
577 الجريدة الرسميةعدد)6854 - 11)جمادى اآلخرة)1441 )6)فبراير)2020( 

آلا ى (1 في) صا رد (01.20 فملنهيدرقم) فلشغلدوفإل ماجد  ق6فردلوزي6د
بتطبيقدفملا 1دفألولىدفملك6ر1) 1111 )31) يسلرب619)() فألولى)
 2.19.769 رقم) فمل6سومد ومند (2.19.719 رقم) فمل6سومد مند
بتطبيق) أكتوب6196)() (3(  1111 صف6) (1 في) فلصا ريند
فلقانوندرقم)98.15)فملتعلقدبنظامدفلتأميندفإلآباريدفألسا�سي)
لللعاشات) نظامد بإحدفثد (99.15 وفلقانوندرقم) فمل6ضد عند
فلخاصيندبفئاتدفملهنييندوفلعلالدفملستقليندوفألشخاصدغيب)

فألآ6فء)فلذ ند زفولوندنشاطادجاصا.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

1441 صفر) (4 في) الصادر  (2.19.719 رقم) املرسوم  على   بناء)
98.15)املتعلق بنظام التأمين) 2019()بتطبيق القانون رقم) )3)أكتوبر)
بإحداث نظام) (99.15 اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم)
للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص)
بالقوابل) يتعلق  فيما  خاصا،) نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء) غير 

واملروضين الطبيين،)كما تم تتميمه)؛

1441 صفر) (4 في) الصادر  (2.19.769 رقم) املرسوم   وعلى 
98.15)املتعلق بنظام التأمين) 2019()بتطبيق القانون رقم) )3)أكتوبر)
بإحداث نظام) (99.15 اإلجباري األسا�سي عن املرض والقانون رقم)
للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص)
الذين يزاولون نشاطا خاصا،)فيما يتعلق بالعدول،كما) غير األجراء)

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)2.19.769)املشار إليهما أعاله،)يرفق طلب التسجيل)

لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالوثائق التالية):

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية أو بطاقة) (- (1
اإلقامة بالنسبة لألجانب عند االقتضاء)؛

وثيقة تثبت صفة املعني باألمر،)مسلمة منذ ثالثة أشهر على) (- (2
األكثر من لدن الهيئة أو السلطة املخول لها قانونا تسليم رخصة)

مزاولة املهنة)؛

الضمان) الشتراكات  البنكي  باالقتطاع  الترخيص  وثيقة  (- (3
االجتماعي،)تضعها مصالح الصندوق املذكور رهن إشارة املعني باألمر.

املـــادة الثــانيــة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر2019(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

 ق6فردلوزي6دفالقتصا دوفملاليةدوإصالحدفإل فر1درقم)4195.19)صا ردفي

بتحد ددالئحة) ()(619 )31) يسلرب)  1111 فألولى) آلا ىد (1

من) (36 آ6فئددفإلعالناتدفلقانونيةدفملنصوصدعليهادفيدفملا 1)

فالكتتاب) إلىد فلجلهورد بدعو1د فملتعلقد (44.12 رقم) فلقانوند

وباملعلوماتدفملطلوبةدإلىدفألشخاصدفملعنويةدوفلهيئاتدفلتي)

تدعودفلجلهوردإلىدفالكتتابدفيدأسهلهادأودسندفتها.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على القانون رقم)44.12)املتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب)

تدعو) التي  والهيئات  املعنوية  األشخاص  إلى  املطلوبة  وباملعلومات 

الجمهور إلى االكتتاب في أسهمها أو سنداتها،)الصادر بتنفيذه الظهير)

الشريف رقم)1.12.55)بتاريخ)14)من صفر)1434 )28)ديسمبر)2012(،)

وال سيما املادة)30)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.227)الصادر في)28)من ذي الحجة)1438 

بدعوة) املتعلق  (44.12 رقم) القانون  بتطبيق  ()2017 سبتمبر) (19(

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)30)من القانون املشار إليه أعاله رقم)44.12،)

تحدد الئحة جرائد اإلعالنات القانونية على النحو التالي):

1)-)العلم)؛

Al-Bayane(-(2)؛

3)-)االتحاد االشتراكي)؛

4)-)املغرب)؛

5)-)رسالة األمة)؛

6)-)بيان اليوم)؛

La(Vie(économique(-(7)؛

L’Economiste(-(8)؛

Le(Matin(-(9)؛

Libération(-(10)؛

L’Opinion(-(11)؛


