Université Paris Descartes,
Institut universitaire de technologie - France, au titre de
l’année universitaire 2014-2015,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  120.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  121.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :

املـادة األولى

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،الشهادة التالية في
: Gestion

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،الشهادة التالية في : Gestion

- Diplôme de licence de droit, économie, gestion, mention :
économie et gestion, préparé et délivré au siège de
 l’Université Lille I - sciences et technologies - Lille - Francele 2 novembre 2016,
مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

- Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion,
préparé et délivré au siège de l’Université de Montréal
HEC Montréal - Canada - le 9 avril 2019,
مشفوعة بدبلوم املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ،اختيار :
التسيير املالي واملحاسبي املسلم من املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير
بسطات.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  122.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  123.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Marketing
- Qualification master degree program subject area
«marketing», educational program «strategic marketing»,
professional qualification «master of science in
marketing», préparée et délivrée au siège de Odessa
national economic University - Ukraine - le 5 juillet 2019,

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Sciences politiques
 - Diplôme de l’Institut d’études politiques de GrenobleCommunauté Université Grenoble Alpes sciences PO
Grenoble - France - le 12 février 2019,

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :العلوم
االقتصادية والتدبير ،تخصص  :تدبير املقاوالت املسلمة من الكلية
املتعددة التخصصات بالجديدة.

مشفوعة بدبلوم معهد الدراسات السياسية والقانونية  -العلوم
السياسية بالرباط ،مسلك  :العلوم السياسية والعالقات الدولية
املسلم من معهد الدراسات السياسية والقانونية  -العلوم السياسية
بالرباط التابع للجامعة الدولية للرباط.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  124.20صادر في  6جمادى األولى  2( 1441يناير )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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قرار لوالي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة رقم  3048.19صادر في
 8ربيع اآلخر   5( 1441ديسمبر   )2019باملوافقة على قرار
عامل إقليم الحسيمة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة بني جميل مكصولين.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر ،2019
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،الشهادة التالية في : Affaires internationales
- Degree of master of arts global affairs, préparé et délivré
au siège de George Mason University - Virginia - EtatsUnis - le 13 août 2011,
مشفوعة باإلجازة في الحقوق ،تخصص  :قانون عام ،اختيار :
العالقات الدولية املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية بمكناس.

والي جهة طنجة  -تطوان  -الحسيمة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716الصادر في  9ذي الحجة
 23( 1436سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع اآلخر
 5( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء ،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم الحسيمة املتضمن إقرار مخطط
تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة بني جميل مكصولين،
(املخطط رقم .)10/2018/AUAH
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بطنجة في  8ربيع اآلخر  5( 1441ديسمبر .)2019

املادة الثانية

اإلمضاء  :محمد مهيدية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
* *

620

الجريدة الرسمية

قرار لعامل إقليم الحسيمة بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية
القروية ملركز جماعة بني جميل مكصولين
عامل إقليم الحسيمة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960املتعلق بتنمية الكتل العمرانية
القروية كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل الثالث منه ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بالحسيمة بتاريخ  18يناير  2019؛
وعلى موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
بالحسيمة بتاريخ  22يناير  2019؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة بني جميل مكصولين املجتمع خالل
دورته العادية املنعقدة بتاريخ  6فبراير  2019؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر من  6ديسمبر  2018إلى غاية
 4يناير  2019بمقر الجماعة السالفة الذكر،
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قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة بني
جميل مكصولين (املخطط رقم  )10/2018/AUAHامللحق بأصل هذا
القرار.
املادة الثانية
ينسخ قرار عامل إقليم الحسيمة الصادر في  13من ربيع األول 1436
( 5يناير  )2015بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز
الجماعة القروية بني جميل مكصولين بإقليم الحسيمة (املخطط
رقم .)AUAH/04/2014
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة

 املساهمة ،في إطار املهام املوكولة إليها وبتنسيق مع القطاعاتوالهيئات املعنية ،في التنمية الترابية ؛

وزارة الداخلية

 -تزويد الحكومة باملعلومات العامة.

