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بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب
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نص2صلعام 

قان2نلاملا 7 لاملعدلل لسن لاملا 7 ل2)2).

ظهير شريف رقم 1.20.72 صادر في 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020(  
 ................ 4083بتنفيذ قانون املالية املعدل رقم 35.20 للسنة املالية 2020.

صندحقلا ضمانلاملركزي.ل-لتح2يللإلىلشرك لمساهم .

ظهير شريف رقم 1.20.73 صادر في 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020( 
بتنفيذ القانون رقم 36.20 القا�ضي بتحويل صندوق الضمان املركزي 

4147إلى شركة مساهمة................................................................................... 

مؤسساتلاالئتمان.

ظهير شريف رقم 1.20.74 صادر في 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020( 
بتنفيذ القانون رقم 44.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 املتعلق 

 ................................... 4149بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها.

حا  لا ط2ارئلا صح7 .

ظهير شريف رقم 1.20.67 صادر في 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020( 

 2.20.292 رقم  بقانون  املرسوم  بتغيير   42.20 رقم  بتنفيذ القانون 

الصادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( املتعلق بسن أحكام 

4150خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها......................... 

دارلا حدوثلا حسن7 ل:

األسا�سيل	ل ا تك2ينل سلكل شأنهال 2 2جل فيل املتبارىل املقاعدل عددل

املتخصصلبرسملا سن لا ذامع7 ل2)2)-6)2).

في  صادر   1787.20 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قرار 

املقاعد  عدد  بتحديد   )2020 يوليو   10(  1441 القعدة  ذي  من   18

املتبارى في شأنها لولوج سلك التكوين األسا�ضي املتخصص بمؤسسة 

 ................. 4150دار الحديث الحسنية برسم السنة الجامعية 2021-2020.
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ا سن ل	ل برسمل ا تحضيريل ا درا�سيل املخصص ل لبرنامجل املقاعدل عددل

ا ذامع7 ل2)2)-6)2).

في  صادر   1788.20 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قرار 
املقاعد  عدد  بتحديد   )2020 يوليو   10(  1441 القعدة  ذي  من   18
الحديث  دار  بمؤسسة  التحضيري  الدرا�ضي  للبرنامج  املخصصة 

 ..................................... 4151الحسنية برسم السنة الجامعية 2021-2020.

معهدلمحمدلا سادسل لقراءاتلحا دراساتلا قرآن7 ل:

ا قراءاتل	ل فيل اإلجازةل سلكل شأنهال 2 2جل فيل املتبارىل املقاعدل عددل

حا دراساتلا قرآن7 لبرسملا سن لا ذامع7 ل2)2)-6)2).

في  صادر   1789.20 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قرار 
املقاعد  عدد  بتحديد   )2020 يوليو   10(  1441 القعدة  ذي  من   18
املتبارى في شأنها لولوج سلك اإلجازة في القراءات والدراسات القرآنية 
السنة  برسم  القرآنية  والدراسات  للقراءات  السادس  محمد  بمعهد 

 .......................................................................... 4151الجامعية 2021-2020.

عددلاملترشحينلاألجانبلاملقب2 ينل 2 2جلسلكلاإلجازةلبرسملا سن ل	ل

ا ذامع7 ل2)2)-6)2).

في  صادر   1790.20 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قرار 
18 من ذي القعدة 1441 )10 يوليو 2020( بتحديد عدد املترشحين 
األجانب املقبولين لولوج سلك اإلجازة بمعهد محمد السادس للقراءات 

4152والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية 2021-2020..................... 

ا سن ل	ل برسمل املاسترل سلكل شأنهال 2 2جل فيل املتبارىل املقاعدل عددل

ا ذامع7 ل2)2)-6)2).

في  صادر   1791.20 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قرار 
املقاعد  عدد  بتحديد   )2020 يوليو   10(  1441 القعدة  ذي  من   18
املتبارى في شأنها لولوج سلك املاستر بمعهد محمد السادس للقراءات 

4152والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية 2021-2020..................... 

عددلاملترشحينلاألجانبلاملقب2 ينل 2 2جلسلكلاملاسترلبرسملا سن ل	ل

ا ذامع7 ل2)2)-6)2).

في  صادر   1792.20 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قرار 

18 من ذي القعدة 1441 )10 يوليو 2020( بتحديد عدد املترشحين 

األجانب املقبولين لولوج سلك املاستر بمعهد محمد السادس للقراءات 

4152والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية 2021-2020..................... 

نص2صلخاص 

تف2يضلاإلمضاء.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.79.20 صادر في 2 ذي الحجة 1441 )23 يوليو 2020( 

 ................................................................................... 4153بتفويض اإلمضاء.

إقل7ملا فحصلأنجرة.ل-لإعالنلاملنفع لا عام .

استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6791 بتاريخ 27 من شوال 1440 

4153)فاتح يوليو 2019(................................................................................... 

مجلسلاملنافس 

قرار ملجلس املنافسة عدد 47/ ق / 2020 صادر في 10 ذي القعدة 1441 

 «London Stock Exchange 2 يوليو 2020( املتعلق باقتناء شركة(

لشركة  االجتماعي  للرأسمال  املكونة  الحصص  لجميع   Group plc»
 ......................................................................... »Refinitiv(Parent(Ltd»4153
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نص2صلعام 

 6  6 ا وذ ) جيل في) ) صادرل (6.(2.2( رقم) شريفل ظهيرل
 35.(2 املا 7 لاملعدللرقم) بتنف7ذلقان2نل ()(2(2 و2 27) ((5(

 لسن لاملا 7 )2)2).

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا):

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و)50)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
قانون املالية املعدل رقم)35.20)للسنة املالية)2020،)كما وافق عليه)

مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بتطوان في)4)ذي الحجة)1441 )25)يوليو)2020(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*
*   *

قان2نلاملا 7 لاملعدللرقمل2).35

 لسن لاملا 7 ل2)2)

الجـزء األول

املعط7اتلا عام ل لت2ازنلاملالي

الباب األول

األحكاملاملتعلق لبامل2اردلا عم2م7 

I . - الضرائب واملوارد املأذون في استيفائها

ا رس2ملا ذمرك7 لحا ضرائبلغيرلاملباشرة

املـــادة األولى

املراسيم) على  يصادق  الدستور،) من  (70 الفصل) ألحكام  طبقا 
 70.19 I-2)من قانون املالية رقم) التالية،)املتخذة عمال بأحكام املـــادة)

للسنة املالية)2020 :

 1441 اآلخر  ربيع  30 من  في  الصادر   2.19.1065 رقم  املرسوم   -

)27 ديسمبر 2019( بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على 

القمح اللين ومشتقاته ؛

 1441 شعبان   2 في  الصادر   2.20.295 رقم  املرسوم   -

)27 مارس 2020( بتمديد وقف استيفاء رسم االستيراد املفروض 

على القمح اللين ومشتقاته ؛

 1441 شعبان   2 في  الصادر   2.20.296 رقم  املرسوم   -

)27 مارس 2020( بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على 

القمح الصلب ؛

 1441 شعبان   2 في  الصادر   2.20.297 رقم  املرسوم   -

)27 مارس 2020( بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على 

العدس ؛

 1441 شعبان   2 في  الصادر   2.20.298 رقم  املرسوم   -

)27 مارس 2020( بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على 

الحمص ؛

 1441 شعبان   2 في  الصادر   2.20.299 رقم  املرسوم   -

)27 مارس 2020( بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على 

الفول ؛

 1441 شعبان   2 في  الصادر   2.20.300 رقم  املرسوم   -

)27 مارس 2020( بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على 

الفاصولياء العادية ؛

 1441 رمضان  من   19 في  الصادر   2.20.345 رقم  املرسوم   -

)13 ماي 2020( بتمديد وقف استيفاء رسم االستيراد املفروض 

على القمح اللين ومشتقاته.

تعريف لا رس2ملا ذمرك7 

املادة)2 

من تاريخ نشر قانون املالية املعدل هذا) ابتداء) (% (40 يرفع إلى)

الجمركية) الرسوم  تعريفة  من  (% (30 مقدار) الرسمية،) بالجريدة 

 25.00 املالية رقم) من قانون  ()I )البند) (4 املادة) في  املنصوص عليها 

للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى)31)ديسمبر)2000،)الصادر بتنفيذه)

 1421 األول) ربيع  من  (25 بتاريخ) (1.00.241 رقم) الشريف  الظهير 

)28)يونيو)2000()كما تم تغييرها و تتميمها.
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املدحن لا عام ل لضرائب

املادة)3

I.-)تغير وتتمم على النحو التالي أحكام املادتين)57)و247)من املدونة)

 العامة للضرائب املحدثة بموجب املادة)5)من قانون املالية رقم)43.06

للسنة املالية)2007،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.06.232 

تغييرها) تم  كما  ()2006 ديسمبر) (31(  1427 الحجة) ذي  (10 بتاريخ)

وتتميمها):

»املادة)57. - اإلعفاءات

»تعفى من الضريبة على الدخل):

................................................................................................... - 1°»

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

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

«°23)-)األجر).................................)والتنظيمية الجاري بها العمل)؛

االمتيازات والعالوات املمنوحة للمستخدمين على شكل) (- (24°»

وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفية تطبيق هذا) »شيكات سياحية.)

»اإلعفاء.«

»املادة)247. - دخ2للحيزلا تطب7قلحأحكاملانتقا 7 

..................................................................................................... - .I» 

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

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

«XVI.-)ألف)-)االمتيازات املمنوحة للمنعشين العقاريين

 »يعفى املنعشون)...............................................................................

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

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

»........................................................)والذعائر والزيادات املتعلقة بها.

»باء)-).................................................................................................

 »)باء)املكررة)-)......................................................................................

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

»جيم)-)دخول حيز التطبيق

..................................................................................................... ()1» 

..……………………………….........................................……………………………» 

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

.....................................................................................................(()7» 

»...................................................................)من طرف إدارة الضرائب.

«8()بصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة،)يمنح أجل إضافي)
»مدته سنة للمنعشين العقاريين الذين أبرموا مع الدولة اتفاقيات من)
»أجل إنجاز برامج بناء)مساكن اجتماعية والذين حصلوا على رخصة)
بسائر) عنها  املعلن  الصحية  الطوارئ  حالة  بداية  تاريخ  قبل  »بناء)
 "19 (- "كوفيد) التراب الوطني ملواجهة تف�ضي فيروس كورونا) »أرجاء)
 1441 من رجب) (29 في) الصادر  (2.20.293 املرسوم رقم) »بموجب 

«)24)مارس)2020(.

.............................................................................................  -.XVIII» 

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

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

............................................................................................ - .XXVII» 
»..................................................................)وذلك قبل)30)يونيو)2018.

 «XXVIII.)-)بصفة انتقالية)..................................................................
».................................................................................)بتسوية وضعيتهم.

 »ويمكن أن تتم هذه التسوية)...........................................................
».......................................................................................)عقود التأمين.

حسب) اإلقرار  بهذا  يدلوا  أن  للضريبة  الخاضعين  على  »يجب 
 »الحاالت املذكورة أدناه وفق أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة
غاية) إلى  التكميلية  للواجبات  التلقائي  باألداء) يقوموا  »وأن 

«15)ديسمبر)2020 :

املدونة. هذه  في  (.............……………… الخاضعون) يستفيد   »ألف()

 »باء(.....................................................................................

 »جيم(......................................………………….……………………………….
»دال()يستثنى من النظام االنتقالي املشار إليه أعاله):

«- الخاضعون للضريبة الذين يوجدون في حالة توقف عن مزاولة 
«نشاطهم ؛

للسنة  بالنسبة  نشاطهم  يزاولون  الذين  للضريبة  الخاضعون   -»
«أو السنوات املحاسبية التي كانت موضوع إحدى مساطر تصحيح 

«أسس الضريبة املنصوص عليها في املادتين 220 و 221 أعاله.

والذعائر املنصوص عليها بصفة انتقالية)………...………) (- (.XXIX» 
(،2020 »في هذه املدونة على أن يودعوا قبل انصرام شهر ديسمبر)

»إقرارا وفق أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة.

 »يتعين على الخاضعين)......................................................................
»..................................................................)للقواعد العامة.

............................................................................................. - .XXX»

)الباقي ال تغيير فيه(
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باملادتين الذكر  السالفة  للضرائب  العامة  املدونة  تتمم  (- (.II 

247)املكررة و)247)املكررة مرتين كما يلي):

»املادة)247)املكررة

عدة) على  توزع  للخصم،) قابلة  تكاليف  بمثابة  تعتبر  (- (.I» 

هبات) أو  مساهمات  في شكل  املدفوعة  املبالغ  محاسبية،) »سنوات 

الشركات) على  للضريبة  الخاضعة  املنشآت  قبل  من  وصايا   »أو 

 »أو الضريبة على الدخل برسم الدخول املهنية أو الفالحية أو هما معا،

النتيجة) نظام  أو  الحقيقة  الصافية  النتيجة  نظام  وفق  »املحددة 

»الصافية املبسطة،)لفائدة الدولة.

«II.)-)استثناء)من أحكام املادة)I - 133))باء)-)°7)و واو)-)°1)و زاي()

»أعاله،)تستفيد من تخفيض من واجبات التسجيل):

«- بنسبة %100، العقود املتعلقة بالبيع األول للمساكن االجتماعية 

«واملساكن ذات القيمة العقارية املخفضة كما هي معرفة على 

«التوالي باملادة I( 92-°28( وباملادة 247 )XII - ألف( أعاله وكذا 

«باالقتناء األول للمساكن املذكورة من طرف مؤسسات االئتمان 

«والهيئات املعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية 

بالتمليك«  منتهية  »إجارة  أو  »مرابحة«  عقد  إطار  في  مالية  « أو 

«أو »مشاركة متناقصة« ؛

بعوض ألراض فضاء) «- بنسبة)%50، العقود املتعلقة باالقتناء)

للسكنى) مخصصة  مبنية  ملحالت  أو  مساكن  لبناء) »مخصصة 

»وكذا باقتناء)األرا�ضي واملحالت املذكورة من طرف مؤسسات)

موضوع) تكون  والتي  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات  »االئتمان 

»إجارة) أو) »مرابحة«) إطار عقد) في  مالية  أو  تجارية  »عمليات 

على أن ال يتجاوز) أو)»مشاركة متناقصة«،) »منتهية بالتمليك«)

مبلغ أساسها الكلي الخاضع للضريبة مليونين وخمسمائة ألف)

)2.500.000()درهم.

الذكر) السالفة  االقتناءات  لعقود  التخفيضات  هذه  »وتمنح 

»املنجزة))خالل الفترة املمتدة من تاريخ نشر قانون املالية املعدل هذا)

»بالجريدة الرسمية إلى غاية)31)ديسمبر)2020.

«III.)-)بصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة،)تستفيد الشركات)

درهم ()20.000.000(  »التي يقل رقم معامالتها عن عشرين مليون)

»من اإلبراء)من الزيادات والغرامات والذعائر املتعلقة):

»- باإلقرار بالحصيلة املفروضة عليها الضريبة على الشركات برسم 

 »سنة 2019، املنصوص عليه في املادة I-20 أعاله الذي تم اإلدالء به

»على أبعد تقدير بتاريخ 30 يونيو 2020 ؛

»- باألداء التلقائي للواجبات املستحقة والذي يتم على أبعد تقدير 

»بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

»يستفيد كذلك األشخاص الذاتيون من اإلبراء)السالف الذكر)»وفق)
نفس الشروط بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل برسم)
»دخولهم املهنية املتعلقة بسنة)2019)واملحددة وفق نظام النتيجة)
 »الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة أو برسم

»دخولهم الفالحية أو هما معا.

«IV.)-)بصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة،)يمنح أجل إضافي)
»مدته سنة):

املضافة  القيمة  على  الضريبة  من  اإلعفاء  من  لالستفادة   -«
 »املنصوص عليه في املادتين I-92-°6 و 123-°22 - ب( أعاله بالنسبة
»للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية 
»مبرمة مع الدولة والتي لم تستوف أجل 36 شهرا قبل تاريخ إعالن 

»حالة الطوارئ الصحية ؛

األرا�ضي  يخص  فيما  فندقية  مؤسسات  بناء  عمليات  إلنجاز   -«
»املقتناة لهذا الغرض قبل تاريخ إعالن حالة الطوارئ الصحية 

»واملشار إليها في املادة IV-129-°24  أعاله.

»املادة)247)املكررة مرتين.)-)تشذ7علاألداء)ب2اسط لا هاتفلا نقال

-)بصفة انتقالية،)ال يؤخذ بعين االعتبار مبلغ رقم املعامالت) (.I»
»املحقق بواسطة األداء)عبر الهاتف النقال عند احتساب):

برسم  املستحقة  الدخل  الضريبة على  املفروضة عليه  األساس   -  «
»الدخول املهنية، املشار إليه في املادتين 38 و 40 أعاله ؛

3°-II -912- ب( و°-I-89 والحدود املنصوص عليها في املواد 39 و 41 و -« 
»أعاله.

«II.)-)تطبق األحكام املشار إليها في)I)أعاله على اإلقرارات املودعة)
»برسم سنوات)2020))إلى)2024.»

في) هذا  املعدل  املالية  قانون  نشر  تاريخ  من  ابتداء) تنسخ  (- (.III
من) (III  -  40 و) (IV  -  38 األحكام املتعلقة باملادتين) الجريدة الرسمية،)

املدونة العامة للضرائب السالفة الذكر.

ا تس2ي لا ط2ع7 ل ل2ضع7 لا ذبائ7 ل لخاضعل لضريب 

املادة)4

تغير على النحو التالي أحكام البند)V)من املادة)7)من قانون املالية)
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) (،2020 للسنة املالية) (70.19 رقم)
رقم)1.19.125)بتاريخ)16)من ربيع اآلخر)1441 )13)ديسمبر)2019():

»املادة)V -.7. - مدةلتطب7قلاملساهم 

تبتدئ من فاتح يناير)) (…..............................…… »تمنح لألشخاص)
للقيام باإلقرار املشار إليه أعاله وأداء) (2020 ديسمبر) (15 »إلى غاية)
(.................................................... »املساهمة برسم املوجودات املعنية)

»للغير.«
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 ا تس2ي لا تلقائ7 لبرسملاملمتلكات
حامل2ج2داتلاملنشأةلبا خارج

املادة)5 

تغير على النحو التالي،)أحكام البند)V-1)من املادة)8)من قانون املالية)
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) (،2020 للسنة املالية) (70.19 رقم)
رقم)1.19.125)بتاريخ)16)من ربيع اآلخر)1441 )13)ديسمبر)2019():

»املادة)V -.8.-)ا1. - مدةلا تطب7ق

»تمنح لألشخاص).....................................)إلى غاية)31)ديسمبر)2020 
»للقيام باإلقرار)..............................)بالخارج.«

 املساهم لاإلبرائ7 لبرسملا غراماتلاملا 7 لاملتعلق 
بع2ارضلاألداء)علىلا ش7كات

املادة)6

6)-)تعريف):

تحدث مساهمة إبرائية برسم الغرامات املالية املتعلقة بعوارض)
للشيكات) بالنسبة  تسويتها  تتم  لم  والتي  ترتيبها،) كان  كيفما  األداء)
إلى غاية تاريخ)) (2020 في الفترة املمتدة من فاتح يناير) املقدمة لألداء)

نشر قانون املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية.

))-)سعرلحلأداء)املساهم لاإلبرائ7 ):

الشيك) مبلغ  من  (%  1,5 في) اإلبرائية  املساهمة  سعر  يحدد 
التي لم تتم تسويتها) أو الشيكات غير املؤداة موضوع عوارض األداء)
2020)إلى غاية تاريخ) واملقدمة لألداء)في الفترة املمتدة من فاتح يناير)
نشر قانون املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية،)شريطة أن يتم أداء)

هذه املساهمة خالل سنة)2020.

)10.000( الذكر في عشرة آالف) السالفة  يحدد مبلغ املساهمة 
وفي خمسين ألف) بالنسبة لألشخاص الذاتيين،) درهم كحد أق�ضى 
عدد) كان  كيفما  االعتباريين،) لألشخاص  بالنسبة  درهم  ()50.000(
عوارض األداء)التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات املقدمة لألداء)في)
الفترة املمتدة من فاتح يناير)2020)إلى غاية تاريخ))نشر قانون املالية)

املعدل هذا بالجريدة الرسمية.

يتم أداء)املساهمة اإلبرائية املذكورة دفعة واحدة.

3)-)اآلثارلاملترتب لعنلأداء)املساهم لاإلبرائ7 ):

إليها أعاله تبرئة ذمة) املساهمة اإلبرائية املشار  يترتب عن أداء)
األداء) بعوارض  املتعلقة  املالية  الغرامات  بأداء) املعنيين  األشخاص 
التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات املقدمة لألداء)في الفترة املمتدة)
نشر قانون املالية املعدل هذا) ( إلى غاية تاريخ) (2020 من فاتح يناير)

بالجريدة الرسمية.

II . - املوارد املرصدة

ا حساباتلا خص2ص7 ل لخزين 

املصادق 

املادة)7

طبقا ألحكام املادة)26)من القانون التنظيمي رقم)130.13)لقانون)
29)من) املالية،)يصادق على املرسوم التالي املتخذ عمال بأحكام املادة)

قانون املالية رقم)70.19)للسنة املالية)2020 :

 1441 رجب) من  (21 في) الصادر  (2.20.269 رقم) املرسوم 
بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل) () (2020 مارس) (16(
اسم)»الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا)»كوفيد)-)19»».

 تغ7يرلا حسابلاملرصدلألم2رلخص2ص7 لاملسمى
»)ا صندحقلا خاصلبتدبيرلجائح لفيرحسلك2رحنا)»ك2ف7د)-)69« «

املادة)8

تتمم على النحو التالي،)ابتداء)من تاريخ نشر قانون املالية املعدل)
هذا بالجريدة الرسمية)،)أحكام املادة األولى من املرسوم رقم)2.20.269 
بإحداث حساب) ()2020 مارس) (16  (  1441 من رجب) (21 الصادر في)
مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم)»الصندوق الخاص بتدبير جائحة)
 فيروس كورونا)»كوفيد)-)19»»)كما تمت املصادقة عليه بموجب املادة)7

من قانون املالية املعدل رقم)35.20)للسنة املالية)2020:

......................................................... أجل) من  (-.I األولى.-)  »املادة 
«...................................................................................وصرف نفقاته.

«II.)-)يتضمن هذا الحساب):

»فيلا ذانبلا دائن):

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

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

»...................)والهيئات الدولية)؛

»-)املبالغ املرجعة من النفقات املقيدة في الحساب)؛)

»-)الهبات..................)

»)-)….................)املختلفة.

»فيلا ذانبلاملدون):

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

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

».........................................)إلى امليزانية العامة)؛

»-)املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بغير حق؛

»)-)….................)املختلفة.»
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الباب الثـانـي

أحكاملتتعلقلبت2ازنلم2اردلحتكا 7فلا دح  ل

املادة)9

I.)-)تنسخ وتعوض على النحو التالي،)ابتداء)من تاريخ نشر قانون)

 املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية،)أحكام املادة)42)من الباب))الثالث

من قانون املالية رقم)70.19)للسنة املالية)2020 :

باملبالغ املثبتة في) (2020 تحدد خالل السنة املالية) (- (.42 »املادة)

ميزانيات) وفي  العامة  امليزانية  في  املرصدة  املوارد  التالي،) »الجدول 

»مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية)

»للخزينة كما هي مقدرة في الجدول)»أ»)امللحق بقانون املالية هذا وكذا)

»املبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك))بالدرهم():

222. 363.23.)6)املداخ7للا عادو ل لميزان7 لا عام ل)6(ل:

623.222. 689.99-لاملداخ7للا ضريب7 ل:

85.957.933.000- الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ………………………………….…….

83.424.648.000- الضرائب غير املباشرة ....…………………...……………....………………..

7.840.607.000- الرسوم الجمركية ………..……………....………………..…………………..

12.771.415.000- رسوم التسجيل و التمبر ……………………………….....…………………..

369.636.222.))-لاملداخ7للغيرلا ضريب7 ل:

للتذكرة- حصيلة تفويت مساهمات الدولة …..……………………..……...…….

املالية  واملساهمات  واالستغالالت  االحتكار  - حصيلة مؤسسات 

14.697.000.000للدولة ..........................................................................................

199.500.000- عائدات أمالك الدولة ……………………………...……….………………..

6.072.631.000- موارد مختلفة ………………………......……………………....……………...

1.400.000.000- موارد الهبات و الوصايا …………………………..………………..………….

222. 822.62.  )ا نفقاتلا عادو ل لميزان7 لا عام ل))(ل:

68.662.222 .65)-لنفقاتلا تس7يرل:

135.933.004.000- نفقات املوظفين ……….…….…........…………………………...……………

46.170.372.000- نفقات املعدات والنفقات املختلفة …………………………....…………

24.651.211.000- التكاليف املشتركة …….…………......................................…………….

6.314.073.000- النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية.

2.400.000.000- النفقات الطارئة  واملخصصات االحتياطية .................................

222. 9.339.26)-لنفقاتلا ف2ائدلحا عم2التلاملتعلق لبا دونلا عم2ميل………...…..

32.443.940.000-ا رص7دلا عاديل)3)=)6(-))(ل…….….......….………………………...

626.222.)85.23-لنفقاتلاالستثمارل لميزان7 لا عام ل) (ل……….………………..……...

حاستهالكاتل االقتراضاتل حص7ل ل )دحنل ا عام ل امليزان7 ل رص7دل

118.176.616.000-ا دونلا عم2ميلاملت2سطلحا ط2يللاألجل(ل)5)=)3(-) (ل……….....

 مرافقلا دح  لاملسيرةلبص2رةلمستقل ل:

622.968.222.)-لم2اردلميزان7اتلمرافقلا دح  لاملسيرةلبص2رةلمستقل ل……………

622.968.222.)-لنفقاتلميزان7اتلمرافقلا دح  لاملسيرةلبص2رةلمستقل ل:ل

1.864.793.000- نفقات االستغالل …………………..…..…………...……………...…...…….

236.175.000- نفقات االستثمار …………….....……………………………....…………..…..

-رص7دلمرافقلا دح  لاملسيرةلبص2رةلمستقل ل)6(ل…………….………

 ا حساباتلا خص2ص7 ل لخزين ل:ل

110.924.931.000- موارد الحسابات الخصوصية للخزينة …………….…………………..…

110.690.342.000- نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة ……………...………………...

589.222. 3)رص7دلا حساباتلا خص2ص7 ل لخزين ل)2(ل………...………………..

رص7دلميزان7 لا دح  ل)دحنلحص7ل لاالقتراضاتلحاستهالكاتلا دونل

117.942.027.000-ا عم2ميلاملت2سطلحا ط2يللاألجل(ل)8)=)5)+)6)+)2(ل………..…

3.222)666.3. 6استهالكاتلا دونلا عم2ميلاملت2سطلحلا ط2يللاألجلل)9(ل:

47.790.700.000- الداخلي ……………………..…………..………...........….…..….……..……… 

16.370.623.000- الخارجي ………………………………………….............……..………...……...

182.103.350.000-ا حاج7اتلاإلجما 7 ل تم2يللميزان7 لا دح  ل)62)=)8(-)9(ل………

22.222.222).636م2اردلاالقتراضاتلاملت2سط للحلا ط2يل لاألجلل)66(ل:

76.200.000.000- الداخلية …………...……………..................................................……. 

60.000.000.000- الخارجية ………………………………........………...…..……...........……...

45.903.350.000-ا حاج7اتلاملتبق7 ل تم2يللميزان7 لا دح  ل)62)+)66(ل................

في عليها  املنصوص  املوارد  توزع  التاريخ،) نفس  من  ابتداء) (- (.II 

املادة)42)املذكورة أعاله وفقا للجدول)»أ«)من قانون املالية املعدل هذا،)

الملحق بقانون المالية رقم)70.19  »أ«) والذي ينسخ ويعوض الجدول)

للسنة المالية)2020.

الجـزء الثاني

حسائللاملصا حل

ا نفقاتلمنلامليزان7 لا عام لحميزان7اتلمرافقلا دح  ل

املسيرةلبص2رةلمستقل لحا حساباتلا خص2ص7 ل لخزين ل

I.- امليزانية العامة 

املادة)10

I.)-)تنسخ وتعوض على النحو التالي،)ابتداء)من تاريخ نشر قانون)

 املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية،)أحكام املادة)47)من قانون املالية

رقم)70.19)للسنة املالية)2020 :
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السنة) برسم  املفتوحة  االعتمادات  مبلغ  يحدد  (- (.47 »املادة)
»املالية)2020)فيما يتعلق بنفقات التسيير من امليزانية العامة بمائتين)
وستمائة) مليونا  وستين  وثمانية  وأربعمائة  مليارا  عشر  »وخمسة 

»وستين ألف))215.468.660.000()درهم.«

 II.)-)ابتداء)من نفس التاريخ،)توزع االعتمادات املذكورة في املادة)47
امللحق) »ب«) أعاله على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول)
بقانون املالية املعدل هذا،)والذي ينسخ ويعوض الجدول)»ب«)الملحق)

بقانون المالية رقم)70.19)للسنة المالية)2020.

املادة)11

I.)-)تنسخ وتعوض على النحو التالي،)ابتداء)من تاريخ نشر قانون)
 املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية،)أحكام املادة)48)من قانون املالية

رقم)70.19)للسنة املالية)2020 :

االلتزام) واعتمادات  األداء) اعتمادات  مبلغ  يحدد  (- (.48 »املادة)
»املفتوحة فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانيـة العامة بمائة)
 »واثنين وثالثين مليارا وثالثمائة وخمسة وستين مليونا ومائة وستة
 »وثمانين ألف))132.365.186.000()درهم،)منها خمسة وثمانون مليارا
ألف) وسبعون  وستة  وستمائة  مليونا  وثالثون  واثنان  »وسبعمائة 

«)85.732.676.000()درهم اعتمادات األداء.«

واعتمادات) توزع اعتمادات األداء) من نفس التاريخ،) ابتداء) (- (.II
للبيانات) وفقا  الفصول  على  أعاله  (48 املادة) في  املذكورة  االلتزام 
والذي) املالية املعدل هذا،) بقانون  امللحق  »ج«) الجدول) في  الواردة 
ينسخ ويعوض الجدول)»ج«)الملحق بقانون المالية رقم)70.19)للسنة)

المالية)2020.

املادة)12

I.)-)تنسخ وتعوض على النحو التالي،)ابتداء)من تاريخ نشر قانون)
من قانون) (49 املادة) أحكام  الرسمية،) بالجريدة  املالية املعدل هذا 

املالية رقم)70.19)للسنة املالية)2020 :

مليونا) وخمسمائة  مليارا  وتسعين  ثالثة  في  يحدد  (-.49 »املادة)
مبلغ) درهم  ()93.500.337.000( ألف) وثالثين  وسبعة  »وثالثمائة 
»االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية)2020)فيما يتعلق بنفقات)

»الدين العمومي من امليزانية العامـة.«

 II.)-)ابتداء)من نفس التاريخ،)توزع االعتمادات املذكورة في املادة)49
امللحق) »د«) الجدول) في  الواردة  للبيانات  وفقا  الفصول  على  أعاله 
بقانون املالية املعدل هذا،)والذي ينسخ ويعوض الجدول)»د«)الملحق)

بقانون المالية رقم)70.19)للسنة المالية)2020..

II.)-)ميزان7اتلمرافقلا دح  لاملسيرةلبص2رةلمستقل 

املادة)13

I.)-)تنسخ وتعوض على النحو التالي،)ابتداء)من تاريخ نشر قانون)
 املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية،)أحكام املادة)50)من قانون املالية

رقم)70.19)للسنة املالية)2020 :

السنة) برسم  املفتوحة  االعتمادات  مبلغ  يحدد  (-.50 »املادة)
فيما يتعلق بنفقات االستغالل ملرافق الدولة املسيرة) »املالية)2020)
»بصورة مستقلة بمليار وثمانمائة وأربعة وستين مليونا وسبعمائة)

»وثالثة وتسعين ألف))1.864.793.000()درهم.«

في) املذكورة  االعتمادات  توزع  التاريخ،) نفس  من  ابتداء) (- (.II
وفقا) املرفق  وحسب  املؤسسة  أو  الوزارة  حسب  أعاله  املادة)50)
امللحق بقانون املالية املعدل هذا،) »هـ«) للبيانات الواردة في الجدول)
والذي ينسخ ويعوض الجدول)»هـ«)الملحق بقانون المالية رقم)70.19 

للسنة المالية)2020.

املادة)14

I.)-)تنسخ وتعوض على النحو التالي،)ابتداء)من تاريخ نشر قانون)
 املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية،)أحكام املادة)51)من قانون املالية

رقم)70.19)للسنة املالية)2020 :

االلتزام) واعتمادات  األداء) اعتمادات  مبلغ  يحدد  (-.51 »املادة)
»املفتوحة فيما يتعلق بنفقات االستثمار ملرافق الدولة املسيرة بصورة)
»مستقلة بثالثمائة وواحد وثالثين مليونا ومائتين وخمسة وسبعين)
»ألف))331.275.000()درهم،)منها مائتان وستة وثالثون مليونا ومائة)

»وخمسة وسبعون ألف))236.175.000()درهم اعتمادات األداء.«

واعتمادات) توزع اعتمادات األداء) من نفس التاريخ،) ابتداء) (- (.II
املؤسسة) أو  الوزارة  حسب  أعاله  (51 املادة) في  املذكورة  االلتزام 
امللحق) »و«) الجدول) في  الواردة  للبيانات  وفقا  املرفق  وحسب 
»و« الجدول) ويعوض  ينسخ  والذي  هذا،) املعدل  املالية   بقانون 

الملحق بقانون المالية رقم)70.19)للسنة المالية)2020.

III.)-)الحسابات الخصوصية للخزينة

املادة)15

I.)-)تنسخ وتعوض على النحو التالي،)ابتداء)من تاريخ نشر قانون)
 املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية،)أحكام املادة)52)من قانون املالية

رقم)70.19)للسنة املالية)2020 :

السنة) برسم  املفتوحة  االعتمادات  مبلغ  يحدد  (-.52 »املادة)
للخزينة) الخصوصية  الحسابات  بنفقات  يتعلق  فيما  »املالية)2020)
واثنين) وثالثمائة  مليونا  وتسعين  وستمائة  مليار  وعشرة  »بمائة 

»وأربعين ألف))110.690.342.000()درهم.«

 II.)-)ابتداء)من نفس التاريخ،)توزع االعتمادات املذكورة في املادة)52
أعاله على األصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول)»ز«)
امللحق بقانون املالية املعدل هذا،)والذي ينسخ ويعوض الجدول)»ز«)

الملحق بقانون المالية رقم)70.19)للسنة المالية)2020.
*

*  *
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الجدول (أ) 
( المادة 9)

جدول التقييم اإلجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات 
الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2020

(بالدرهم)
I- الميزانية العامة 

1

تقديرات سنة 2020 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

البالط الملكي 1.1.0.0.0.02.000

االدارة الـعـامة 0000

للتذكرة الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات 10 

50 000 الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة 20 

للتذكرة موارد متنوعة 30 

50 000 مجموع موارد االدارة الـعـامة

50 000 مجموع موارد البالط الملكي

المحاكم المالية 1.1.0.0.0.05.000

اإلدارة العامة 0000

للتذكرة مديونية المحاسبين 10 

للتذكرة أحكام بإرجاع األموال الصادرة عن المحاكم المالية 20 

للتذكرة الغرامات والغرامات التهديدية والعقوبات األخرى الصادرة عن المحاكم المالية 30 

للتذكرة فوائد التاخير المتعلقة بالعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم المالية 40 

للتذكرة نسخ الملفات قصد االطالع 50 

للتذكرة مجموع موارد اإلدارة العامة

للتذكرة مجموع موارد المحاكم المالية

وزارة العدل  1.1.0.0.0.06.000

المصالح المشتركة للقطاع القضائى 9400

40 000 000 الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم 10 

400 000 000 الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا 20 

2 000 000 موارد متنوعة 30 

442 000 000 مجموع موارد المصالح المشتركة للقطاع القضائى

442 000 000 مجموع موارد وزارة العدل 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 1.1.0.0.0.07.000

البعثات الدبلوماسية والقنصلية 9100

233 000 000 الرسوم القنصلية 10 

200 000 الرسوم التي يستوفيها األعوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالمالحة والتجارة ومختلف 
الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية 20 
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2