مرسوم رقم  2.19.1086ص ــادرفي  4جمادى اآلخرة 1441
( 30يناير  )2020بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية

املادة 2
تشتمل وزارة الداخلية ،باإلضافة إلى ديوان الوزير ،على إدارة
مركزية ومصالح الممركزة.
املادة 3

رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ،وال سيما الفصل  90منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  065.13املتعلق بتنظيم وتسيير
أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.15.33بتاريخ  28من جمادى األولى 1436
( 19مارس  )2015؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.1369الص ــادر في  29من شوال 1426
( 2ديسمبر  )2005بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية
والالتمركز اإلداري ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.618الص ــادر في  18من ربيع اآلخر 1440
( 26ديسمبر  )2018بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري ؛
وعلى املرسوم رقم  2.93.44الص ــادر في  7ذي القعدة 1413
( 29أبريل  )1993املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  6جمادى
األولى  2 ( 1441يناير ،)2020
رسم ما يلي :
املادة األولى
تناط بوزارة الداخلية ،إضافة إلى االختصاصات والصالحيات
املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية بموجب النصوص
الجاري بها العمل ،املهام التالية :
 اإلدارة الترابية للمملكة والحفاظ على النظام واألمن العموميين؛ القيام ،طبقا للنصوص الجاري بها العمل ،وال سيما القوانينالتنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية والنصوص التنظيمية
املتخذة لتطبيقها ،بمواكبة هذه الجماعات في تدبيرها لشؤونها
بكيفية ديمقراطية ؛

تشتمل اإلدارة املركزية :
من جهة على :
 الكتابة العامة ؛ املديرية العامة للشؤون الداخلية ؛ املديرية العامة لألمن الوطني ؛ إدارة القوات املساعدة ؛ املفتشية العامة لإلدارة الترابية ؛ املديرية العامة للجماعات الترابية ؛ املديرية العامة للوقاية املدنية ؛ مديرية التعاون الدولي ؛ مديرية التواصل ؛ مجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات الترابية ،التابعة مباشرةللوزير؛
ومن جهة أخرى على :
 مديرية الشؤون اإلدارية ؛ مديرية أنظمة املعلومات واالتصاالت ؛ مديرية الشؤون القروية ؛ مديرية املوارد البشرية ؛ مديرية الشؤون القانونية واملنازعات ؛ مديرية تدبيراملخاطرالطبيعية ؛ مديرية اإلنعاش الوطني ؛ -مديرية تنسيق الشؤون االقتصادية.
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املادة 4

يمارس الكاتب العام ،تحت سلطة وزير الداخلية ،االختصاصات
املسندة إلى الكتاب العامين للوزارات بموجب املرسوم املشار إليه
أعاله رقم  2.93.44الصادر في  7ذي القعدة  29( 1413أبريل )1993
كما وقع تغييره وتتميمه.
املادة 5
تظل املديرية العامة لألمن الوطني خاضعة ألحكام النصوص
املحددة لتنظيمها واختصاصاتها ،السيما املرسوم رقم 2.10.84
الصادر في  21من ربيع اآلخر  7( 1431أبريل  )2010بتحديد
اختصاصات املديريات املركزية التابعة للمديرية العامة لألمن
الوطني كما وقع تغييره وتتميمه.
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 تتبع الحقل الديني والسيا�سي واألنشطة الحزبية والنقابية ،وكذاتتبع الوضع االجتماعي واالقتصادي املؤثر على النظام واألمن
العموميين ؛
 تأطيرالعمليات االنتخابية واالستفتاءات ؛ السهر على التتبع القانوني لوضعية الحريات العامة ولشؤوناملجتمع املدني ؛
 تنسيق عمليات محاربة األنشطة غير املشروعة العابرة للحدودوتلك املتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية ومحاربة املخدرات
والتهريب ؛
 -تدبيرشؤون هيئة رجال السلطة ؛

املادة 6

 -املساهمة في تدبيرشؤون أعوان السلطة.

يظل تنظيم إدارة القوات املساعدة خاضعا ألحكام الظهير
الشريف رقم  1.17.71الصادر في  28من جمادى األولى 1439
( 15فبراير  )2018املتعلق بإعادة تنظيم القوات املساعدة وبتحديد
النظام األسا�سي الخاص بأفرادها والنصوص املتخذة لتطبيقه.

تضم املديرية العامة للشؤون الداخلية :

املادة 7
مع مراعاة االختصاصات املسندة لهيئات التفتيش واملراقبة
املحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل ،تناط باملفتشية العامة
لإلدارة الترابية مهمة مراقبة مصالح وزارة الداخلية ،التي تشمل مهام
التفتيش والتدقيق واالفتحاص والتقييم.
كما تقوم ،وفق الشروط والكيفيات املحددة بموجب القوانين
التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية ،بمهام تدقيق تدبير الجماعات
الترابية والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
املادة 8
تناط باملديرية العامة للشؤون الداخلية ،مع مراعاة االختصاصات
املسندة ملصالح أخرى ،مهمة النظر في القضايا والشؤون ذات
االنعكاس األمني والسيا�سي .ولهذه الغاية ،تقوم ،على الخصوص،
باملهام التالية :
 تجميع ودراسة املعلومات ؛ تنسيق عمل كافة املصالح املكلفة باألمن وبالحفاظ على النظامالعام والسهر على التتبع والتقييم املستمرين للوضعية األمنية
باململكة ؛