تقديرات سنة 2020 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

2 500 000 موارد متنوعة 30 

235 700 000 مجموع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية

235 700 000 مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

وزارة الداخلية 1.1.0.0.0.08.000

اإلدارة العامة 0000

200 000 حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام األسعار 10 

5 500 000 موارد متنوعة 20 

5 700 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

اإلدارة العامة لألمن الوطني 3100

300 000 األتاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير 10 

للتذكرة التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة 20 

200 000 موارد متنوعة 30 

500 000 مجموع موارد اإلدارة العامة لألمن الوطني

6 200 000 مجموع موارد وزارة الداخلية

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  1.1.0.0.0.11.000

اإلدارة العامة 0000

1 500 000 موارد متنوعة 10 

1 500 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

اإلدارة العامة  7100

للتذكرة رسوم التسجيل 10

200 000 موارد متنوعة 20

200 000 مجموع موارد اإلدارة العامة 

1 700 000 مجموع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

وزارة الصحة 1.1.0.0.0.12.000

اإلدارة العامة 0000

12 000 رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي 10 

10 000 استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العالج والمقام في المؤسسات الصحية 20 

للتذكرة الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات 30 
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3

تقديرات سنة 2020 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

2 000 000 موارد متنوعة 40 

2 022 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

2 022 000 مجموع موارد وزارة الصحة

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة 1.1.0.0.0.13.000

اإلدارة العامة 8100

50 000 العقوبات والغرامات غير الجبائية 10 

للتذكرة المبالغ التى ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من االعتمادات الغير المستعملة المرصدة لشراء 
السيارات 20 

100 000 000 ديون الخزينة المتقادمة 30 

للتذكرة االقتطاع من نتاج العاب الرهان 40 

للتذكرة االقتطاع من رهان سباق الخيول والكالب السلوقية 50 

للتذكرة مساهمة الجماعات الترابية فى النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة 60 

150 000 000 موارد متنوعة 70 

250 050 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

مديرية الشؤون اإلدارية والعامة 8200

100 000 موارد متنوعة 10 

100 000 مجموع موارد مديرية الشؤون اإلدارية والعامة

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 8300

الرسوم الجمركية 10

7 840 532 000 رسوم االستيراد 11

للتذكرة االقتطاع الجبائي عند االستيراد 12

للتذكرة االتاوة على استغالل الفوسفاط 13

75 000 الرسم الموحد 14

100 235 000 رسوم التمبر المستوفاة من لدن ادارة الجمارك 15

10 867 000 الرسوم القنصلية 16

2 859 000 الرسوم المفروضة على النقل الخاص 17

الرسوم الداخلية على االستهالك 20

577 373 000 الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 21

728 538 000 الرسم المفروض على أنواع الجعة 22

261 190 000 الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا 23
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تقديرات سنة 2020 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

للتذكرة الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحالة الصناعية 24

11 399 000 الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبالتين 25

للتذكرة الرسوم المفروضة على االغشية المطاطية واالوعية الهوائية وإطارات العجالت 26

15 551 995 000 الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة 27

10 575 010 000 الرسم المفروض على التبغ المصنع 28

الضريبة على القيمة المضافة 30

31 105 197 000 الضريبة على القيمة المضافة لالستيراد 31

92 557 000 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل 32

56 737 000 حصيلة المصادرات 40

رسوم المراقبة 50

للتذكرة الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند االستيراد والتصدير 51

للتذكرة الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند االستيراد والتصدير 52

82 916 000 الزيادات المترتبة على السندات االقتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير 60

113 476 000 حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بادارة الجمارك و الضرائب 
غير المباشرة 70

453 835 000 اتاوي انبوب الغاز 80

22 712 000 موارد متنوعة 90

67 587 503 000 مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المديرية العامة للضرائب 8400

الضرائب المباشرة 10

43 350 693 000 الضريبة على الشركات 11 

40 129 877 000 الضريبة على الدخل 12 

رسوم مماثلة 20

60 000 000 الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات 21 

321 000 000 الضريبة المهنية 22 

30 000 000 ضريبة السكن 23 

للتذكرة الرسوم المفروضة على التبغ 30 

الضريبة على القيمة المضافة 40

24 521 389 000 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل 41 



293 الجريدة الرسمية عدد)6903 - 6)ذو الحجة)1441 )27)يوليو)2020( 

5

تقديرات سنة 2020 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

رسوم التسجيل 50

5 415 080 000 رسوم نقل الملكية 51 

1 048 474 000 الرسوم المفروضة على العقود األخرى 52 

للتذكرة الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية 53 

للتذكرة الرسوم القضائية 54 

للتذكرة الرسم المفروض على العقود واإلتفاقات 55 

للتذكرة المساعدة القضائية 56 

1 083 959 000 الرسوم المفروضة على عقود التأمينات 57 

للتذكرة رسوم متنوعة وموارد تبعية 58 

رسوم التمبر 60

625 755 000 التمبر الفريد والورق المدموغ 61 

527 118 000 التمبر على االوامر باألداء 62 

للتذكرة بطاقة التعريف 63 

173 602 000 جوازات السفر 64 

7 891 000 تسجيل األجانب 65 

18 938 000 رخص الصيد وحمل السالح 66 

998 999 000 التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات 67 

23 673 000 رسم التمبر الخاص بسندات االستيراد 68 

الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات 70

2 747 691 000 الرسم األساسي ورسم النسخة 71 

الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات 80

564 264 000 الزيادة المترتبة عن عدم اإلقرارأوالتأخير أوالنقص في اإلقرار 81 

475 951 000 الغرامات المترتبة عن التأخير في األداء 82 

1 026 148 000 الزيادات المترتبة عن التأخير 83 

للتذكرة حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية 84 

موارد متنوعة و استثنائية 90

للتذكرة موارد جبائية استثنائية 91 

للتذكرة حصيلة مساهمة التسوية الطوعية لمجموع الوضعية الضريبية المتعلقة بتقييم نفقات الخاضعين للضريبة 92

2 157 121 000 المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على األرباح 93

للتذكرة حصيلة مساهمة التسوية التلقائية برسم الموجودات و السيولة المملوكة بالخارج 94
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تقديرات سنة 2020 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

للتذكرة موارد متنوعة 95

125 307 623 000 مجموع موارد المديرية العامة للضرائب

مديرية الخزينة والمالية الخارجية 8500

الموارد العادية 10

1 013 000 000 الموارد االتية من بنك المغرب 11 

للتذكرة الموارد االتية من صندوق االيداع والتدبير 12 

130 000 000 الموارد االتية من مكتب الصرف 13 

للتذكرة الموارد االتية من القرض الفالحي المغربي 14 

للتذكرة الموارد االتية من البنك المركزي الشعبي 15 

100 000 000 الموارداآلتية من صندوق التجهيز الجماعي 16 

للتذكرة الموارد اآلتية من الصندوق المركزي للضمان 17 

7 825 000 الفوائد المترتبة على القروض و السلفات 18

100 000 000 فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية 19 

حصيلة االقتراض 20

76 200 000 000 االقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة األجل 21 

60 000 000 000 مقابل قيمة اإلقتراضات الخارجية 22 

للتذكرة حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر اإلستثمار 23 

للتذكرة الموارد االتية من القرض اإلجباري 24 

الهبات و الوصايا 30

1 400 000 000 هبات 31 

للتذكرة االقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التى تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية 32 

1 000 000 000 الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل لالستهالك والدين العائم  40

للتذكرة عموالت على القروض المرجعة 50 

للتذكرة عموالت الضمان الخاصة باالقتراضات الداخلية والخارجية 60 

للتذكرة األرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات والهيئات الدولية 70 

للتذكرة استرجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها ألجل تملك مساكن اجتماعية 80 

موارد مختلفة 90

80 000 000 الموارد اآلتية من الشركة المركزية إلعادة التأمين 91

للتذكرة تسديدات برسم استحقاقات القروض الممنوحة لفائدة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع 92

للتذكرة الموارد برسم شهادات الصكوك  93
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للتذكرة موارد أخرى 94

140 030 825 000 مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية

مديرية المنشآت العامة والخوصصة 8600

عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العامة 10

2 680 000 000 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 11 

250 000 000 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت 12 

554 000 000 الموارد اآلتية من المكتب الوطني للمطارات 13 

100 000 000 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للموانئ 14 

25 000 000 الموارد اآلتية من الهيئة المغربية لسوق الرساميل 15 

13 000 000 الموارد اآلتية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 16 

65 000 000 الموارد اآلتية من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات 17 

للتذكرة الموارد اآلتية من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 18 

60 000 000 الموارد اآلتية من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني 19 

عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العامة األخرى 20

3 000 000 الموارد اآلتية من مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافياللت وفكيك 21

2 000 000 الموارد اآلتية من المختبر الرسمي للتحليالت والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء 22

10 000 000 الموارد اآلتية من المكتب الوطني للصيد 23

للتذكرة الموارد اآلتية من المؤسسات العامة األخرى  29

األرباح اآلتية من الشركات ذات المساهمة العمومية 30

3 600 000 000 األرباح اآلتية من شركة "المجمع الشريف للفوسفاط" "م ش ف" ش.م 31 

206 000 000 األرباح اآلتية من مجموعة التهيئة العمران 32

35 000 000 األرباح اآلتية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية 33

170 000 000 األرباح الناتجة عن بريد المغرب 34

للتذكرة األرباح األتية من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية 35

14 000 000 األرباح اآلتية من الوكالة الخاصة طنجة المتوسط 36

األرباح اآلتية من شركات أخرى  40

2 000 000 األرباح اآلتية من شركة اإلنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية  41 

25 000 000 األرباح اآلتية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس 42 

للتذكرة األرباح اآلتية من الشركة الوطنية لتسويق البذور 43 

1 270 000 000 االرباح اآلتية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات 44 
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أتاوي احتالل االمالك العامة وموارد أخرى 50

للتذكرة أتاوى احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة متعهدي الشبكات العامة للمواصالت  51 

120 000 000 اتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات 52 

110 000 000 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ 53 

للتذكرة أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن اشارة هيئات اخرى 54 

للتذكرة الموارد اآلتية من فاعلين في ميدان االتصاالت  55 

4 060 000 000 موارد متنوعة 56 

للتذكرة الموارد اآلتية من تفويت مساهمات الدولة 60

للتذكرة موارد الرخص اآلتية من فاعلين في ميدان االتصاالت 70

13 374 000 000 مجموع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة

مديرية أمالك الدولة 8800

25 000 000 بيع عقارات مخزنية قروية 10 

168 000 000 دخول أمالك الدولة ـ االيجار والتكاليف االيجارية الخ ـ 20 

للتذكرة التركات الشاغرة 30 

500 000 النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات وااليجارات العامة 40 

5 500 000 حصيلة بيع المنقوالت والحطام والمعدات الغير المستعملة 50

1 000 000 موارد متنوعة 60 

200 000 000 مجموع موارد مديرية أمالك الدولة

346 750 101 000 مجموع موارد وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 1.1.0.0.0.14.000

اإلدارة العامة  6100

50 000 رسم وضع الطابع 10

للتذكرة رسم التفتيش 20

للتذكرة موارد متنوعة 30

50 000 مجموع موارد اإلدارة العامة 

المديرية العامة للطيران المدني  7200

للتذكرة الرسوم المستوفاة في المطارات 10

12 000 000 الرسوم المفروضة على النقل الخاص 20
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10 000 000 موارد متنوعة 30

22 000 000 مجموع موارد المديرية العامة للطيران المدني 

22 050 000 مجموع موارد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 1.1.0.0.0.17.000

مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية 8100

2 700 000 األتاوة المفروضة على استخراج المواد 10 

للتذكرة األتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة لألمالك العامة 20 

22 500 000 األتاوة المستحقة على احتالل األمالك العامة 30 

10 000 000 موارد متنوعة 40

35 200 000 مجموع موارد مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية

مديرية الموانىء والملك العمومي البحري 8200

رسوم الميناء 10

للتذكرة رسوم الميناء المفروضة على السفن 11 

للتذكرة ارشاد البواخر و قطرها 12 

للتذكرة رسوم الميناء المفروضة على الركاب و السياح الذين يقومون برحلة بحرية 13 

للتذكرة رسوم الميناء المفروضة على البضائع 14 

الرسوم المستوفاة من التفريغ 20

للتذكرة الرسوم المستوفاة من تفريغ انواع الوقود السائلة غير المعباة 21 

للتذكرة الرسوم المستوفاة من تفريغ االسماك 22 

للتذكرة القسط الراجع للدولة من ارباح شركات التسيير 30 

للتذكرة بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة 40 

للتذكرة رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء 50 

للتذكرة الموارد االتية من استعمال االالت 60 

200 000 موارد متنوعة 70 

200 000 مجموع موارد مديرية الموانىء والملك العمومي البحري

35 400 000 مجموع موارد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1.1.0.0.0.20.000

االدارة العامة 0000

25 000 موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية 10 

للتذكرة المبالغ التي يؤديها المالك أو المستغلون الفالحيون في نطاق قانون االستثمارات الفالحية 20 
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للتذكرة الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات 30 

للتذكرة اداء التقييد فى السجل الرسمى النواع واصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب 40 

للتذكرة موارد مراكز تناسل الخيل 50 

15 000 000 موارد متنوعة 60 

15 025 000 مجموع موارد االدارة العامة

اإلدارة العامة 7100

للتذكرة منتجات األمالك الغابوية 10

10 000 000 موارد متنوعة 20

10 000 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

اإلدارة العامة 9100

6 000 000 االتاوى المفروضة على اإلمتياز الممنوح الستغالل األماكن المخصصة للصيد داخل االمالك العامة البحرية 10

37 219 000 رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد 20

117 011 000 إيتاوات الصيد البحري 30

420 592 000 المساهمة المتعلقة بالصيد البحري 40

3 500 000 المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري 50

7 414 000 موارد متنوعة 60

591 736 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

616 761 000 مجموع موارد وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة 1.1.0.0.0.27.000

االدارة العامة 0000

3 200 000 الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص االستغالل ورسم نقل ملكية الرخص 10 

1 000 000 الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات 20 

للتذكرة الموارد المتعلقة بالتنقيب عن الهيدروكاربورات واستغاللها 30

90 000 000 موارد متنوعة 40

94 200 000 مجموع موارد االدارة العامة

94 200 000 مجموع موارد وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 1.1.0.0.0.28.000

اإلدارة العامة 0000

6 500 000 رسم معايرة الموازين والمقاييس 10

للتذكرة الموارد المتعلقة ببراءات االختراع وايداع الرسوم وعالمات الصنع وغيرها 20
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للتذكرة الـموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي 30

للتذكرة موارد متنوعة 40

6 500 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

6 500 000 مجموع موارد وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

وزارة الثقافة والشباب والرياضة 1.1.0.0.0.29.000

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 8100

للتذكرة مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية واإليواء داخل المراكز والمخيمات 10 

للتذكرة موارد متنوعة 20 

للتذكرة مجموع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

للتذكرة مجموع موارد وزارة الثقافة والشباب والرياضة

إدارة الدفاع الوطني 1.1.0.0.0.34.000

اإلدارة العامة 0000

4 000 000 موارد متنوعة 10 

4 000 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

4 000 000 مجموع موارد إدارة الدفاع الوطني

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1.1.0.0.0.51.000

اإلدارة العامة 0000

150 000 موارد متنوعة من مصلحة السجون 10 

1 500 000 موارد متنوعة 20 

1 650 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

1 650 000 مجموع موارد المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

إدارات متنوعة 1.1.0.0.0.00.000

اإلدارة العامة 0000

400 000 الخرائط و الوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات 10 

90 000 000 المسترجعات من األجور والمرتبات 20 

180 000 000 المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية 30 

مبالغ المساعدة 40

للتذكرة مبالغ المساعدة ـ التعاون الدولي ـ 41 

للتذكرة مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح 42 

للتذكرة حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف االدارات العمومية 50 
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للتذكرة الموارد االستثنائية الشكلية 60 

للتذكرة ترحيل االعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة 70 

5 000 000 موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات 80 

موارد مختلفة 90

للتذكرة مداخيل برسم التسديدات من الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 91 

للتذكرة مداخيل برسم التسديدات من ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 92 

70 000 000 موارد أخرى 93 

345 400 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

345 400 000 مجموع موارد إدارات متنوعة

348 563 734 000 مجموع موارد الميزانية العامة
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موارد سنة 2020 بيان المرافق الرمز

الجزء األول : موارد اإلستغالل

رئيس الحكومة

18 000 000 الكولف الملكي دار السالم 4.1.1.0.0.04.001

18 000 000 مجموع

وزارة العدل 

900 000 مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.1.0.0.06.002

900 000 مجموع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

15 000 000 مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.1.1.0.0.07.002

15 000 000 مجموع

وزارة الداخلية

80 000 000 مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية 4.1.1.0.0.08.018

80 000 000 مجموع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

5 000 000 قسم استراتيجيات التكوين 4.1.1.0.0.11.003

5 000 000 مجموع

وزارة الصحة

9 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات 4.1.1.0.0.12.001

10 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.1.1.0.0.12.002

12 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت 4.1.1.0.0.12.003

13 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت 4.1.1.0.0.12.004

13 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة 4.1.1.0.0.12.005

9 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة 4.1.1.0.0.12.006

21 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة 4.1.1.0.0.12.007

17 500 000 المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي 4.1.1.0.0.12.008

18 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة 4.1.1.0.0.12.009

16 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات 4.1.1.0.0.12.010

6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان 4.1.1.0.0.12.012

6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو 4.1.1.0.0.12.013

25 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة 4.1.1.0.0.12.014
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11 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.1.1.0.0.12.015

8 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون 4.1.1.0.0.12.016

15 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش 4.1.1.0.0.12.017

26 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة  4.1.1.0.0.12.018

20 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان 4.1.1.0.0.12.019

21 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.1.1.0.0.12.020

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران 4.1.1.0.0.12.021

12 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة 4.1.1.0.0.12.022

18 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 4.1.1.0.0.12.023

12 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة 4.1.1.0.0.12.024

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج 4.1.1.0.0.12.025

20 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور 4.1.1.0.0.12.026

9 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان 4.1.1.0.0.12.027

6 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب  4.1.1.0.0.12.028

15 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون  4.1.1.0.0.12.029

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان 4.1.1.0.0.12.030

27 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل  4.1.1.0.0.12.031

22 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير  4.1.1.0.0.12.032

16 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش 4.1.1.0.0.12.033

14 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي  4.1.1.0.0.12.035

11 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 4.1.1.0.0.12.036

14 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.1.1.0.0.12.037

12 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء  4.1.1.0.0.12.038

9 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية 4.1.1.0.0.12.039

20 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة سال 4.1.1.0.0.12.040

12 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.1.0.0.12.041

14 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات 4.1.1.0.0.12.042

27 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس  4.1.1.0.0.12.045

18 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة 4.1.1.0.0.12.046

44 000 000 المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.1.1.0.0.12.047



623 الجريدة الرسمية عدد)6903 - 6)ذو الحجة)1441 )27)يوليو)2020( 

15

موارد سنة 2020 بيان المرافق الرمز

23 000 000 المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.12.048

6 000 000 المعهد الوطني الصحي 4.1.1.0.0.12.049

2 500 000 المركز الوطني للوقاية من األشعة 4.1.1.0.0.12.050

4 000 000 مديرية األدوية و الصيدلة 4.1.1.0.0.12.051

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة 4.1.1.0.0.12.052

7 500 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 4.1.1.0.0.12.053

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات 4.1.1.0.0.12.054

8 500 000 المركز االستشفائي الجهوي بالرباط 4.1.1.0.0.12.055

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت 4.1.1.0.0.12.056

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها 4.1.1.0.0.12.057

9 000 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 4.1.1.0.0.12.058

4 500 000 المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان 4.1.1.0.0.12.059

4 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا 4.1.1.0.0.12.060

4 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز 4.1.1.0.0.12.061

5 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة 4.1.1.0.0.12.062

4 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور 4.1.1.0.0.12.063

5 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك 4.1.1.0.0.12.064

8 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم 4.1.1.0.0.12.065

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة 4.1.1.0.0.12.066

11 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.1.0.0.12.067

5 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر 4.1.1.0.0.12.068

8 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل 4.1.1.0.0.12.069

4 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب 4.1.1.0.0.12.070

8 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.1.1.0.0.12.071

4 000 000 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.1.1.0.0.12.072

8 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة 4.1.1.0.0.12.073

6 000 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.1.0.0.12.074

31 000 000 المركز االستشفائي الجهوي بفاس  4.1.1.0.0.12.075

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير 4.1.1.0.0.12.076

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني 4.1.1.0.0.12.077
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5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.1.1.0.0.12.078

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان 4.1.1.0.0.12.079

10 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد 4.1.1.0.0.12.080

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة 4.1.1.0.0.12.081

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور 4.1.1.0.0.12.082

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية 4.1.1.0.0.12.083

8 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح 4.1.1.0.0.12.084

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت 4.1.1.0.0.12.085

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف 4.1.1.0.0.12.086

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة 4.1.1.0.0.12.087

941 500 000 مجموع

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.1.1.0.0.13.003

50 000 000 الخزينة العامة للمملكة 4.1.1.0.0.13.005

- القسم اإلداري 4.1.1.0.0.13.006

47 000 000 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.1.0.0.13.007

97 000 000 مجموع

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

12 495 000 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.1.0.0.14.001

2 412 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.1.0.0.14.002

1 806 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.1.0.0.14.003

1 355 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.1.0.0.14.004

1 234 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.1.0.0.14.005

1 335 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.1.0.0.14.006

1 998 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.1.0.0.14.007

1 539 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 4.1.1.0.0.14.008

1 229 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.1.0.0.14.009

1 570 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سال 4.1.1.0.0.14.010

1 315 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.1.0.0.14.011

1 340 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيال 4.1.1.0.0.14.012
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1 520 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.1.0.0.14.013

1 084 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.1.0.0.14.014

865 000 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.1.0.0.14.015

1 240 000 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.1.0.0.14.016

166 000 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس  4.1.1.0.0.14.018

299 000 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش  4.1.1.0.0.14.019

223 000 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس  4.1.1.0.0.14.020

100 000 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط  4.1.1.0.0.14.021

256 000 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات  4.1.1.0.0.14.022

190 000 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان  4.1.1.0.0.14.023

5 000 000 المديرية العامة للطيران المدني  4.1.1.0.0.14.024

40 571 000 مجموع

األمانة العامة للحكومة

20 000 000 مديرية المطبعة الرسمية 4.1.1.0.0.16.001

20 000 000 مجموع

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

4 300 000 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 4.1.1.0.0.17.002

2 500 000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.1.0.0.17.003

9 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.1.0.0.17.004

5 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.1.0.0.17.005

7 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.1.0.0.17.006

- مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.1.0.0.17.007

4 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.1.0.0.17.008

3 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.17.009

7 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.1.0.0.17.010

3 000 000 معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق 4.1.1.0.0.17.011

7 500 000 المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.1.0.0.17.012

1 000 000 مصلحة التكوين المستمر 4.1.1.0.0.17.014

2 500 000 مديرية المالحة التجارية 4.1.1.0.0.17.018

2 700 000 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.1.1.0.0.17.019
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3 000 000 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.1.1.0.0.17.020

2 800 000 مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل 4.1.1.0.0.17.021

40 000 000 مديرية األرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء  4.1.1.0.0.17.022

500 000 مصلحة تسيير األوراش  4.1.1.0.0.17.023

106 300 000 مجموع

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

2 750 000 معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سال 4.1.1.0.0.20.001

2 850 000 المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.1.0.0.20.002

1 700 000 المعهد التقني الفالحي بالشاوية 4.1.1.0.0.20.003

1 950 000 المعهد التقني الفالحي بتيفلت 4.1.1.0.0.20.004

2 000 000 المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر 4.1.1.0.0.20.005

2 400 000 المدرسة الفالحية بتمارة 4.1.1.0.0.20.006

19 400 000 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية  4.1.1.0.0.20.007

2 510 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.1.0.0.20.008

2 796 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.1.0.0.20.009

4 750 000 المعهد العالي للصيد البحري  4.1.1.0.0.20.010

2 610 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.1.0.0.20.011

2 685 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.1.0.0.20.012

2 400 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.1.0.0.20.013

5 100 000 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.1.0.0.20.014

11 550 000 مصلحة الثانويات الفالحية 4.1.1.0.0.20.015

14 000 000 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية  4.1.1.0.0.20.016

- المنتزه الوطني لسوس ماسة  4.1.1.0.0.20.017

81 451 000 مجموع

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

5 000 000 قسم الحج  4.1.1.0.0.23.001

- متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 4.1.1.0.0.23.002

5 000 000 مجموع

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

1 960 000 معهد المعادن بتويسيت  4.1.1.0.0.27.001
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2 574 000 معهد المعادن بمراكش 4.1.1.0.0.27.002

- المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.1.1.0.0.27.004

4 534 000 مجموع

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

2 000 000 مطبعة دار المناهل 4.1.1.0.0.29.001

13 000 000 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.1.0.0.29.004

12 000 000 المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.1.0.0.29.005

8 000 000 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.1.0.0.29.006

7 000 000 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.1.0.0.29.007

2 200 000 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال  4.1.1.0.0.29.008

4 030 000 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما  4.1.1.0.0.29.009

48 230 000 مجموع

وزارة الشغل و اإلدماج المهني

- قسم التكوين 4.1.1.0.0.31.004

- مجموع

إدارة الدفاع الوطني

19 681 000 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.1.0.0.34.001

170 000 000 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.1.0.0.34.002

52 000 000 المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.1.0.0.34.003

50 000 000 المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.1.1.0.0.34.004

12 000 000 المستشفى العسكري بالعيون 4.1.1.0.0.34.005

10 000 000 المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.1.0.0.34.006

21 000 000 المستشفى العسكري بكلميم 4.1.1.0.0.34.007

33 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير  4.1.1.0.0.34.008

3 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة  4.1.1.0.0.34.009

2 474 000 وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.1.1.0.0.34.010

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.1.0.0.34.011

373 155 000 مجموع

المندوبية السامية للتخطيط

9 686 000 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي 4.1.1.0.0.42.001
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1 181 000 المركز الوطني للتوثيق 4.1.1.0.0.42.002

1 616 000 مدرسة علوم المعلومات  4.1.1.0.0.42.003

12 483 000 مجموع

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

6 950 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.1.0.0.46.001

288 000 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.1.0.0.46.002

696 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 4.1.1.0.0.46.003

655 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 4.1.1.0.0.46.004

1 280 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.1.1.0.0.46.005

- المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.1.1.0.0.46.006

300 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.1.1.0.0.46.007

10 169 000 مجموع

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

- مصلحة التوجيه والدعم 4.1.1.0.0.48.001

- مجموع

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

5 500 000 مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.1.1.0.0.51.001

5 500 000 مجموع

1 864 793 000 مجموع موارد االستغالل



629 الجريدة الرسمية عدد)6903 - 6)ذو الحجة)1441 )27)يوليو)2020( 

21

موارد سنة 2020 بيان المرافق الرمز

الجزء الثاني : موارد اإلستثمار

رئيس الحكومة

- الكولف الملكي دار السالم 4.1.2.0.0.04.001

- مجموع

وزارة العدل 

- مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.2.0.0.06.002

- مجموع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

- مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.1.2.0.0.07.002

- مجموع

وزارة الداخلية

- مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية 4.1.2.0.0.08.018

- مجموع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

- قسم استراتيجيات التكوين 4.1.2.0.0.11.003

- مجموع

وزارة الصحة

800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات 4.1.2.0.0.12.001

600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.1.2.0.0.12.002

600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت 4.1.2.0.0.12.003

900 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت 4.1.2.0.0.12.004

700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة 4.1.2.0.0.12.005

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة 4.1.2.0.0.12.006

500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة 4.1.2.0.0.12.007

900 000 المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي 4.1.2.0.0.12.008

700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة 4.1.2.0.0.12.009

600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات 4.1.2.0.0.12.010

500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان 4.1.2.0.0.12.012

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو 4.1.2.0.0.12.013
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800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة 4.1.2.0.0.12.014

600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.1.2.0.0.12.015

500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون 4.1.2.0.0.12.016

800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش 4.1.2.0.0.12.017

900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة  4.1.2.0.0.12.018

900 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان 4.1.2.0.0.12.019

900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.1.2.0.0.12.020

300 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران 4.1.2.0.0.12.021

- المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة 4.1.2.0.0.12.022

700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 4.1.2.0.0.12.023

800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة 4.1.2.0.0.12.024

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج 4.1.2.0.0.12.025

700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور 4.1.2.0.0.12.026

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان 4.1.2.0.0.12.027

400 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب  4.1.2.0.0.12.028

900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون  4.1.2.0.0.12.029

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان 4.1.2.0.0.12.030

700 000 المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل  4.1.2.0.0.12.031

800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير  4.1.2.0.0.12.032

700 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش 4.1.2.0.0.12.033

600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي  4.1.2.0.0.12.035

600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 4.1.2.0.0.12.036

600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.1.2.0.0.12.037

800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء  4.1.2.0.0.12.038

400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية 4.1.2.0.0.12.039

- المركز اإلستشفائي بعمالة سال 4.1.2.0.0.12.040

- المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.2.0.0.12.041

700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات 4.1.2.0.0.12.042

900 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس  4.1.2.0.0.12.045

800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة 4.1.2.0.0.12.046
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10 000 000 المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.1.2.0.0.12.047

- المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.12.048

16 000 000 المعهد الوطني الصحي 4.1.2.0.0.12.049

3 500 000 المركز الوطني للوقاية من األشعة 4.1.2.0.0.12.050

9 500 000 مديرية األدوية و الصيدلة 4.1.2.0.0.12.051

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة 4.1.2.0.0.12.052

500 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 4.1.2.0.0.12.053

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات 4.1.2.0.0.12.054

400 000 المركز االستشفائي الجهوي بالرباط 4.1.2.0.0.12.055

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت 4.1.2.0.0.12.056

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها 4.1.2.0.0.12.057

400 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 4.1.2.0.0.12.058

400 000 المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان 4.1.2.0.0.12.059

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا 4.1.2.0.0.12.060

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز 4.1.2.0.0.12.061

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة 4.1.2.0.0.12.062

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور 4.1.2.0.0.12.063

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك 4.1.2.0.0.12.064

500 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم 4.1.2.0.0.12.065

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة 4.1.2.0.0.12.066

400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.2.0.0.12.067

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر 4.1.2.0.0.12.068

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل 4.1.2.0.0.12.069

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب 4.1.2.0.0.12.070

400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.1.2.0.0.12.071

5 000 000 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.1.2.0.0.12.072

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة 4.1.2.0.0.12.073

400 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.2.0.0.12.074

1 200 000 المركز االستشفائي الجهوي بفاس  4.1.2.0.0.12.075

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير 4.1.2.0.0.12.076
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400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني 4.1.2.0.0.12.077

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.1.2.0.0.12.078

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان 4.1.2.0.0.12.079

600 000 المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد 4.1.2.0.0.12.080

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة 4.1.2.0.0.12.081

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور 4.1.2.0.0.12.082

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية 4.1.2.0.0.12.083

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح 4.1.2.0.0.12.084

- المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت 4.1.2.0.0.12.085

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف 4.1.2.0.0.12.086

- المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة 4.1.2.0.0.12.087

84 000 000 مجموع

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.1.2.0.0.13.003

- الخزينة العامة للمملكة 4.1.2.0.0.13.005

3 900 000 القسم اإلداري 4.1.2.0.0.13.006

- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.2.0.0.13.007

3 900 000 مجموع

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

825 000 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.2.0.0.14.001

1 725 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.2.0.0.14.002

1 313 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.2.0.0.14.003

638 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.2.0.0.14.004

525 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.2.0.0.14.005

600 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.2.0.0.14.006

1 500 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.2.0.0.14.007

788 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 4.1.2.0.0.14.008

750 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.2.0.0.14.009

375 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سال 4.1.2.0.0.14.010

750 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.2.0.0.14.011



663 الجريدة الرسمية عدد)6903 - 6)ذو الحجة)1441 )27)يوليو)2020( 

25

موارد سنة 2020 بيان المرافق الرمز

525 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيال 4.1.2.0.0.14.012

563 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.2.0.0.14.013

600 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.2.0.0.14.014

525 000 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.2.0.0.14.015

750 000 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.2.0.0.14.016

- معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس  4.1.2.0.0.14.018

- معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش  4.1.2.0.0.14.019

- معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس  4.1.2.0.0.14.020

100 000 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط  4.1.2.0.0.14.021

100 000 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات  4.1.2.0.0.14.022

100 000 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان  4.1.2.0.0.14.023

23 000 000 المديرية العامة للطيران المدني  4.1.2.0.0.14.024

36 052 000 مجموع

األمانة العامة للحكومة

- مديرية المطبعة الرسمية 4.1.2.0.0.16.001

- مجموع

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

4 000 000 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 4.1.2.0.0.17.002

1 000 000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.2.0.0.17.003

- مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.2.0.0.17.004

1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.2.0.0.17.005

1 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.2.0.0.17.006

- مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.2.0.0.17.007

1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.2.0.0.17.008

1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.17.009

3 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.2.0.0.17.010

1 000 000 معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق 4.1.2.0.0.17.011

10 000 000 المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.2.0.0.17.012

- مصلحة التكوين المستمر 4.1.2.0.0.17.014

4 500 000 مديرية المالحة التجارية 4.1.2.0.0.17.018
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- مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.1.2.0.0.17.019

200 000 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.1.2.0.0.17.020

- مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل 4.1.2.0.0.17.021

34 000 000 مديرية األرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء  4.1.2.0.0.17.022

500 000 مصلحة تسيير األوراش  4.1.2.0.0.17.023

63 200 000 مجموع

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سال 4.1.2.0.0.20.001

- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.2.0.0.20.002

- المعهد التقني الفالحي بالشاوية 4.1.2.0.0.20.003

- المعهد التقني الفالحي بتيفلت 4.1.2.0.0.20.004

- المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر 4.1.2.0.0.20.005

- المدرسة الفالحية بتمارة 4.1.2.0.0.20.006

1 850 000 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية  4.1.2.0.0.20.007

400 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.2.0.0.20.008

572 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.2.0.0.20.009

2 833 000 المعهد العالي للصيد البحري  4.1.2.0.0.20.010

585 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.2.0.0.20.011

460 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.2.0.0.20.012

1 000 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.2.0.0.20.013

4 500 000 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.2.0.0.20.014

10 000 000 مصلحة الثانويات الفالحية 4.1.2.0.0.20.015

- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية  4.1.2.0.0.20.016

550 000 المنتزه الوطني لسوس ماسة  4.1.2.0.0.20.017

22 750 000 مجموع

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

- قسم الحج  4.1.2.0.0.23.001

- متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 4.1.2.0.0.23.002

- مجموع
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وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

5 000 000 معهد المعادن بتويسيت  4.1.2.0.0.27.001

976 000 معهد المعادن بمراكش 4.1.2.0.0.27.002

900 000 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.1.2.0.0.27.004

6 876 000 مجموع

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

- مطبعة دار المناهل 4.1.2.0.0.29.001

- المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.2.0.0.29.004

- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.2.0.0.29.005

- مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.2.0.0.29.006

- مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.2.0.0.29.007

2 200 000 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال  4.1.2.0.0.29.008

3 250 000 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما  4.1.2.0.0.29.009

5 450 000 مجموع

وزارة الشغل و اإلدماج المهني

- قسم التكوين 4.1.2.0.0.31.004

- مجموع

إدارة الدفاع الوطني

3 000 000 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.2.0.0.34.001

- المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.2.0.0.34.002

- المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.2.0.0.34.003

- المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.1.2.0.0.34.004

- المستشفى العسكري بالعيون 4.1.2.0.0.34.005

- المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.2.0.0.34.006

- المستشفى العسكري بكلميم 4.1.2.0.0.34.007

- المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير  4.1.2.0.0.34.008

- المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة  4.1.2.0.0.34.009

- وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.1.2.0.0.34.010

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.2.0.0.34.011

3 000 000 مجموع
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المندوبية السامية للتخطيط

2 942 000 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي 4.1.2.0.0.42.001

2 000 000 المركز الوطني للتوثيق 4.1.2.0.0.42.002

1 350 000 مدرسة علوم المعلومات  4.1.2.0.0.42.003

6 292 000 مجموع

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

2 100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.2.0.0.46.001

700 000 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.2.0.0.46.002

355 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 4.1.2.0.0.46.003

100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 4.1.2.0.0.46.004

1 300 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.1.2.0.0.46.005

- المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.1.2.0.0.46.006

100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.1.2.0.0.46.007

4 655 000 مجموع

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

- مصلحة التوجيه والدعم 4.1.2.0.0.48.001

- مجموع

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

- مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.1.2.0.0.51.001

- مجموع

236 175 000 مجموع موارد االستثمار

2 100 968 000 مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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3.1-الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

90 000 000 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل 3.1.0.0.1.00.001