 مديرية األمن واملستندات ؛ مديرية الشؤون السياسية ؛ مديرية اإلدارة الترابية ؛ مديرية الشؤون االنتخابية ؛ مديرية الحريات واملجتمع املدني ؛ مديرية الهجرة ومراقبة الحدود.كما تضم املعهد امللكي لإلدارة الترابية ومركز اليقظة والتنسيق
وكذا مركز الدراسات االستراتيجية.
يدخل كل من املعهد واملركزان املذكوران أعاله في حكم مديرية
باإلدارة املركزية.
املادة 9
تناط بمديرية األمن واملستندات مهمة التنسيق مع املصالح
األمنية .وتقوم لهذه الغاية بما يلي:
 جمع ومعالجة وتبادل املعلومات املتعلقة بمجاالت النظام واألمنالعموميين؛
 العمل على تحصين الوثائق الرسمية من التزوير ،والسيما منهاجوازات السفرورخص حمل السالح الظاهروسالح القنص ؛
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 تنشيط عمل أقسام الشؤون الداخلية بعماالت وأقاليم اململكة؛ تنسيق التواصل بين املصالح األمنية واإلدارات والهيئات العاملةفي مجال سالمة الطيران املدني وتأمين املوانئ ؛
 القيام ،بتنسيق مع مختلف املصالح األمنية ،بوضع مخططاتللحفاظ على األمن والتصدي للتهديدات اإلرهابية والجريمة
اإللكترونية والعنف املرتبط بالتطرف.
املادة 10
تناط بمديرية الشؤون السياسية املهام التالية :
 تتبع الحقل السيا�سي واألنشطة الحزبية والنقابية ؛ تتبع الحقل الديني ؛ تتبع الوضع االجتماعي واالقتصادي ذو االنعكاس على النظامواألمن العموميين.
املادة 11
يعهد إلى مديرية اإلدارة الترابية مهمة تدبير شؤون هيئة رجال
السلطة ،من خالل :
 تدبيرمساراتهم املهنية ووضع آليات تقييم أدائهم ؛ السهرعلى تكوينهم ومواكبتهم وكذا تطويركفاءاتهم.كما تساهم في تدبير شؤون أعوان السلطة.
عالوة على ذلك ،يعهد إلى مديرية اإلدارة الترابية بمهمة اليقظة
الترابية من خالل تتبع الوحدات اإلدارية الترابية مصنفة إلى مناطق   .
املادة 12
يعهد إلى مديرية الشؤون االنتخابية باملهام التالية :
 التهييئ اإلداري لالستشارات االنتخابية واالستفتائية والتدابيراملرتبطة بها ؛
 إعداد مشروع التقسيم الترابي ؛ معالجة املعلومات املتعلقة باإلحصاء ؛ تتبع الشؤون املتعلقة باملجالس املنتخبة وهياكلها وشؤون البرملان.كما تقوم ،بتنسيق مع السلطات املختصة ،بمهمة إحصاء األفراد
الخاضعين للخدمة العسكرية.
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املادة 13
تقوم مديرية الحريات واملجتمع املدني بما يلي :
 السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقةبالحريات العامة ؛
 التتبع القانوني لشؤون املجتمع املدني ؛ التنسيق مع الهيئات واملؤسسات الوطنية ذات الصلة.املادة 14
تناط بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود ،مع مراعاة االختصاصات
املسندة ملصالح أخرى ،املهام التالية :
 تنسيق عمليات محاربة األنشطة غير املشروعة العابرة للحدود،وتلك املتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية وبمحاربة املخدرات
والتهريب ؛
 املساهمة في الرفع من قدرات اململكة في مراقبة الحدود.املادة 15
يظل املعهد امللكي لإلدارة الترابية خاضعا ملقتضيات املرسوم
رقم  2.08.291الصادر في  5رجب  9( 1429يوليو .)2008
املادة 16
يسهر مركز اليقظة والتنسيق على تجميع وإعادة توزيع املعلومات
املتعلقة باملجاالت املشار إليها في املادة  8أعاله.
املادة 17
يقوم مركز الدراسات االستراتيجية بإنجاز دراسات استراتيجية
وتحاليل استشرافية في املجاالت املرتبطة بمجاالت تدخل وزارة
الداخلية.
املادة 18
تناط باملديرية العامة للجماعات الترابية مهمة تحضير قرارات
وزير الداخلية التي يتخذها في إطار اختصاصاته املنصوص عليها
في النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية وتتبع
تنفيذها .كما تقوم باملواكبة القانونية والتقنية واملالية للجماعات
الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ومجموعات الجماعات الترابية وتقديم الدعم لها.
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كما تناط بها مهمة املساهمة ،بتنسيق مع القطاعات والهيئات
املعنية ،في التنمية الترابية.
تضم املديرية العامة للجماعات الترابية :
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كما تسهر على حسن عمل الفاعلين في املجاالت املذكورة واملساهمة
في تطوير أدائهم وكذا تقنين املرافق العمومية املحلية واملساهمة
في وضع آليات تسييرها ومراقبتها.