5 000 000 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات اإلحتياطية 3.1.0.0.1.00.003

485 000 000 صندوق النهوض بتشغيل الشباب 3.1.0.0.1.00.005

2 600 000 000 صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن  3.1.0.0.1.00.006

655 000 000 صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات 3.1.0.0.1.00.008

200 000 000 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت 3.1.0.0.1.04.005

3 100 000 000 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 3.1.0.0.1.04.006

10 000 000 صندوق التأهيل اإلجتماعي 3.1.0.0.1.04.007

400 000 000 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 3.1.0.0.1.06.001

160 000 000 صندوق التكافل العائلي 3.1.0.0.1.06.002

25 000 000 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة  3.1.0.0.1.07.001

23 879 633 000 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 3.1.0.0.1.08.004

200 000 000 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية 3.1.0.0.1.08.005

7 744 492 000 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات 3.1.0.0.1.08.006

1 500 000 000 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 3.1.0.0.1.08.008

30 000 000 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني 3.1.0.0.1.08.009

463 927 000 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية و وثائق السفر 3.1.0.0.1.08.010

714 000 000 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة 3.1.0.0.1.08.011

300 000 000 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 3.1.0.0.1.08.012

860 499 000 صندوق التضامن بين الجهات 3.1.0.0.1.08.013

22 500 000 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية  3.1.0.0.1.11.001

للتذكرة الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها 3.1.0.0.1.11.002

1 800 000 000 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 3.1.0.0.1.12.001

650 000 000 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة 3.1.0.0.1.13.003

80 000 000 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب 3.1.0.0.1.13.004

350 000 000 مرصدات المصالح المالية 3.1.0.0.1.13.008

للتذكرة صندوق االصالح الزراعي 3.1.0.0.1.13.009

للتذكرة األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عمالت أجنبية 3.1.0.0.1.13.012

للتذكرة الصندوق الخاص بالزكاة 3.1.0.0.1.13.017
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800 000 000 صندوق تضامن مؤسسات التأمين 3.1.0.0.1.13.018

600 000 000 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية 3.1.0.0.1.13.021

131 183 000 صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة 3.1.0.0.1.13.022

2 700 000 000 صندوق دعم التماسك االجتماعي 3.1.0.0.1.13.024

1 800 000 000 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي 3.1.0.0.1.13.025

600 000 000 صندوق محاربة الغش الجمركي 3.1.0.0.1.13.026

360 000 000 صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة 3.1.0.0.1.13.027

2 000 000 000 صندوق دعم تمويل المبادرة المقاوالتية  3.1.0.0.1.13.028

3 000 000 صندوق تحديث اإلدارة العمومية 3.1.0.0.1.13.029

33 000 000 000 الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"  3.1.0.0.1.13.030

2 400 000 000 الصندوق الخاص بالطرق 3.1.0.0.1.17.001

16 000 000 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي 3.1.0.0.1.17.003

3 550 000 000 صندوق التنمية الفالحية 3.1.0.0.1.20.005

75 000 000 صندوق تنمية الصيد البحري 3.1.0.0.1.20.006

1 531 000 000 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية 3.1.0.0.1.20.007

650 000 000 الصندوق الوطني الغابوي 3.1.0.0.1.20.008

25 000 000 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية  3.1.0.0.1.20.009

200 000 000 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة 3.1.0.0.1.27.002

للتذكرة صندوق التنمية الطاقية 3.1.0.0.1.27.003

20 000 000 الصندوق الوطني للعمل الثقافي 3.1.0.0.1.29.001

800 000 000 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة 3.1.0.0.1.29.003

370 000 000 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وباإلعالنات وبالنشر العمومي  3.1.0.0.1.29.004

200 000 000 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون الدولي 3.1.0.0.1.34.001

50 000 000 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي 3.1.0.0.1.34.002

1 600 000 000 صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري  3.1.0.0.1.46.001

150 000 000 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون 3.1.0.0.1.51.001

99 956 234 000 مجموع موارد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

3.4-حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

للتذكرة حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس 3.1.0.0.4.13.021
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للتذكرة حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية 3.1.0.0.4.13.022

للتذكرة حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة االطراف 3.1.0.0.4.13.023

للتذكرة مجموع موارد حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

3.5-حسابات العمليات النقدية

100 000 000 فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العمالت األجنبية 3.1.0.0.5.13.001

للتذكرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية 3.1.0.0.5.13.003

100 000 000 مجموع موارد حسابات العمليات النقدية

3.7-حسابات التمويل

للتذكرة القروض الممنوحة للجماعات الترابية 3.1.0.0.7.13.017

2 681 000 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير 3.1.0.0.7.13.059

5 879 000 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية 3.1.0.0.7.13.064

59 637 000 القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة" 3.1.0.0.7.13.066

68 197 000 مجموع موارد حسابات التمويل

3.9-حسابات النفقات من المخصصات

للتذكرة النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية 3.1.0.0.9.04.002

10 800 000 000 اشتراء واصالح معدات القوات المسلحة الملكية 3.1.0.0.9.34.001

للتذكرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق 3.1.0.0.9.34.002

500 000 الصندوق الخاص بالعالقات العامة 3.1.0.0.9.42.001

10 800 500 000 مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات

110 924 931 000 مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة
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جاللة الملك

26 292 000 - القوائم المدنية ...................................................................................................................... 1.2.1.1.0.01.000

517 164 000 - مخصصات السيادة ................................................................................................................ 1.2.1.2.0.01.000

البالط الملكي

538 106 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.02.000

1 504 183 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.02.000

مجلس النواب

392 400 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.03.000

69 200 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.03.000

مجلس المستشارين

249 040 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.43.000

43 430 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.43.000

رئيس الحكومة

116 306 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.04.000

544 144 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.04.000

وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان والعالقات مع البرلمان

51 496 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.40.000

23 089 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.40.000

المحاكم المالية

290 130 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.05.000

42 000 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.05.000

وزارة العدل 

4 628 751 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.06.000

307 351 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.06.000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

2 323 373 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.07.000

1 287 084 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.07.000
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وزارة الداخلية

24 948 655 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.08.000

3 913 280 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.08.000

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

47 483 110 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.11.000

14 550 520 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.11.000

وزارة الصحة

10 908 500 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.12.000

4 426 070 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.12.000

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

2 883 543 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.13.000

438 865 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.13.000

24 651 211 000 - التكاليف المشتركة .................................................................................................................. 1.2.1.3.0.13.000

6 314 073 000 - التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية .................................................................................. 1.2.1.5.0.13.000

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

365 920 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.14.000

216 187 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.14.000

األمانة العامة للحكومة

78 537 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.16.000

15 084 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.16.000

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

1 134 776 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.17.000

596 299 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.17.000

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

1 454 474 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.20.000

2 433 322 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.20.000

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

853 636 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.23.000

2 809 752 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.23.000
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وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

224 670 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.27.000

283 946 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.27.000

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

225 750 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.28.000

297 013 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.28.000

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

883 846 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.29.000

1 952 287 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.29.000

وزارة الشغل و اإلدماج المهني

219 040 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.31.000

297 375 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.31.000

إدارة الدفاع الوطني

33 167 000 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.34.000

7 125 210 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.34.000

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

66 300 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.35.000

72 013 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.35.000

النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية

2 400 000 000 - النفقات الطارئة و المخصصات االحتياطية 1.2.1.4.0.36.000

المندوبية السامية للتخطيط

324 528 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.42.000

130 377 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.42.000

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

332 308 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.46.000

649 717 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.46.000

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

71 290 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.48.000

517 202 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.48.000
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اإلعتمادات لسنة 2020 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

1 480 151 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.51.000

805 933 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.51.000

المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

61 390 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.52.000

31 489 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.52.000

المجلس األعلى للسلطة القضائية

76 720 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.53.000

217 630 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.53.000

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

72 966 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.54.000

53 156 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.54.000

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

للتذكرة - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.55.000

للتذكرة - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.55.000

215 468 660 000 مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة
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الجدول -ج-
( المادة 11)
الباب الثاني

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول لإلعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات اإلستثمار الخاصة 
بالميزانية العامة للسنة المالية 2020

(بالدرهم)

36

المجموع اعتمادات اإللتزام 
2021 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2020 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

131 608 000 - 131 608 000 البالط الملكي 1.2.2.2.0.02.000

20 000 000 - 20 000 000 مجلس النواب 1.2.2.2.0.03.000

14 420 000 10 000 000 4 420 000 مجلس المستشارين 1.2.2.2.0.43.000

593 192 000 7 000 000 586 192 000 رئيس الحكومة 1.2.2.2.0.04.000

5 900 000 - 5 900 000 وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان والعالقات مع البرلمان 1.2.2.2.0.40.000

100 000 000 55 000 000 45 000 000 المحاكم المالية 1.2.2.2.0.05.000

444 490 000 174 000 000 270 490 000 وزارة العدل  1.2.2.2.0.06.000

318 338 000 70 000 000 248 338 000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 1.2.2.2.0.07.000

6 727 640 000 3 601 690 000 3 125 950 000 وزارة الداخلية 1.2.2.2.0.08.000

9 829 772 000 3 920 285 000 5 909 487 000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  1.2.2.2.0.11.000

7 350 000 000 4 000 000 000 3 350 000 000 وزارة الصحة 1.2.2.2.0.12.000

148 292 000 54 000 000 94 292 000 وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة 1.2.2.2.0.13.000

39 602 642 000 - 39 602 642 000 وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة - التكاليف المشتركة 1.2.2.3.0.13.000

796 382 000 73 200 000 723 182 000 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 1.2.2.2.0.14.000

874 000 - 874 000 األمانة العامة للحكومة 1.2.2.2.0.16.000

27 094 860 000 18 710 035 000 8 384 825 000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 1.2.2.2.0.17.000

21 963 783 000 11 165 000 000 10 798 783 000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1.2.2.2.0.20.000

1 961 054 000 900 000 000 1 061 054 000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 1.2.2.2.0.23.000

975 085 000 10 000 000 965 085 000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة 1.2.2.2.0.27.000

736 619 000 7 500 000 729 119 000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 1.2.2.2.0.28.000

3 570 322 000 215 000 000 3 355 322 000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة 1.2.2.2.0.29.000

72 725 000 20 000 000 52 725 000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني 1.2.2.2.0.31.000

8 259 690 000 3 113 000 000 5 146 690 000 إدارة الدفاع الوطني 1.2.2.2.0.34.000

10 175 000 3 000 000 7 175 000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 1.2.2.2.0.35.000

21 693 000 4 000 000 17 693 000 المندوبية السامية للتخطيط 1.2.2.2.0.42.000

762 813 000 77 000 000 685 813 000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة  1.2.2.2.0.46.000



5)6 الجريدة الرسمية عدد)6903 - 6)ذو الحجة)1441 )27)يوليو)2020( 

37

المجموع اعتمادات اإللتزام 
2021 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2020 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

163 500 000 - 163 500 000 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة 1.2.2.2.0.48.000

410 700 000 250 000 000 160 700 000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1.2.2.2.0.51.000

5 755 000 - 5 755 000 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي 1.2.2.2.0.52.000

258 900 000 192 800 000 66 100 000 المجلس األعلى للسلطة القضائية 1.2.2.2.0.53.000

13 962 000 - 13 962 000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 1.2.2.2.0.54.000

للتذكرة للتذكرة للتذكرة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 1.2.2.2.0.55.000

132 365 186 000 46 632 510 000 85 732 676 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بالميزانية العامة
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الجدول -د-
( المادة 12)
الباب الثالث

التوزيع على الفصول لإلعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي للسنة المالية 2020 
(بالدرهم)

38

اإلعتمادات لسنة 2020 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

29 339 014 000 وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة - فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي 1.2.3.1.0.13.000

64 161 323 000 وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة - استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل األجل 1.2.3.2.0.13.000

93 500 337 000 مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي
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الجدول - هـ - 
( المادة 13)

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية 2020
(بالدرهم)

39

اعتمادات األداء لسنة 2020 بيان المرافق الرمز

رئيس الحكومة

18 000 000 الكولف الملكي دار السالم 4.2.1.1.0.04.001

18 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

وزارة العدل 

900 000 مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.2.1.1.0.06.002

900 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

15 000 000 مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.2.1.1.0.07.002

15 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج

وزارة الداخلية

80 000 000 مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية 4.2.1.1.0.08.018

80 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

5 000 000 قسم استراتيجيات التكوين 4.2.1.1.0.11.003

5 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 
والبحث العلمي

وزارة الصحة

9 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات 4.2.1.1.0.12.001

10 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.2.1.1.0.12.002

12 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت 4.2.1.1.0.12.003

13 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت 4.2.1.1.0.12.004

13 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة 4.2.1.1.0.12.005

9 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة 4.2.1.1.0.12.006

21 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة 4.2.1.1.0.12.007

17 500 000 المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي 4.2.1.1.0.12.008

18 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة 4.2.1.1.0.12.009

16 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات 4.2.1.1.0.12.010

6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان 4.2.1.1.0.12.012

6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو 4.2.1.1.0.12.013
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اعتمادات األداء لسنة 2020 بيان المرافق الرمز

25 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة 4.2.1.1.0.12.014

11 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.2.1.1.0.12.015

8 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون 4.2.1.1.0.12.016

15 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش 4.2.1.1.0.12.017

26 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة  4.2.1.1.0.12.018

20 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان 4.2.1.1.0.12.019

21 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.2.1.1.0.12.020

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران 4.2.1.1.0.12.021

12 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة 4.2.1.1.0.12.022

18 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 4.2.1.1.0.12.023

12 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة 4.2.1.1.0.12.024

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج 4.2.1.1.0.12.025

20 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور 4.2.1.1.0.12.026

9 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان 4.2.1.1.0.12.027

6 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب  4.2.1.1.0.12.028

15 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون  4.2.1.1.0.12.029

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان 4.2.1.1.0.12.030

27 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل  4.2.1.1.0.12.031

22 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير  4.2.1.1.0.12.032

16 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش 4.2.1.1.0.12.033

14 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي  4.2.1.1.0.12.035

11 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 4.2.1.1.0.12.036

14 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.2.1.1.0.12.037

12 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء  4.2.1.1.0.12.038

9 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية 4.2.1.1.0.12.039

20 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة سال 4.2.1.1.0.12.040

12 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.2.1.1.0.12.041

14 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات 4.2.1.1.0.12.042

27 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس  4.2.1.1.0.12.045

18 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة 4.2.1.1.0.12.046
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اعتمادات األداء لسنة 2020 بيان المرافق الرمز

44 000 000 المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.2.1.1.0.12.047

23 000 000 المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.2.1.1.0.12.048

6 000 000 المعهد الوطني الصحي 4.2.1.1.0.12.049

2 500 000 المركز الوطني للوقاية من األشعة 4.2.1.1.0.12.050

4 000 000 مديرية األدوية و الصيدلة 4.2.1.1.0.12.051

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة 4.2.1.1.0.12.052

7 500 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 4.2.1.1.0.12.053

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات 4.2.1.1.0.12.054

8 500 000 المركز االستشفائي الجهوي بالرباط 4.2.1.1.0.12.055

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت 4.2.1.1.0.12.056

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها 4.2.1.1.0.12.057

9 000 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 4.2.1.1.0.12.058

4 500 000 المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان 4.2.1.1.0.12.059

4 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا 4.2.1.1.0.12.060

4 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز 4.2.1.1.0.12.061

5 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة 4.2.1.1.0.12.062

4 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور 4.2.1.1.0.12.063

5 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك 4.2.1.1.0.12.064

8 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم 4.2.1.1.0.12.065

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة 4.2.1.1.0.12.066

11 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.2.1.1.0.12.067

5 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر 4.2.1.1.0.12.068

8 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل 4.2.1.1.0.12.069

4 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب 4.2.1.1.0.12.070

8 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.2.1.1.0.12.071

4 000 000 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.2.1.1.0.12.072

8 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة 4.2.1.1.0.12.073

6 000 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.2.1.1.0.12.074

31 000 000 المركز االستشفائي الجهوي بفاس  4.2.1.1.0.12.075

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير 4.2.1.1.0.12.076
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6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني 4.2.1.1.0.12.077

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.2.1.1.0.12.078

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان 4.2.1.1.0.12.079

10 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد 4.2.1.1.0.12.080

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة 4.2.1.1.0.12.081

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور 4.2.1.1.0.12.082

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية 4.2.1.1.0.12.083

8 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح 4.2.1.1.0.12.084

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت 4.2.1.1.0.12.085

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف 4.2.1.1.0.12.086

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة 4.2.1.1.0.12.087

941 500 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.2.1.1.0.13.003

50 000 000 الخزينة العامة للمملكة 4.2.1.1.0.13.005

- القسم اإلداري 4.2.1.1.0.13.006

47 000 000 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.2.1.1.0.13.007

97 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

12 495 000 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.2.1.1.0.14.001

2 412 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.2.1.1.0.14.002

1 806 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.2.1.1.0.14.003

1 355 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.2.1.1.0.14.004

1 234 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.2.1.1.0.14.005

1 335 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.2.1.1.0.14.006

1 998 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.2.1.1.0.14.007

1 539 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 4.2.1.1.0.14.008

1 229 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.2.1.1.0.14.009

1 570 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سال 4.2.1.1.0.14.010

1 315 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.2.1.1.0.14.011
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1 340 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيال 4.2.1.1.0.14.012

1 520 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.2.1.1.0.14.013

1 084 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.2.1.1.0.14.014

865 000 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.2.1.1.0.14.015

1 240 000 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.2.1.1.0.14.016

166 000 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس  4.2.1.1.0.14.018

299 000 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش  4.2.1.1.0.14.019

223 000 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس  4.2.1.1.0.14.020

100 000 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط  4.2.1.1.0.14.021

256 000 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات  4.2.1.1.0.14.022

190 000 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان  4.2.1.1.0.14.023

5 000 000 المديرية العامة للطيران المدني  4.2.1.1.0.14.024

40 571 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي 
واالقتصاد االجتماعي

األمانة العامة للحكومة

20 000 000 مديرية المطبعة الرسمية 4.2.1.1.0.16.001

20 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

4 300 000 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 4.2.1.1.0.17.002

2 500 000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.2.1.1.0.17.003

9 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.2.1.1.0.17.004

5 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.2.1.1.0.17.005

7 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.2.1.1.0.17.006

- مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.2.1.1.0.17.007

4 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.2.1.1.0.17.008

3 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.2.1.1.0.17.009

7 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.2.1.1.0.17.010

3 000 000 معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق 4.2.1.1.0.17.011