 -مديرية التخطيط والتنمية الترابية ؛

املادة 21

 -مديرية الشبكات العمومية املحلية ؛

تناط بمديرية املرافق العمومية املحلية مهمة مواكبة ودعم
الجماعات الترابية في تنمية املشاريع االقتصادية املهيكلة وإنعاش
الشغل إلى جانب املصالح والهيئات املختصة األخرى.

 -مديرية التنقالت الحضرية والنقل ؛

وتعمل على تقديم الدعم للجماعات الترابية لتوحيد املعايير
املتعلقة بالتجهيزات واملرافق العمومية املحلية االقتصادية ،التجارية
منها وغير التجارية ،ووضع آليات حسن تدبيرها.

 -مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي.

كما تقوم أيضا بمواكبة الجماعات الترابية في مجال حفظ
الصحة ومحاربة نواقل األمراض واملساهمة في إعداد سياسات تنمية
الفضاءات النباتية واملجالية.

 مديرية املرافق العمومية املحلية ؛ مديرية املؤسسات املحلية ؛ مديرية مالية الجماعات الترابية ؛املادة 19
تناط بمديرية التخطيط والتنمية الترابية مهمة تقديم الدعم
للجهات والجماعات الترابية األخرى في مجال التخطيط وإعداد التراب
ووضع البرامج الجهوية للتنمية وتشجيع التعاقد مع الدولة .وتقوم
كذلك بمواكبة الجماعات الترابية في إعداد ووضع مخططات وبرامج
التأهيل الحضري والتنمية الترابية وكذا استراتيجيات وبرامج تنمية
املدن واملراكز الحضرية .كما تقوم بتنظيم تدخل الجماعات الترابية
في مجال التعمير.

 املساهمة في وضع سياسة تنمية البنيات التحتية للنقل داخلالجهة ؛

وتقوم أيضا بمواكبة الجماعات الترابية في مجال التعاون فيما
بينها وبين مصالح الدولة في املجاالت املذكورة.

 مواكبة الجماعات الترابية في عملية التعاقد وتجويد تدبير النقلالعمومي ؛

املادة 20

 السهر على توحيد املعايير املتعلقة بالتنقالت الحضرية وتطويرأنماط التنقل ؛

تناط بمديرية الشبكات العمومية املحلية مهمة املواكبة التقنية
للجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين
الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في مجاالت املاء والكهرباء
والتطهير واإلنارة العمومية والتهيئة الرقمية والبيئة.
كما تساهم ،إلى جانب املصالح والهيئات املختصة ،في عمليات
إعداد وتنسيق وتتبع تنفيذ املخططات والبرامج الوطنية املتعلقة
باملجاالت املذكورة.
باإلضافة إلى ذلك ،تعمل على تقديم املساعدة لفائدة الجماعات
الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ومجموعات الجماعات الترابية في مجال إنجاز وتطوير البنيات
التحتية وكذا الشبكات العمومية املحلية.

املادة 22
تناط بمديرية التنقالت الحضرية والنقل ،مع مراعاة االختصاصات
املسندة إلى القطاعات الوزارية األخرى ،املهام التالية :
 -دعم الجماعات الترابية في مجال التنقالت الحضرية والنقل ؛

 مواكبة الجماعات الترابية في إعداد املخططات الجهوية للنقلالعمومي وتدعيم الولوج إلى املناطق املعزولة.
املادة 23
تناط بمديرية املؤسسات املحلية مهام املواكبة والتتبع القانوني
لعمل مجالس الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات
التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية ،واملراقبة
اإلدارية لشرعية قراراتها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها
العمل والنظر في القضايا املتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية
وبمجالسها وتتبع كل ما يتعلق بالوضع القانوني ملنتخبيها وكذا تطوير
خدمات الحالة املدنية.
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كما تعمل على تقديم الدعم واالستشارة القانونية في تدبير
الشكايات وتسوية الخالفات التي تعد الجماعات الترابية طرفا فيها،
باإلضافة إلى مساعدتها في القضايا املعروضة على القضاء ،طبقا
للنصوص الجاري بها العمل.
املادة 24
تناط بمديرية مالية الجماعات الترابية مهمة املواكبة املالية
للجماعات الترابية من أجل تقوية قدراتها للقيام باملهام املوكولة إليها
قانونا .كما تعمل على تقديم الدعم املالي لها من أجل إنجاز مشاريعها
التنموية وإنشاء التجهيزات.
وتقوم بتقديم االستشارة لفائدة الجماعات الترابية للبحث عن
مصادر تمويل مشاريعها وبرامجها التنموية باإلضافة إلى املساهمة في
تنمية الوعاء الضريبي وتحصيل الرسوم املحلية وفي تطوير اإلدارة
الجبائية املحلية واملمتلكات الجماعية.
كما تسهر أيضا على املراقبة اإلدارية للقرارات ذات الوقع املالي
الخاضعة لتأشيرة وزير الداخلية واملساهمة في وضع املعايير املتعلقة
باملالية املحلية والتحكيم القانوني في املجال املالي.
املادة 25
تناط بمديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي مهمة تقديم
الدعم لتحديث الهياكل اإلدارية التابعة للجماعات الترابية ومواكبة
املصالح املكلفة بتدبير مواردها البشرية والسهر على عصرنتها وتطوير
كفاياتها والتنسيق اإلداري والبيداغوجي للمراكز ما بين الجهوية
لتكوين موظفي الجماعات الترابية ،وكذا مراكز التكوين اإلداري
ومعاهد التكوين التقني التابعة لوزارة الداخلية.
كما تقوم بمواكبة التحول الرقمي للخدمات املقدمة من طرف
الجماعات الترابية.
ويعهد إليها أيضا تدبير البوابة الوطنية للجماعات الترابية بجانب
املصالح املختصة األخرى.
املادة 26
تناط بمديرية التعاون الدولي ،مع مراعاة االختصاصات املسندة
للقطاعات والهيئات املختصة ،وبتنسيق معها ،مهمة وضع البرنامج
العام للتعاون الدولي لوزارة الداخلية والسهر على تنسيق وتتبع
تنفيذه في إطار التوجهات العامة للسياسة الخارجية للمملكة.
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املادة 27
تناط بمديرية التواصل مهمة وضع وتنفيذ سياسة التواصل
الداخلي والخارجي للوزارة وفق توجهاتها االستراتيجية .كما تقوم
بوضع آليات اليقظة وكذا املساهمة في تحليل املعلومة بتنسيق مع
املصالح املختصة وبتأمين تواصل الوزارة مع وسائل اإلعالم.
املادة 28
تناط بمجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات الترابية مهمة
تقييم أداء رجال السلطة ودعمهم ومواكبتهم في مزاولة عملهم.
كما يتولى أيضا التعريف باألطر ذات الكفاءات العليا.
يحدد تأليف وكيفيات سير املجلس املذكور بنص تنظيمي.
املادة 29
مع مراعاة االختصاصات املسندة للمصالح األخرى للوزارة،
تناط بمديرية الشؤون اإلدارية مهمة إعداد ميزانية وزارة الداخلية
وتنفيذها وكذا تدبير ممتلكاتها .كما تسهر على تدبير أرشيف الوزارة.
املادة 30
يعهد إلى مديرية أنظمة املعلومات واالتصاالت ،بتنسيق مع
املصالح املعنية وفي انسجام مع استراتيجية املغرب الرقمي ،بوضع
االستراتيجية الرقمية للوزارة على املستوى املركزي والترابي،
والسهر على تنفيذها التقني .كما تقوم بتطوير وتنمية وصيانة نظم
املعلومات واالتصاالت على الصعيد الوطني وتوفير املساعدة التقنية
للوحدات املعلوماتية التابعة للعماالت واألقاليم.
كما تعمل أيضا على ضمان أمن أنظمة املعلومات واالتصاالت
للبنيات األساسية والتجهيزات املادية والبرمجية التي تشرف على
إنجازها.
املادة 31
تناط بمديرية الشؤون القروية مهمة ممارسة الوصاية باسم
وزير الداخلية على الجماعات الساللية وفقا للقوانين والتنظيمات
الجاري بها العمل ،وكذا إدارة ممتلكاتها واملحافظة عليها والدفاع عن
مصالحها وإعادة هيكلة األرا�ضي الجماعية.
كما تقوم بدعم البرامج الحكومية في العالم القروي.
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املادة 35

مع مراعاة االختصاصات املسندة للمصالح املعنية ،تناط بمديرية

تناط بمديرية اإلنعاش الوطني مهمة إعداد وتنفيذ سياسة

املوارد البشرية مهمة تدبير وتسيير املوظفين اإلداريين والتقنيين

الحكومة في ميدان اإلنعاش الوطني .ولهذه الغاية تقوم بإعداد برنامج

واألعوان واملتعاقدين العاملين باملصالح املركزية واملصالح الالممركزة

سنوي يهدف إلى التقليص من البطالة على املستوى املحلي من خالل

لوزارة الداخلية وكذا تطوير كفاياتهم وتقوية قدراتهم.