7 500 000 المعهد العالي للدراسات البحرية 4.2.1.1.0.17.012

1 000 000 مصلحة التكوين المستمر 4.2.1.1.0.17.014
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2 500 000 مديرية المالحة التجارية 4.2.1.1.0.17.018

2 700 000 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.2.1.1.0.17.019

3 000 000 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.2.1.1.0.17.020

2 800 000 مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل 4.2.1.1.0.17.021

40 000 000 مديرية األرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء  4.2.1.1.0.17.022

500 000 مصلحة تسيير األوراش  4.2.1.1.0.17.023

106 300 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

2 750 000 معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سال 4.2.1.1.0.20.001

2 850 000 المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.2.1.1.0.20.002

1 700 000 المعهد التقني الفالحي بالشاوية 4.2.1.1.0.20.003

1 950 000 المعهد التقني الفالحي بتيفلت 4.2.1.1.0.20.004

2 000 000 المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر 4.2.1.1.0.20.005

2 400 000 المدرسة الفالحية بتمارة 4.2.1.1.0.20.006

19 400 000 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية  4.2.1.1.0.20.007

2 510 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.2.1.1.0.20.008

2 796 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.2.1.1.0.20.009

4 750 000 المعهد العالي للصيد البحري  4.2.1.1.0.20.010

2 610 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.2.1.1.0.20.011

2 685 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.2.1.1.0.20.012

2 400 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.2.1.1.0.20.013

5 100 000 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.2.1.1.0.20.014

11 550 000 مصلحة الثانويات الفالحية 4.2.1.1.0.20.015

14 000 000 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية  4.2.1.1.0.20.016

- المنتزه الوطني لسوس ماسة  4.2.1.1.0.20.017

81 451 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
والغابات

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

5 000 000 قسم الحج  4.2.1.1.0.23.001
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- متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 4.2.1.1.0.23.002

5 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

1 960 000 معهد المعادن بتويسيت  4.2.1.1.0.27.001

2 574 000 معهد المعادن بمراكش 4.2.1.1.0.27.002

- المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.2.1.1.0.27.004

4 534 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

2 000 000 مطبعة دار المناهل 4.2.1.1.0.29.001

13 000 000 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.2.1.1.0.29.004

12 000 000 المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.2.1.1.0.29.005

8 000 000 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.2.1.1.0.29.006

7 000 000 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.2.1.1.0.29.007

2 200 000 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال  4.2.1.1.0.29.008

4 030 000 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما  4.2.1.1.0.29.009

48 230 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة

وزارة الشغل و اإلدماج المهني

- قسم التكوين 4.2.1.1.0.31.004

- مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشغل و اإلدماج المهني

إدارة الدفاع الوطني

19 681 000 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد 4.2.1.1.0.34.001

170 000 000 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.2.1.1.0.34.002

52 000 000 المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.1.1.0.34.003

50 000 000 المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.2.1.1.0.34.004

12 000 000 المستشفى العسكري بالعيون 4.2.1.1.0.34.005

10 000 000 المستشفى العسكري بالداخلة 4.2.1.1.0.34.006

21 000 000 المستشفى العسكري بكلميم 4.2.1.1.0.34.007

33 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير  4.2.1.1.0.34.008

3 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة  4.2.1.1.0.34.009

2 474 000 وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.2.1.1.0.34.010
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- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.2.1.1.0.34.011

373 155 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني

المندوبية السامية للتخطيط

9 686 000 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي 4.2.1.1.0.42.001

1 181 000 المركز الوطني للتوثيق 4.2.1.1.0.42.002

1 616 000 مدرسة علوم المعلومات  4.2.1.1.0.42.003

12 483 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

6 950 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.2.1.1.0.46.001

288 000 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.2.1.1.0.46.002

696 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 4.2.1.1.0.46.003

655 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 4.2.1.1.0.46.004

1 280 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.2.1.1.0.46.005

- المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.2.1.1.0.46.006

300 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.2.1.1.0.46.007

10 169 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
المدينة

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

- مصلحة التوجيه والدعم 4.2.1.1.0.48.001

- مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

5 500 000 مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.2.1.1.0.51.001

5 500 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

1 864 793 000 مجموع نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2021 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2020 بيان المرافق الرمز

رئيس الحكومة

- - - الكولف الملكي دار السالم 4.2.2.2.0.04.001

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس 
الحكومة

وزارة العدل 

- - - مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.2.2.2.0.06.002

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
العدل

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

- - - مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.2.2.2.0.07.002

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

وزارة الداخلية

- - - مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية 4.2.2.2.0.08.018

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الداخلية

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

- - - قسم استراتيجيات التكوين 4.2.2.2.0.11.003

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

وزارة الصحة

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات 4.2.2.2.0.12.001

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.2.2.2.0.12.002

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت 4.2.2.2.0.12.003

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت 4.2.2.2.0.12.004

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة 4.2.2.2.0.12.005

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة 4.2.2.2.0.12.006

500 000 - 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة 4.2.2.2.0.12.007

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي 4.2.2.2.0.12.008

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة 4.2.2.2.0.12.009

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات 4.2.2.2.0.12.010
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2021 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2020 بيان المرافق الرمز

500 000 - 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان 4.2.2.2.0.12.012

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو 4.2.2.2.0.12.013

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة 4.2.2.2.0.12.014

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.2.2.2.0.12.015

500 000 - 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون 4.2.2.2.0.12.016

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش 4.2.2.2.0.12.017

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة  4.2.2.2.0.12.018

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان 4.2.2.2.0.12.019

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.2.2.2.0.12.020

300 000 - 300 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران 4.2.2.2.0.12.021

- - - المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة 4.2.2.2.0.12.022

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 4.2.2.2.0.12.023

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة 4.2.2.2.0.12.024

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج 4.2.2.2.0.12.025

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور 4.2.2.2.0.12.026

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان 4.2.2.2.0.12.027

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب  4.2.2.2.0.12.028

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون  4.2.2.2.0.12.029

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان 4.2.2.2.0.12.030

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل  4.2.2.2.0.12.031

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير  4.2.2.2.0.12.032

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش 4.2.2.2.0.12.033

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي  4.2.2.2.0.12.035

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 4.2.2.2.0.12.036

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.2.2.2.0.12.037

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء  4.2.2.2.0.12.038

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية 4.2.2.2.0.12.039

- - - المركز اإلستشفائي بعمالة سال 4.2.2.2.0.12.040

- - - المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.2.2.2.0.12.041
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2021 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2020 بيان المرافق الرمز

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات 4.2.2.2.0.12.042

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس  4.2.2.2.0.12.045

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة 4.2.2.2.0.12.046

10 000 000 - 10 000 000 المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.2.2.2.0.12.047

- - - المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.2.2.2.0.12.048

16 000 000 - 16 000 000 المعهد الوطني الصحي 4.2.2.2.0.12.049

3 500 000 - 3 500 000 المركز الوطني للوقاية من األشعة 4.2.2.2.0.12.050

9 500 000 - 9 500 000 مديرية األدوية و الصيدلة 4.2.2.2.0.12.051

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة 4.2.2.2.0.12.052

500 000 - 500 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 4.2.2.2.0.12.053

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات 4.2.2.2.0.12.054

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي الجهوي بالرباط 4.2.2.2.0.12.055

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت 4.2.2.2.0.12.056

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها 4.2.2.2.0.12.057

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 4.2.2.2.0.12.058

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان 4.2.2.2.0.12.059

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا 4.2.2.2.0.12.060

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز 4.2.2.2.0.12.061

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة 4.2.2.2.0.12.062

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور 4.2.2.2.0.12.063

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك 4.2.2.2.0.12.064

500 000 - 500 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم 4.2.2.2.0.12.065

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة 4.2.2.2.0.12.066

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.2.2.2.0.12.067

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر 4.2.2.2.0.12.068

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل 4.2.2.2.0.12.069

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب 4.2.2.2.0.12.070

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.2.2.2.0.12.071

5 000 000 - 5 000 000 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.2.2.2.0.12.072
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2021 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2020 بيان المرافق الرمز

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة 4.2.2.2.0.12.073

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.2.2.2.0.12.074

1 200 000 - 1 200 000 المركز االستشفائي الجهوي بفاس  4.2.2.2.0.12.075

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير 4.2.2.2.0.12.076

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني 4.2.2.2.0.12.077

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.2.2.2.0.12.078

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان 4.2.2.2.0.12.079

600 000 - 600 000 المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد 4.2.2.2.0.12.080

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة 4.2.2.2.0.12.081

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور 4.2.2.2.0.12.082

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية 4.2.2.2.0.12.083

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح 4.2.2.2.0.12.084

- - - المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت 4.2.2.2.0.12.085

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف 4.2.2.2.0.12.086

- - - المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة 4.2.2.2.0.12.087

84 000 000 - 84 000 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الصحة

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

- - - مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.2.2.2.0.13.003

- - - الخزينة العامة للمملكة 4.2.2.2.0.13.005

3 900 000 - 3 900 000 القسم اإلداري 4.2.2.2.0.13.006

- - - إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.2.2.2.0.13.007

3 900 000 - 3 900 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

825 000 - 825 000 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.2.2.2.0.14.001

1 725 000 - 1 725 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.2.2.2.0.14.002

1 313 000 - 1 313 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.2.2.2.0.14.003

638 000 - 638 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.2.2.2.0.14.004

525 000 - 525 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.2.2.2.0.14.005
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2021 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2020 بيان المرافق الرمز

600 000 - 600 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.2.2.2.0.14.006

1 500 000 - 1 500 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.2.2.2.0.14.007

788 000 - 788 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 4.2.2.2.0.14.008

750 000 - 750 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.2.2.2.0.14.009

375 000 - 375 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سال 4.2.2.2.0.14.010

750 000 - 750 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.2.2.2.0.14.011

525 000 - 525 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيال 4.2.2.2.0.14.012

563 000 - 563 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.2.2.2.0.14.013

600 000 - 600 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.2.2.2.0.14.014

525 000 - 525 000 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.2.2.2.0.14.015

750 000 - 750 000 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.2.2.2.0.14.016

- - - معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس  4.2.2.2.0.14.018

- - - معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش  4.2.2.2.0.14.019

- - - معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس  4.2.2.2.0.14.020

100 000 - 100 000 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط  4.2.2.2.0.14.021

100 000 - 100 000 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات  4.2.2.2.0.14.022

100 000 - 100 000 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان  4.2.2.2.0.14.023

33 000 000 10 000 000 23 000 000 المديرية العامة للطيران المدني  4.2.2.2.0.14.024

46 052 000 10 000 000 36 052 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

األمانة العامة للحكومة

- - - مديرية المطبعة الرسمية 4.2.2.2.0.16.001

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة 
العامة للحكومة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

6 000 000 2 000 000 4 000 000 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 4.2.2.2.0.17.002

1 000 000 - 1 000 000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.2.2.2.0.17.003

- - - مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.2.2.2.0.17.004

1 000 000 - 1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.2.2.2.0.17.005

1 500 000 - 1 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.2.2.2.0.17.006
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2021 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2020 بيان المرافق الرمز

- - - مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.2.2.2.0.17.007

1 000 000 - 1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.2.2.2.0.17.008

1 000 000 - 1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.2.2.2.0.17.009

3 500 000 - 3 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.2.2.2.0.17.010

1 000 000 - 1 000 000 معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق 4.2.2.2.0.17.011

28 000 000 18 000 000 10 000 000 المعهد العالي للدراسات البحرية 4.2.2.2.0.17.012

- - - مصلحة التكوين المستمر 4.2.2.2.0.17.014

4 500 000 - 4 500 000 مديرية المالحة التجارية 4.2.2.2.0.17.018

- - - مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.2.2.2.0.17.019

200 000 - 200 000 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.2.2.2.0.17.020

- - - مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل 4.2.2.2.0.17.021

96 000 000 62 000 000 34 000 000 مديرية األرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء  4.2.2.2.0.17.022

500 000 - 500 000 مصلحة تسيير األوراش  4.2.2.2.0.17.023

145 200 000 82 000 000 63 200 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

- - - معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سال 4.2.2.2.0.20.001

- - - المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.2.2.2.0.20.002

- - - المعهد التقني الفالحي بالشاوية 4.2.2.2.0.20.003

- - - المعهد التقني الفالحي بتيفلت 4.2.2.2.0.20.004

- - - المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر 4.2.2.2.0.20.005

- - - المدرسة الفالحية بتمارة 4.2.2.2.0.20.006

1 850 000 - 1 850 000 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية  4.2.2.2.0.20.007

400 000 - 400 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.2.2.2.0.20.008

572 000 - 572 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.2.2.2.0.20.009

2 833 000 - 2 833 000 المعهد العالي للصيد البحري  4.2.2.2.0.20.010

585 000 - 585 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.2.2.2.0.20.011

460 000 - 460 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.2.2.2.0.20.012

1 000 000 - 1 000 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.2.2.2.0.20.013

7 600 000 3 100 000 4 500 000 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.2.2.2.0.20.014
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2021 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2020 بيان المرافق الرمز

10 000 000 - 10 000 000 مصلحة الثانويات الفالحية 4.2.2.2.0.20.015

- - - مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية  4.2.2.2.0.20.016

550 000 - 550 000 المنتزه الوطني لسوس ماسة  4.2.2.2.0.20.017

25 850 000 3 100 000 22 750 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

- - - قسم الحج  4.2.2.2.0.23.001

- - - متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 4.2.2.2.0.23.002

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

5 000 000 - 5 000 000 معهد المعادن بتويسيت  4.2.2.2.0.27.001

976 000 - 976 000 معهد المعادن بمراكش 4.2.2.2.0.27.002

900 000 - 900 000 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.2.2.2.0.27.004

6 876 000 - 6 876 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الطاقة والمعادن والبيئة

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

- - - مطبعة دار المناهل 4.2.2.2.0.29.001

- - - المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.2.2.2.0.29.004

- - - المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.2.2.2.0.29.005

- - - مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.2.2.2.0.29.006

- - - مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.2.2.2.0.29.007

2 200 000 - 2 200 000 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال  4.2.2.2.0.29.008

3 250 000 - 3 250 000 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما  4.2.2.2.0.29.009

5 450 000 - 5 450 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الثقافة والشباب والرياضة

وزارة الشغل و اإلدماج المهني

- - - قسم التكوين 4.2.2.2.0.31.004

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الشغل و اإلدماج المهني

إدارة الدفاع الوطني

3 000 000 - 3 000 000 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد 4.2.2.2.0.34.001
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2021 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2020 بيان المرافق الرمز

- - - المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.2.2.2.0.34.002

- - - المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.2.2.0.34.003

- - - المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.2.2.2.0.34.004

- - - المستشفى العسكري بالعيون 4.2.2.2.0.34.005

- - - المستشفى العسكري بالداخلة 4.2.2.2.0.34.006

- - - المستشفى العسكري بكلميم 4.2.2.2.0.34.007

- - - المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير  4.2.2.2.0.34.008

- - - المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة  4.2.2.2.0.34.009

- - - وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.2.2.2.0.34.010

- - - المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.2.2.2.0.34.011

3 000 000 - 3 000 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة 
الدفاع الوطني

المندوبية السامية للتخطيط

2 942 000 - 2 942 000 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي 4.2.2.2.0.42.001

2 000 000 - 2 000 000 المركز الوطني للتوثيق 4.2.2.2.0.42.002

1 350 000 - 1 350 000 مدرسة علوم المعلومات  4.2.2.2.0.42.003

6 292 000 - 6 292 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة 
للمندوبية السامية للتخطيط

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

2 100 000 - 2 100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.2.2.2.0.46.001

700 000 - 700 000 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.2.2.2.0.46.002

355 000 - 355 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 4.2.2.2.0.46.003

100 000 - 100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 4.2.2.2.0.46.004

1 300 000 - 1 300 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.2.2.2.0.46.005

- - - المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.2.2.2.0.46.006

100 000 - 100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.2.2.2.0.46.007

4 655 000 - 4 655 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

- - - مصلحة التوجيه والدعم 4.2.2.2.0.48.001

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2021 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2020 بيان المرافق الرمز

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

- - - مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.2.2.2.0.51.001

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة 
للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

331 275 000 95 100 000 236 175 000 مجموع نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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نفقات سنة 2020 بيان الحسابات الرقم

3.1-الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

90 000 000 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل 3.2.0.0.1.00.001

5 000 000 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات اإلحتياطية 3.2.0.0.1.00.003

485 000 000 صندوق النهوض بتشغيل الشباب 3.2.0.0.1.00.005

2 600 000 000 صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن  3.2.0.0.1.00.006

655 000 000 صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات 3.2.0.0.1.00.008

200 000 000 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت 3.2.0.0.1.04.005

3 100 000 000 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 3.2.0.0.1.04.006

10 000 000 صندوق التأهيل اإلجتماعي 3.2.0.0.1.04.007

400 000 000 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 3.2.0.0.1.06.001

160 000 000 صندوق التكافل العائلي 3.2.0.0.1.06.002

25 000 000 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة  3.2.0.0.1.07.001

23 879 633 000 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 3.2.0.0.1.08.004

200 000 000 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية 3.2.0.0.1.08.005

7 744 492 000 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات 3.2.0.0.1.08.006

1 500 000 000 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 3.2.0.0.1.08.008

30 000 000 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني 3.2.0.0.1.08.009

463 927 000 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية و وثائق السفر 3.2.0.0.1.08.010

714 000 000 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة 3.2.0.0.1.08.011

300 000 000 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 3.2.0.0.1.08.012

860 499 000 صندوق التضامن بين الجهات 3.2.0.0.1.08.013

22 500 000 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية  3.2.0.0.1.11.001

للتذكرة الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها 3.2.0.0.1.11.002

1 800 000 000 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 3.2.0.0.1.12.001

650 000 000 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة 3.2.0.0.1.13.003

80 000 000 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب 3.2.0.0.1.13.004

350 000 000 مرصدات المصالح المالية 3.2.0.0.1.13.008

للتذكرة صندوق االصالح الزراعي 3.2.0.0.1.13.009

للتذكرة األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عمالت أجنبية 3.2.0.0.1.13.012
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للتذكرة الصندوق الخاص بالزكاة 3.2.0.0.1.13.017