املساهمة في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات األساسية واملشاريع

كما تعنى كذلك بتحديث وتطوير هياكل مصالح وزارة الداخلية
املركزية والالممركزة.

ذات الصبغة االجتماعية .كما يمكن لها املساهمة أيضا في إنجاز برامج
أخرى حسب الظرفية.

وتساهم أيضا في التنمية االجتماعية لفائدة املوظفين واملستخدمين
العاملين بوزارة الداخلية.

تشتمل مديرية اإلنعاش الوطني على إدارة مركزية ومصالح
الممركزة.

املادة 33
مع مراعاة االختصاصات املسندة للمصالح املعنية ،تناط بمديرية
الشؤون القانونية واملنازعات مهمة تقديم االستشارة واملواكبة
القانونية ملختلف مصالح الوزارة على املستويين املركزي والترابي،
وكذا تقديم الدعم القانوني لها في إعداد ودراسة مشاريع النصوص
التشريعية والتنظيمية املتعلقة بمجاالت تدخلها أو تلك املحالة عليها،
باإلضافة إلى تدبير ملفات املنازعات والتنسيق مع الجهات املختصة
في هذا اإلطار ،وتقديم الدعم واملواكبة القضائية .كما تقوم بمهام
اليقظة واإلخبار القانوني.
املادة 34
تناط بمديرية تدبير املخاطر الطبيعية مهمة املساهمة ،بتنسيق
مع القطاعات والهيئات املعنية ،في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية
املتعلقة بتدبير املخاطر الطبيعية والحد منها وإعداد مشاريع النصوص
التشريعية والتنظيمية املرتبطة بها وكذا املساهمة في وضع املخططات
الوطنية للوقاية من املخاطر الطبيعية وآليات املراقبة ،باإلضافة إلى
املشاركة في إعداد وتنفيذ االتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما يعهد إليها بتنمية املعرفة باملخاطر الطبيعية من خالل تجميع
وتبادل واستغالل املعطيات املتعلقة برصد املخاطر.

املادة 36
تناط بمديرية تنسيق الشؤون االقتصادية ،بتنسيق مع اإلدارات
واملؤسسات املعنية ومع العماالت واألقاليم ،مهمة تتبع امللفات ذات
الطابع االقتصادي التي تدخل في مجال اختصاصات وزارة الداخلية.
ولهذه الغاية ،يعهد إليها بتتبع وتحليل الظرفية االقتصادية وبتتبع
تموين السوق الوطنية باملواد واملنتجات األساسية ،وتوجيه عمل
املصالح التابعة للعماالت واألقاليم املكلفة بمراقبة األسعار والجودة
واملعامالت التجارية واملساهمة في إعداد وتتبع وتنفيذ النصوص
التشريعية والتنظيمية واالستراتيجيات الوطنية املتعلقة بحماية
املستهلك وبمراقبة وضبط األسواق.
كما تساهم ،في إطار لجنة األسعار املشتركة بين الوزارات،
في دراسة القضايا املتعلقة بتنظيم األسعار وباملنافسة وبتحديد
أسعار السلع واملنتجات والخدمات املقننة أسعارها.
كما تتولى ،إلى جانب باقي املصالح ،تتبع أنشطة املراكز الجهوية
لالستثمار وتتبع تنفيذ االستراتيجيات الوطنية واملخططات القطاعية
املساهمة في التنمية االقتصادية وفي تحفيز االستثمارات والتشغيل،
على املستوى الترابي.

وتسهر على دعم العماالت واألقاليم في تدبير املخاطر وفق

وتسهر كذلك ،بتنسيق مع السلطات اإلقليمية واملصالح املختصة،

التوجهات الوطنية وعلى إعداد وتتبع تنفيذ البرنامج السنوي للحساب

على تدبير امللفات املتعلقة بالنقل بواسطة سيارات األجرة وتتبع

املرصد ألمور خصوصية «صندوق محاربة الكوارث الطبيعية».

امللفات املتعلقة بنقل املسافرين وبالنقل الطرقي.
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املادة 37
تحدث األقسام واملصالح التابعة لإلدارة املركزية ويحدد تنظيمها
بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة.
املادة 38
تحدث املصالح الالممركزة التابعة لوزارة الداخلية ويحدد
تنظيمها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل،
السيما املرسوم رقم  2.17.618الصادر في  18من ربيع اآلخر 1440
( 26ديسمبر  )2018بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري.
املادة 39
تنسخ مقتضيات املرسوم رقم  2.97.176الصادر في  14من
شعبان  15( 1418ديسمبر  )1997في شأن اختصاصات وتنظيم
وزارة الداخلية كما تم تغييره وتتميمه .غير أن مقتضيات املرسوم
املذكور واملتعلقة باملديرية العامة للوقاية املدنية وكذا تلك املتعلقة
باألقسام واملصالح التابعة لإلدارة املركزية ،تظل سارية املفعول
إلى أن يتم تعويضها.
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وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
قرار لوزير الفـ ـ ـ ــالحة والصي ـ ــد البح ــري والتنمية القـ ـ ــروية واملياه
والغابات رقم  3987.19صادر في  16من ربيع اآلخر  1441
( 13ديسمبر  )2019بإحداث إعداد مؤقت لإلشراف على إنجاز
مشروعي تحلية مياه البحر ألغراض الري واملياه الصالحة
للشرب في منطقتي اشتوكة والداخلة.
وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة ،كما
تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.11.681الصادر في  28من ذي الحجة 1432
( 25نوفمبر  )2011بشأن كيفيات تعيين رؤساء األقسام ورؤساء
املصالح باإلدارات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.75.864الصادر في  17من محرم 1396
( 19يناير  )1976بشأن نظام التعويضات املرتبطة بمزاولة املهام
العليا بمختلف الوزارات ؛

تظل القرارات املتخذة تطبيقا للمرسوم املذكور رقم 2.97.176
الصادر في  14من شعبان  15( 1418ديسمبر  ،)1997سارية املفعول
إلى أن يتم نسخها أو تعويضها.

( 2فبراير  )1998بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي

املادة 40

ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات

يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى
وزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،كل واحد
منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  4جمادى اآلخرة  30( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

وعلى املرسوم رقـم  2.97.1052الصادر في  4شوال 1418

املصلحة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.1369الصادر في  29من شوال 1426
( 2ديسمبر  )2005بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية
والالتمركز اإلداري ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.197الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.168الصادر في  25من جمادى األولى 1430
( 21ماي  )2009بتحديد اختصاصات وتنظيم املديريات املركزية لوزارة
الفالحة والصيد البحري  -قطاع الفالحة  ،-كما تم تغييره وتتميمه
وال سيما املادة  16منه،
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قرر ما يلي :
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• مصلحة الدراسات وتتبع األشغال بالداخلة وتتكلف بـ :
املادة األولى

يحدث تحت إشراف مدير الري وإعداد املجال الفالحي إعداد
مؤقت بمدينة أكادير تناط به مهمة اإلشراف على إنجاز مشروع تحلية
مياه البحر ألغراض الري واملياه الصالحة للشرب في منطقة اشتوكة
بجهة سوس  -ماسة ومشروع تحلية مياه البحر ألغراض الري واملياه
الصالحة للشرب في منطقة الداخلة بجهة الداخلة  -وادي الذهب.
املادة الثانية
تبلغ تكلفة إنجاز مشروع اشتوكة بجهة سوس  -ماسة حوالي ثالثة
آالف وثمان مئة وسبع وثالثون مليون درهم ( 3.837مليون درهم)
بينما تبلغ تكلفة إنجاز مشروع الداخلة بجهة الداخلة  -وادي الذهب
حوالي ألفي مليون درهم ( 2.000مليون درهم).
املادة الثالثة
يتألف اإلعداد املؤقت لإلشراف على إنجاز مشروعي تحلية مياه
البحر ألغراض الري واملياه الصالحة للشرب في منطقة اشتوكة بجهة
سوس  -ماسة ومنطقة الداخلة بجهة الداخلة  -وادي الذهب من
مصلحتين بجهة سوس  -ماسة ومصلحة بجهة الداخلة  -وادي الذهب :
• مصلحة الدراسات باشتوكة وتتكلف بـ :
 تتبع إنجازاألشغال الطبوغرافية ؛ تتبع عملية نزع امللكية ؛ تتبع إنجازالدراسات التنفيذية واملصادقة عليها.• مصلحة تتبع األشغال باشتوكة وتتكلف بـ :
 تتبع إنجازاألشغال ملحطة تحلية مياه البحر؛ تتبع إنجازأشغال شبكة الري ؛ مراقبة إنجاز األشغال طبقا لالتفاقيات املوقعة مع الشريكالخاص ؛
 مراعاة احترام برامج اإلنجاز بما فيها مراقبة املوارد البشريةواألشغال ؛
 تحضيرجرادات األشغال ؛ حل املشاكل اليومية املتعلقة بإنجازاألشغال ؛ السهرعلى جودة األشغال ومراقبتها ؛ إعداد التقاريرعن تقدم األشغال وتتبع تعبئة الدعم العمومي ؛ إعداد اللقاءات والزيارات امليدانية ملختلف الهيئات الوطنيةوالدولية ؛
 -مراقبة استالم املشروع.