800 000 000 صندوق تضامن مؤسسات التأمين 3.2.0.0.1.13.018

600 000 000 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية 3.2.0.0.1.13.021

للتذكرة صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة 3.2.0.0.1.13.022

2 700 000 000 صندوق دعم التماسك االجتماعي 3.2.0.0.1.13.024

للتذكرة الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي 3.2.0.0.1.13.025

600 000 000 صندوق محاربة الغش الجمركي 3.2.0.0.1.13.026

360 000 000 صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة 3.2.0.0.1.13.027

2 000 000 000 صندوق دعم تمويل المبادرة المقاوالتية  3.2.0.0.1.13.028

3 000 000 صندوق تحديث اإلدارة العمومية 3.2.0.0.1.13.029

33 000 000 000 الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"  3.2.0.0.1.13.030

2 400 000 000 الصندوق الخاص بالطرق 3.2.0.0.1.17.001

16 000 000 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي 3.2.0.0.1.17.003

3 550 000 000 صندوق التنمية الفالحية 3.2.0.0.1.20.005

75 000 000 صندوق تنمية الصيد البحري 3.2.0.0.1.20.006

1 531 000 000 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية 3.2.0.0.1.20.007

650 000 000 الصندوق الوطني الغابوي 3.2.0.0.1.20.008

25 000 000 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية  3.2.0.0.1.20.009

200 000 000 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة 3.2.0.0.1.27.002

للتذكرة صندوق التنمية الطاقية 3.2.0.0.1.27.003

20 000 000 الصندوق الوطني للعمل الثقافي 3.2.0.0.1.29.001

800 000 000 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة 3.2.0.0.1.29.003

370 000 000 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وباإلعالنات وبالنشر العمومي  3.2.0.0.1.29.004

200 000 000 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون الدولي 3.2.0.0.1.34.001

50 000 000 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي 3.2.0.0.1.34.002

1 600 000 000 صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري  3.2.0.0.1.46.001

150 000 000 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون 3.2.0.0.1.51.001

98 025 051 000 مجموع نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

3.4-حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

87 140 000 حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس 3.2.0.0.4.13.021
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67 110 000 حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية 3.2.0.0.4.13.022

1 434 581 000 حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة االطراف 3.2.0.0.4.13.023

1 588 831 000 مجموع نفقات حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

3.5-حسابات العمليات النقدية

للتذكرة فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العمالت األجنبية 3.2.0.0.5.13.001

للتذكرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية 3.2.0.0.5.13.003

للتذكرة مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية

3.7-حسابات التمويل

للتذكرة القروض الممنوحة للجماعات الترابية 3.2.0.0.7.13.017

للتذكرة القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير 3.2.0.0.7.13.059

للتذكرة القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية 3.2.0.0.7.13.064

275 960 000 القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة" 3.2.0.0.7.13.066

275 960 000 مجموع نفقات حسابات التمويل

3.9-حسابات النفقات من المخصصات

للتذكرة النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية 3.2.0.0.9.04.002

10 800 000 000 اشتراء واصالح معدات القوات المسلحة الملكية 3.2.0.0.9.34.001

للتذكرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق 3.2.0.0.9.34.002

500 000 الصندوق الخاص بالعالقات العامة 3.2.0.0.9.42.001

10 800 500 000 مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات

110 690 342 000 مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة
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 6  6 ا وذ ) جيل في) ) صادرل (6.(2.23 رقم) شريفل ظهيرل
ا قا�سي (36.(2 رقم) ا قان2نل بتنف7ذل ()(2(2 و2 27) ((5( 

بتح2يللصندحقلا ضمانلاملركزيلإلىلشرك لمساهم .

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا):

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و)50)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
القا�ضي بتحويل صندوق الضمان املركزي إلى) (36.20 القانون رقم)
شركة مساهمة،)كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بتطوان في)4)ذي الحجة)1441 )25)يوليو)2020(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*
*   *

قان2نلرقمل2).36
وق�سيلبتح2يللصندحقلا ضمانلاملركزي

إلىلشرك لمساهم 

الباب األول

»ا شرك لا 2طن7 ل لضمانلح تم2يللاملقاح  «

املادة األولى

يحول صندوق الضمان املركزي املؤسسة العمومية الخاضعة)
للقانون رقم)47.95)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.96.107 
شركة) إلى  ()1996 أغسطس) (7(  1417 األول) ربيع  من  (21 بتاريخ)
الوطنية) »الشركة  تسمية) تحمل  إدارة،) مجلس  يديرها  مساهمة 
للضمان ولتمويل املقاولة«)ش.م،)يشار إليها في باقي مواد هذا القانون)

ب)»الشركة«.)

بشركات) املتعلق  (17.95 رقم) القانون  ألحكام  الشركة  تخضع 
املساهمة والقانون رقم)103.12)املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات)

املعتبرة في حكمها وألحكام هذا القانون ولنظامها األسا�ضي.))

املادة)2

املال) رأس  ويحدد مبلغ  بأكمله  مال الشركة  رأس  الدولة  تملك 
املذكور بنص تنظيمي.

املادة)3

مجال) في  العمومية  والسياسات  االستراتيجيات  تنفيذ  إطار  في 

األخرى) والفئات  الخاصة  أو  العمومية  والهيئات  املقاوالت  تمويل 

املستهدفة من طرف الدولة،)يحدد)))غرض الشركة في تسهيل تمويل)

هاته الفئات بواسطة الخدمات واألدوات املالية أو غير املالية التي)

تقدمها،)بناء)على مواردها الذاتية واملتأتية على الخصوص من الدولة)

ومن مانحين آخرين.

ولهذه الغاية،)يحدد النشاط الرئي�ضي للشركة في ضمان التمويالت)

املمنوحة للمقاوالت والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات األخرى)

املستهدفة من طرف الدولة.)

ويجوز للشركة أن تقوم بشكل ثانوي،)بما يلي):

واإلضافية  الخاصة  االحتياجات  تمويل  لدعم  قروض،  منح   -

للسوق، في إطار شراكات ال سيما مع مؤسسات االئتمان والهيئات 

املعتبرة في حكمها ؛ 

- تقديم املساعدة للمقاوالت؛

- أي نشاط يتوافق مع غرضها بما في ذلك عمليات تمويل الرأسمال، 

لحساب الدولة أو لحساب مانح آخر. 

تلك) املالية سواء) العمليات  أن تقوم بجميع  لها كذلك،) ويجوز 

التجارية،) أو  املدنية  العمليات  أو  العقارات  أو  باملنقوالت  املتعلقة 

املرتبطة بغرضها والتي من شأنها أن تمكنها من مزاولة نشاطها.)

املادة)4

»اتفاقيات تمويل«) يتم تمويل النشاط الرئي�ضي للشركة في إطار)

تبرم بين الدولة والشركة،)بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.

وتحدد هذه االتفاقيات،)على الخصوص،)البرامج املزمع إنجازها)

النوعية) واألهداف  تمويلها  وكيفيات  ووسائل  الشركة  طرف  من 

والكمية املحددة للشركة،)وكذا آليات التتبع وتقييم نجاعة األداء.

املادة)5

يتم تمويل األنشطة الثانوية في إطار)»اتفاقيات خاصة للتمويل«)

تبرم بين الشركة والدولة أو املؤسسة املانحة املعنية أو هما معا،)

حسب الحالة،)بعد املوافقة عليها من طرف مجلس إدارة الشركة.

الدولة حيز) ال تدخل االتفاقيات املوقعة مع أي مانح آخر غير 

التنفيذ،)إال بعد املصادقة عليها من طرف اإلدارة التي تتأكد على وجه)

الخصوص من مواءمتها ألهداف السياسات العمومية.
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املادة)6

يخصص صافي األرباح التي قد تحققها الشركة حصريا لتغطية)

املخاطر املترتبة عن التزاماتها.

املادة)7

من أجل تغطية املخاطر املترتبة عن التزاماتها املرتبطة بمزاولة)

أنشطتها،)تضع الشركة نظاما يتكون بشكل رئي�ضي من ثالثة مستويات):

1)-)كل املوارد املتأتية من الدولة أو من مانحين آخرين أو جزء)منها))

وذلك تطبيقا للمادتين)4)و)5)أعاله)؛

2)-)»الصندوق االحتياطي«)الذي تحتفظ به الشركة في حساباتها)

تحققها) التي  األرباح  صافي  مجموع  من  الخصوص،) على  واملمول،)

الشركة أو جزء)منه)؛

3)-)رؤوس األموال الذاتية للشركة.

تكوين) كيفيات  ذلك  في  بما  املخاطر،) تغطية  نظام  بنية  تحدد 

بموجب نظام يضعه) موجودات الصندوق االحتياطي واستعمالها،)

مجلس اإلدارة،)بعد استطالع رأي بنك املغرب.)

لتغطية املخاطر) ( في حالة عدم كفاية النظام املشار إليه أعاله)

املترتبة عن التزامات الشركة املتعلقة بالضمان التي تتخذها لحسابها)

تستفيد االلتزامات املذكورة من ضمان) الخاص أو لحساب الدولة،)

الدولة،)وفق الشروط والكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

الباب الثاني

ا حكام 

املادة)8

يدير الشركة مجلس إدارة،)يضم على األقل ثالثة))3()متصرفين)

مستقلين.

استثناء)من أحكام القانون رقم)17.95)املتعلق بشركات املساهمة،)

يرأس الوزير املكلف باملالية مجلس إدارة الشركة.)

يحدد النظام األسا�ضي األول للشركة،)الذي يتضمن قائمة أعضاء)

مجلس اإلدارة األوائل،)بنص تنظيمي،)بعد استطالع رأي بنك املغرب.

املادة)9

يسير الشركة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل.))

الشروط) وفق  اإلدارة،) مجلس  يعينه  منتدب  عام  مدير  ويساعده 

والكيفيات التي يحددها النظام األسا�ضي للشركة.

الباب الثالث

املراقب لاملا 7 ل لدح  ل

املادة)10

املتعلق باملراقبة) (69.00 ال تخضع الشركة ألحكام القانون رقم)
املالية للدولة على املنشآت العامة والهيآت األخرى.

تمارس الدولة املراقبة املالية على الشركة في إطار اتفاقية تبرمها)
هذا) ألحكام  الشركة  قرارات  بمطابقة  يتعلق  فيما  ال سيما  معها،)

القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه وكذا لنظامها األسا�ضي.

الباب الرابع

ا ذم لاملا 7 لحاملستخدم2نل

املادة)11

أعاله،) (7 املادة) في  املنصوص عليه  الدولة،) تستفيد من ضمان 
العناصر) املركزي وكذا  الضمان  عناصر أصول وخصوم صندوق 
الخارجة عن هذه األصول والخصوم املتعلقة بالصناديق التي يدبرها)
صندوق الضمان املركزي لحساب الدولة والتي سيتم نقلها للشركة في)

تاريخ التحويل الفعلي للصندوق.

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

املادة)12

يحتفظ العاملون بصندوق الضمان املركزي،)في تاريخ تحويله إلى)
شركة مساهمة،)بوضعيتهم داخل الشركة في نفس التاريخ.

أن تكون الوضعية التي يخولها) ال يمكن بأي حال من األحوال،)
النظام األسا�ضي الخاص للعاملين في الشركة املشار إليهم في الفقرة)
األولى أعاله،)أقل فائدة من وضعية املعنيين باألمر في تاريخ التحويل،)

بما في ذلك الحق في نظام املعاشات والتغطية الصحية.

بصندوق) املذكورون  العاملون  قضاها  التي  الخدمة  فترة  تعتبر 
الضمان املركزي كما لو أنجزت داخل الشركة.

يحتفظ العاملون بصندوق الضمان املركزي املحالون إلى التقاعد)
قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بحقوقهم املكتسبة.

الباب الخامس

أحكاملمختلف لحانتقا 7 

املادة)13

ال يترتب عن تحويل صندوق الضمان املركزي إلى شركة مساهمة،)
وحقوقها) الشركة  أمالك  تعتبر  ( النشاط.) مزاولة  عن  توقف  أي 
والنظام) وعقودها  واتفاقياتها  وتصرفاتها  وامتيازاتها  والتزاماتها 
والتراخيص املمنوحة لها،) األسا�ضي والعقود الخاصة بمستخدميها،)
في املغرب وخارجه،)هي تلك التي كانت لصندوق الضمان املركزي عند)

تاريخ تغيير شكله القانوني.)
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ال يخول هذا التحويل إعادة النظر في هذه املمتلكات والحقوق)

وااللتزامات والعقود والتراخيص وليس له على وجه الخصوص،)أي)

أثر على العقود املبرمة بين صندوق الضمان املركزي والغير.

املادة)14

يستمر تحصيل الديون الناتجة عن الضمان املمنوح من طرف)

الدولة،) لحساب  أو  الخاص  لحسابه  املركزي،) الضمان  صندوق 

وفقا) التنفيذ،) حيز  القانون  هذا  دخول  تاريخ  قبل  له  واملستحقة 

للتشريع املتعلق بتحصيل الديون العمومية.

املادة)15

الفعلي) التحويل  تاريخ  عند  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  يدخل 

أجهزتها) وتنصيب  مساهمة  شركة  إلى  املركزي  الضمان  لصندوق 

القانون) أحكام  التاريخ  هذا  في  وينسخ  والتسييرية،) اإلدارية 

بتاريخ) (1.96.107 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) رقم)47.95)

1996()القا�ضي بإعادة تنظيم) 1417 )7)أغسطس) 21)من ربيع األول)

صندوق الضمان املركزي.

 6  6 ا وذ ) جيل في) ) صادرل رقم) 2.2).6) شريفل ظهيرل
بتغ7يرلحتتم7م) (  .(2 2)2)(بتنف7ذلا قان2نلرقم) و2 27) ((5(
املتعلقلبمؤسساتلاالئتمانلحا ه7ئات) (623.6( ا قان2نلرقم)

املعتبرةلفيلحكمها.

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا):

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و)50)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
املتعلق) (103.12 رقم) القانون  وتتميم  بتغيير  (44.20 رقم) القانون 
عليه) وافق  كما  حكمها،) في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  بمؤسسات 

مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بتطوان في)4)ذي الحجة)1441 )25)يوليو)2020(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*
*   *

قان2نلرقمل2).  
 بتغ7يرلحتتم7ملا قان2نلرقمل)623.6

 املتعلقلبمؤسساتلاالئتمان
حا ه7ئاتلاملعتبرةلفيلحكمها

املادة األولى

تغير على النحو التالي مقتضيات املواد)11)و19)و)61)من القانون)
رقم)103.12)املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها)
بتاريخ فاتح ربيع) (1.14.193 الظهير الشريف رقم) بتنفيذه  الصادر 

األول)1436 )24)ديسمبر)2014():

 »املادة)11.-)تعد هيئات معتبرة في حكم مؤسسات االئتمان،)في مدلول
»هذا القانون)................................................)وصندوق اإليداع والتدبير)

»والشركة الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة.«

»املادة)19.-)بالرغم من أحكام النصوص التشريعية).............)بعد)
»استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتمان):

» - تسري على جمعيات السلفات الصغيرة ........................من هذا 
»القانون ؛

» - تسري على البنوك الحرة ................................... من هذا القانون؛

» - تسري على صندوق اإليداع والتدبير أحكام املادة 47 وأحكام 
»األقسام IV وV وVIII  من هذا القانون.«

»املادة)61.-)يمكن للبنوك)........................................)لجنة مؤسسات)
»االئتمان.

»يجوز).....................)في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة)
»بها.

لجنة) (...................................................... األداء) ملؤسسات  »يمكن 
»مؤسسات االئتمان.

وصندوق) املقاولة  ولتمويل  للضمان  الوطنية  للشركة  »يمكن 
»اإليداع والتدبير)...............................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

 103.12 أعاله رقم) إليه  املشار  القانون  التالي  النحو   يتمم على 
باملادة)19)املكررة):

تخضع الشركة الوطنية للضمان ولتمويل) املكررة.-) (19 »املادة)
»املقاولة ألحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط الخاصة املنصوص)
»عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك املغرب بعد استطالع رأي)

»لجنة مؤسسات االئتمان.«
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 6  6 ا وذ ) جيل في) ) صادرل (6.(2.62 رقم) شريفل ظهيرل
2).) )بتغ7يرلاملرس2م) 2)2)()بتنف7ذلا قان2نلرقم) )5))و2 27)
 6  6 رجب) منل ((8 في) ا صادرل ((.(2.(9( رقم) بقان2نل
)3))مارس)2)2)()املتعلقلبسنلأحكاملخاص لبحا  لا ط2ارئ)

ا صح7 لحإجراءاتلاإلعالنلعنها.

الحمد هلل وحده،

الطابع الشريف بداخله):

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا):

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و)50)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي  : 

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
القانون رقم)42.20)بتغيير املرسوم بقانون رقم)2.20.292)الصادر في)
املتعلق بسن أحكام خاصة) ()2020 مارس) (23(  1441 من رجب) (28
عليه) وافق  كما  عنها،) اإلعالن  وإجراءات  الصحية  الطوارئ  بحالة 

مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بتطوان في)4)ذي الحجة)1441 )25)يوليو)2020(.

وقعه بالعطف) :)

رئيس الحكومة،

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

*
*للللل*

قان2نلرقمل2).) 
 بتغ7يرلاملرس2ملبقان2نلرقمل)9).2).)