 تتبع إنجازاألشغال الطبوغرافية ؛ تتبع عملية نزع امللكية ؛ تتبع إنجازالدراسات التنفيذية واملصادقة عليها ؛ تتبع إنجاز األشغال ملحطة تحلية مياه البحر ومحطة الطاقةالريحية ؛
 تتبع إنجازأشغال شبكة الري ؛ مراقبة إنجاز األشغال طبقا لالتفاقيات املوقعة مع الشريكالخاص ؛
 مراعاة احترام برامج اإلنجاز بما فيها مراقبة املوارد البشريةواألشغال ؛
 تحضيرجرادات األشغال ؛ حل املشاكل اليومية املتعلقة بإنجازاألشغال ؛ السهرعلى جودة األشغال ومراقبتها ؛ إعداد التقاريرعن تقدم األشغال وتتبع تعبئة الدعم العمومي ؛ إعداد اللقاءات والزيارات امليدانية ملختلف الهيئات الوطنيةوالدولية ؛
 مراقبة استالم املشروع.املادة الرابعة
من أجل تخويل التعويض عن املهام :
 يدخل اإلعداد املؤقت لإلشراف على إنجاز مشروعي تحلية مياهالبحر ألغراض الري واملياه الصالحة للشرب في منطقة اشتوكة
بجهة سوس  -ماسة ومنطقة الداخلة بجهة الداخلة  -وادي
الذهب ،في حكم قسم باإلدارة املركزية ؛
 تدخل مصالح اإلعداد املؤقت في حكم مصلحة باإلدارة املركزية.املادة الخامسة
يباشر التعيين في املهام التي تدخل في حكم قسم ومصالح اإلدارة
املركزية بالنسبة لهذا اإلعداد طبقا للشروط املنصوص عليها في املرسوم
املشار إليه أعاله رقم  2.11.681الصادر في  28من ذي الحجة 1432
( 25نوفمبر .)2011
املادة السادسة
ينتهي مفعول هذا القرار بمجرد انتهاء األشغال باملشروعين
السالفي الذكر أي  31ديسمبر  ،2022يجسد هذا االنتهاء بقرار لوزير
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،يؤشر
عليه وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

الجريدة الرسمية

عدد 11 - 6854خآلا ىدامج 11ج (( 11ياربف (6ف ((6

629

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  35.20صادر في

املادة السابعة
يعهد إلى مدير الري وإعداد املجال الفالحي بتنفيذ هذا القرار.

 6جمادى األولى  2( 1441يناير  )2020بتغيير قراركاتب الدولة

املادة الثامنة

لدى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ،املكلف باملاء والبيئة  

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

رقم  2561.10بتاريخ  21من رمضان ( 1431فاتح سبتمبر )2010

وحرر بالرباط في  16من ربيع اآلخر  13( 1441ديسمبر .)2019
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

وزارة التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  34.20صادر في
 6جمادى األولى  2( 1441يناير   )2020بتغيير  قرار وزير 
الطاقة واملعادن واملاء والبيئة رقم  1169.15بتاريخ
 12من جمادى اآلخرة  2( 1436أبريل  )2015بإحداث إعداد 
مؤقت لورش سد تيداس بإقليم الخميسات.
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على قرار وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة رقم 1169.15
الصادر في  12من جمادى اآلخرة  2( 1436أبريل  )2015بإحداث إعداد
مؤقت لورش سد تيداس بإقليم الخميسات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير ،على النحو التالي ،مقتضيات املادة السادسة من قرار وزير
الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املشار إليه أعاله رقم  1169.15الصادر في
 12من جمادى اآلخرة  2( 1436أبريل : )2015
« املادة السادسة - .ينتهي  ...........................................أي حوالي نهاية
« شهر يناير  ،2023ويجسد هذا االنتهاء بقرار لوزير التجهيز والنقل
« واللوجيستيك واملاء ،يؤشر عليه من طرف وزير االقتصاد واملالية
« وإصالح اإلدارة».
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

بإحداث إعداد  مؤقت لورش سد سيدي عبد هللا بإقليم
تارودانت.
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على قرار كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،
املكلف باملاء والبيئة رقم  2561.10الصادر في  21من رمضان 1431
(فاتح سبتمبر  )2010بإحداث إعداد مؤقت لورش سد سيدي عبد هللا
بإقليم تارودانت ،كما تم تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير ،على النحو التالي ،مقتضيات املادة السادسة من قرار كاتب
الدولة لدى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ،املكلف باملاء والبيئة   
املشار إليه أعاله رقم  2561.10الصادر في  21من رمضان 1431
(فاتح سبتمبر : )2010
« املادة السادسة - .ينتهي  ...........................................أي حوالي نهاية
« شهر أكتوبر  ،2021ويجسد هذا االنتهاء بقرار لوزير التجهيز والنقل
« واللوجيستيك واملاء ،يؤشر عليه من طرف وزير االقتصاد واملالية
« وإصالح اإلدارة».
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6جمادى األولى  2( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