 ا صادرلفيل8)لمنلرجبل6  6ل)3)لمارسل2)2))
 املتعلقلبسنلأحكاملخاص لبحا  لا ط2ارئلا صح7 

حإجراءاتلاإلعالنلعنها

مادة فريدة

من) السادسة  املادة  أحكام  التالي،) النحو  على  وتعوض،) تنسخ 
 1441 رجب) من  (28 في) الصادر  (2.20.292 رقم) بقانون  املرسوم 
)23)مارس)2020()املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية)
 23.20 وإجراءات اإلعالن عنها،)املصادق عليه بموجب القانون رقم)
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.60)بتاريخ)5)شوال)1441 

)28)ماي)2020():

يجوز) استنادا إلى أحكام املادة الثالثة أعاله،) (- »املادة السادسة.)
»للحكومة أن تقرر،)خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها،)
»وقف سريان مفعول كل أجل من اآلجال املنصوص عليها في النصوص)
إذا تبين لها أن استمرار)) »التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،)
لحقوقهم) به  املعنيين  األشخاص  ممارسة  دون  يحول  »سريانه 
املتخذة) اإلجراءات  بسبب  األجل  هذا  بالتزاماتهم خالل  »أو الوفاء)
»من قبل السلطات العمومية املختصة للحد من تف�ضي الوباء.)وتحدد)

»بنص تنظيمي حاالت وقف سريان مفعول اآلجال املذكورة.«

في) صادرل (6282.(2 رقم) اإلسالم7 ل حا شؤحنل األحقافل قرارل 2زيرل

بتحدودلعدد) ()(2(2 و2 27) (62(  6  6 ا قعدة) منلجيل (68

األسا�سي) ا تك2ينل سلكل شأنهال 2 2جل فيل املتبارىل املقاعدل

ا سن ) برسمل ا حسن7 ل ا حدوثل دارل بمؤسس ل املتخصصل

ا ذامع7 )2021-2020.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

من (18 في) الصادر  (1.05.159 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

بإعادة تنظيم معهد دار الحديث) ()2005 أغسطس) (24(  1426 رجب)

الحسنية،)وال سيما املادة)19)منه)؛

 930.08 رقم) اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  قرار  وعلى 

بتحديد) ()2008 نوفمبر) (11(  1429 القعدة) ذي  من  (12 في) الصادر 

املستمرة) واملراقبة  واالمتحانات  الدراسات  ونظام  التكوين  برامج 

للمعلومات بمؤسسة دار الحديث الحسنية،)كما وقع تغييره،)والسيما)

املادة)9)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الحديث) دار  بمؤسسة  (،2020 سبتمبر) (23 و) (22 يومي) تجرى 

برسم) املتخصص  األسا�ضي  التكوين  سلك  ولوج  مباراة  الحسنية 

السنة الجامعية)2021-2020.

املادة الثانية

يحدد عدد املقاعد املتبارى في شأنها في أربعين))40()مقعدا.

املادة الثالثة

الحسنية) الحديث  دار  مؤسسة  مقر  إلى  الترشيح  ملفات  تبعث 

الكائن بشارع الزيتون،)رقم)456،)حي الرياض،)الرباط))ص.ب.6549 

في أجل أقصاه الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من) العرفان(،)

يوم اإلثنين)27)يوليو)2020.
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املادة الرابعة

يعلن عن أسماء)األشخاص املقبولين للمشاركة في املباراة املذكورة)
في املادة األولى أعاله قبل تاريخ إجرائها بأسبوع في):

-)لوحة اإلعالنات باملؤسسة)؛

.www. edhh.org(:(املوقع اإللكتروني(-

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في))18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

في) صادرل (6288.(2 رقم) اإلسالم7 ل حا شؤحنل األحقافل قرارل 2زيرل
بتحدودلعدد) ()(2(2 و2 27) (62(  6  6 ا قعدة) منلجيل (68
بمؤسس ) ا تحضيريل ا درا�سيل املخصص ل لبرنامجل املقاعدل

دارلا حدوثلا حسن7 لبرسملا سن لا ذامع7 )2021-2020.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

 930.08 على قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم) بناء)
بتحديد) ()2008 نوفمبر) (11(  1429 القعدة) ذي  من  (12 في) الصادر 
املستمرة) واملراقبة  واالمتحانات  الدراسات  ونظام  التكوين  برامج 
للمعلومات بمؤسسة دار الحديث الحسنية،)كما وقع تغييره،)والسيما)

املادة)16)منه)؛

وعلى اقتراح املجلس الداخلي ملؤسسة دار الحديث الحسنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يحدد عدد املقاعد املخصصة،)برسم السنة الجامعية)2021-2020،
للبرنامج الدرا�ضي التحضيري،)املنصوص عليه في املادة)16)من القرار)

رقم)930.08)املشار إليه أعاله في أربعين))40()مقعدا.

املادة الثانية

التحضيري،) الدرا�ضي  البرنامج  لولوج  الترشيح  طلب  يسجل 
الحسنية الحديث  دار  ملؤسسة  اإللكترونية  املنظومة  في   وجوبا،)

.https://edhh.konosys.com/konosys 

املادة الثالثة

دار) ملؤسسة  اإللكترونية  املنظومة  عبر  الترشيح  ملفات  تودع 
إن كان ذلك) أعاله،) الثانية  املادة  في  إليها  املشار  الحسنية  الحديث 
ممكنا،)أو تبعث،)مرفقة بوصل طلب الترشيح عبر املنظومة،)إلى مقر)
(،456 رقم) مؤسسة دار الحديث الحسنية الكائن بشارع الزيتون،)
حي الرياض،)الرباط))ص.ب)6549)العرفان(،)في أجل أقصاه الساعة)

الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم اإلثنين)27)يوليو)2020.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في))18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

في) صادرل (6289.(2 رقم) اإلسالم7 ل حا شؤحنل األحقافل قرارل 2زيرل
بتحدودلعدد) ()(2(2 و2 27) (62(  6  6 ا قعدة) منلجيل (68
ا قراءات) فيل اإلجازةل فيلشأنهال 2 2جلسلكل املتبارىل املقاعدل
ا سادسل لقراءات) محمدل بمعهدل ا قرآن7 ل حا دراساتل

حا دراساتلا قرآن7 لبرسملا سن لا ذامع7 )2021-2020.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

من جمادى (21 الصادر في) (1.13.50 على الظهير الشريف رقم)  بناء)
اآلخرة)1434 )2)ماي)2013()بإحداث معهد محمد السادس للقراءات)

والدراسات القرآنية،)والسيما املادة)12)منه)؛

 2932.13 رقم) اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  قرار  وعلى 
الصادر في)16)من ذي الحجة)1434 )22)أكتوبر)2013()بتحديد برامج)
التكوين ونظام الدراسات واالمتحانات واملراقبة املستمرة للمعلومات)
بسلك اإلجازة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية،)

وال سيما املادة)9)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بمقر معهد محمد السادس) (،2020 أكتوبر) (3 و) (2 تجرى يومي)
في) اإلجازة  سلك  ولوج  مباراة  القرآنية،) والدراسات  للقراءات 
القراءات والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية)2020 - 2021.

املادة الثانية

يحدد عدد املقاعد املتبارى في شأنها كالتالي):

-)خمسة عشر))15()مقعدا لتخصص القراءات القرآنية)؛

-)خمسة عشر))15()مقعدا لتخصص الدراسات القرآنية.

املادة الثالثة

للقراءات) إلى مقر معهد محمد السادس  الترشيح  تبعث ملفات 
ديور) حي  (،2 رقم) الداهومي،) بزنقة  الكائن  القرآنية  والدراسات 
الجامع،)الرباط،)في أجل أقصاه الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم)

الجمعة)25)سبتمبر)2020.

املادة الرابعة

في لوحة اإلعالنات) قبل تاريخ املباراة بأسبوع على األقل،) يعلن،)
باملعهد،)عن أسماء)املترشحين املقبولين الجتياز املباراة.
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املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في))18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

في) صادرل (6292.(2 رقم) اإلسالم7 ل حا شؤحنل األحقافل قرارل 2زيرل
بتحدودلعدد) ()(2(2 و2 27) (62(  6  6 ا قعدة) منلجيل (68
بمعهد) اإلجازةل سلكل املقب2 ينل 2 2جل األجانبل املترشحينل
محمدلا سادسل لقراءاتلحا دراساتلا قرآن7 لبرسملا سن )

ا ذامع7 )2021-2020.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية)،

من جمادى (21 الصادر في) (1.13.50 على الظهير الشريف رقم)  بناء)
اآلخرة)1434 )2)ماي)2013()بإحداث معهد محمد السادس للقراءات)

والدراسات القرآنية،)وال سيما املادة)15)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلجازة) لولوج سلك  املقبولين  األجانب  املترشحين  عدد  يحدد 
بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية برسم السنة)

الجامعية)2020-2021)كالتالي):

- مقعدان )2( لتخصص القراءات القرآنية ؛

- مقعدان )2( لتخصص الدراسات القرآنية ؛

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في))18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

في) صادرل (6296.(2 رقم) اإلسالم7 ل حا شؤحنل األحقافل قرارل 2زيرل
بتحدودلعدد) ()(2(2 و2 27) (62(  6  6 ا قعدة) منلجيل (68
املقاعدلاملتبارىلفيلشأنهال 2 2جلسلكلاملاسترلبمعهدلمحمد)
ا سن ) برسمل ا قرآن7 ل حا دراساتل ا سادسل لقراءاتل

ا ذامع7 )2021-2020.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية)،

من جمادى) (21 الصادر في) (1.13.50 على الظهير الشريف رقم)  بناء)
اآلخرة)1434 )2)ماي)2013()بإحداث معهد محمد السادس للقراءات)

والدراسات القرآنية،)وال سيما املادة)12)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يحدد عدد املقاعد املتبارى في شأنها لولوج سلك املاستر بمعهد)
محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية)

2020-2021)كالتالي):

- خمسة عشر )15( مقعدا ملسلك القراءات القرآنية املعمقة ؛

- خمسة عشر )15( مقعدا ملسلك الدراسات القرآنية املعمقة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في))18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

في) صادرل (629(.(2 رقم) اإلسالم7 ل حا شؤحنل األحقافل قرارل 2زيرل

بتحدودلعدد) ()(2(2 و2 27) (62(  6  6 ا قعدة) منلجيل (68

بمعهد) املاسترل سلكل املقب2 ينل 2 2جل األجانبل املترشحينل

محمدلا سادسل لقراءاتلحا دراساتلا قرآن7 لبرسملا سن )

ا ذامع7 )2021-2020.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

من جمادى (21 الصادر في) (1.13.50 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

اآلخرة)1434 )2)ماي)2013()بإحداث معهد محمد السادس للقراءات)

والدراسات القرآنية،)وال سيما املادة)15)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املاستر) سلك  لولوج  املقبولين  األجانب  املترشحين  عدد  يحدد 

بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية برسم السنة)

الجامعية)2020-2021)كالتالي):

- مقعدان )2( ملسلك القراءات القرآنية املعمقة ؛

- مقعدان )2( ملسلك الدراسات القرآنية املعمقة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في))18)من ذي القعدة)1441 )10)يوليو)2020(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.
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 قرارل رئيسلا حك2م لرقمل2).3.29لصادرلفيل)لجيلا وذ ل6  6
)3)لو2 27ل2)2)(لبتف2يضلاإلمضاء

رئيس الحكومة،

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

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

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

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بإدارة) املركزي  املدير  الريسوني،) نوفل  الكولونيل  إلى  يفوض 
أو التأشير نيابة عن رئيس الحكومة على) اإلمضاء) الدفاع الوطني،)
جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بما في ذلك األوامر الصادرة)
التراب) داخل  بمأموريات  للقيام  اإلدارة  لنفس  التابعين  للموظفين 

الوطني ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)ذي الحجة)1441 )23)يوليو)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

بتاريخ) (6296 عدد) ا رسم7 ل با ذريدةل حقعل خطإل استدراكل

باملرس2م) وتعلقل ()(269 و2 27) )فاتحل (6  2 ش2ال) منل ((2

رقم)99 .69.))ا صادرلفي)63)منلش2ال)2  6 )62)و2ن27)269)) 

بإعالنلأنلاملنفع لا عام لتق�سيلبته7ئ لا طريقلاملؤدو لإلىلمدون )

 222+2 محمدلا سادس)»طنج لت7ك«)املقطعلاألحللمنلن.ك)

إلىلن.ك)6+86 ))ا طريقلاإلقل7م7 لرقم)628 ()حاملقطعلا ثاني)

بجماع لا ع2ام لبإقل7م) (562+6 إلىلن.ك) (222+2 منلن.ك)

ا فحص)-)أنجرة.

العنوان

بداللمن):

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي).................)بإقليم الفحص)-)أنجرة.

وقرأ):

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي)...................)بعمالة طنجة)-)أصيلة.

املادة األولى

بداللمن):

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي)...................)بإقليم الفحص)-)أنجرة.

وقرأ):

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي)...................)بعمالة طنجة)-)أصيلة.

نص2صلخاص 
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قرارلملذلسلاملنافس لعدد)2 /)ق)/)2)2))صادرلفي)62)جيلا قعدة)6  6 
 »London Stock شرك ) باقتناء) املتعلقل ()(2(2 و2 27) (((
»Exchange(Group(plc) ذم7علا حصصلاملك2ن ل لرأسمال)

. »Refinitiv(Parent(Ltd«( االجتماعيل شرك

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 على القانون رقم) بناء)
 1435 2)رمضان) 1.14.117)الصادر في) بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)30)يونيو)2014()؛

وعلى القانون رقم)104.12)املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر)
 1435 2)رمضان) 1.14.116)الصادر في)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)30)يونيو)2014()؛

 1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم   وعلى 
املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

األسعار واملنافسة)؛

 1436 من شعبان) (16 الصادر في) (2.15.109 وعلى املرسوم رقم)
)4)يونيو)2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

وطبقا ملقتضيات املادة)14)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس)
املنافسة)؛

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة العامة)
 ملجلس املنافسة تحت عدد)35/ع.ت.إ/2020)بتاريخ)13)من شعبان)1441 
 « London Stock Exchange(7)أبريل)2020(،)املتعلق باقتناء)شركة(
لجميع الحصص املكونة للرأسمال االجتماعي لشركة)) (Group plc»

«Refinitiv(Parent(Ltd«)؛

املعنية) بين األطراف  تفاهم  التوقيع على مذكرة  تم  إنه  وحيث 
بخصوص عملية التركيز االقتصادي املذكورة بتاريخ فاتح أغسطس)
2019)وتم تعديلها بتاريخ)23)أغسطس)2019)وبتاريخ)4)نوفمبر)2019)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)
بتاريخ) الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،) اإللكتروني  املوقع  في 
26)من رمضان)1441 )20)ماي)2020()والذي يمنح أجل عشرة))10()
عملية) مالحظاتهم حول مشروع  إبداء) املعنيين قصد  لألغيار  أيام 

التركيز أعاله)؛

وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال تسويق املعلومات)
املالية املجّمعة على شكل حلول مجهزة وبمجال الخدمات التكنولوجية)

للقطاع املالي لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

وبناء)على القرار رقم)44/2020)الصادر في)13)من شعبان)1441 
)7)أبريل)2020()القا�ضي بتعيين مقررة في املوضوع)؛

 1441 من رمضان) (24  وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ)
)18)ماي)2020()؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)
التبليغ بتاريخ)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020()؛

اللجنة) أعضاء) حضور  من  املنافسة  مجلس  رئيس  تأكد  وبعد 
بتاريخ املنعقد  اجتماعها  محضر  في  أسماؤهم  الواردة   الدائمة 

10)ذي القعدة)1441 )2)يوليو)2020()؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقررة املوضوع للتقرير املعد بشأن)
عملية التركيز املذكورة،)وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،)
 خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد في)10)ذي القعدة)1441 

)2)يوليو)2020()؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس)
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)
املنصوص عليها في املواد)1)و11)و12)من القانون رقم)104.12)املشار)

إليه أعاله)؛

11)تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة) وحيث إن املادة)
إذ تنص) للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)
على أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت)
يراقبون) أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص،) مستقلة سابقا؛)
منشأة واحدة على األقل،)بتولي املراقبة،)بشكل مباشر أو غير مباشر،)
على مجموع منشأة أخرى أو جزء)منها أو على مجموع منشآت أخرى)
أو أجزاء)منها،)سواء)بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء)األصول)
أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل؛)أو عندما تقوم منشأة أو عدة)
املراقبة على مجموع) بتولي  مباشر،) أو غير  مباشر  بشكل  منشآت،)
منشأة أخرى أو جزء)منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء)منها،)
سواء)بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء)األصول أو بواسطة)

عقد أو غيرها من الوسائل)؛

«London Stock  وحيث إن هذه العملية تهدف الى اقتناء)شركة)
«Exchange Group plc)لجميع الحصص املكونة للرأسمال االجتماعي)

لشركة)»Refinitiv(Parent(Ltd«)؛

سيتحصل) وحيث إنه في مقابل عملية التفويت السالفة الذكر،)
الشركاء)في الشركة))البائعة)»Refinitiv(Holdings(Ltd«)على مشاركة)
تقدر) (»London Stock Exchange Group plc« رأسمال شركة) في 
بحوالي)37)في املائة،)تخول لهم أقل من)30)في املائة من مجموع حقوق)

التصويت)؛

مجلسلاملنافس 
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مدلول) اقتصاديا حسب  تركيزا  تشكل  العملية  إن هذه   وحيث 
إليه أعاله والتي تعرف) املشار  (104.12 القانون رقم) من  (11 املادة)

عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة)؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)الستيفائها شرطا)
من القانون (12  من الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة)
املعامالت) رقم  لتجاوز سقف  وذلك  الذكر  السالف  (104.12 رقم)
املرسوم) من  (8 املادة) في  املنشآت واملحدد  العالمي ملجموع  اإلجمالي 

رقم)2.14.652)؛

 «London Stock Exchange Group plc«(وحيث إن الشركة املقتنية
وهي شركة دولية) يوجد مقرها بلندن.) هي شركة مجهولة االسم،)
وإدارة) املال،) رأس  أسواق  على  املتنوعة  العاملية  أنشطتها  ترتكز 

املخاطر،)وخدمات املعلومات وخدمات التكنولوجيا)؛)

وحيث إن الشركة املستهدفة)»Refinitiv(Parent(Ltd«)هي شركة)
ذات مسؤولية محدودة خاضعة لقوانين جزر كايمان.)وهي الشركة)
األم لعدد من الشركات املتواجدة في جميع أرجاء)العالم،)واملتخصصة)
في توفير البيانات واملعلومات املالية والبنى التحتية داخل األسواق)

املالية)؛

وحيث إن الشركة البائعة)»Refinitiv(Holdings(Ltd«)هي شركة)
وهي تمتلك) ذات مسؤولية محدودة خاضعة لقوانين جزر كايمان.)

جميع الحصص املكونة لرأسمال شركة)»Refinitiv(Parent(Ltd«)؛))

ن هذه العملية)
ّ
وحيث إنه،)حسب تصريح الطرفين املعنيين،)ستمك

من توفير منتجات وخدمات متنوعة متعلقة بالبنى التحتية لألسواق)
املالية،)وكذا تعزيز التنافسية على املستوى العالمي من خالل تشجيع)

االبتكار في مجال البيانات والتكنولوجيا والخدمات املقدمة للزبناء)؛

جهة) من  هما  تحديدهما  تم  كما  املعنيتين  السوقين  إن  وحيث 
السوق الوطنية للمعلومات املالية املجّمعة على شكل حلول مجّهزة،)
للقطاع) التكنولوجية  للخدمات  الوطنية  السوق  أخرى  جهة  ومن 

املالي)؛

 «London Stock Exchange Group plc«(وحيث إن الشركة املقتنية
ليس لها أي فرع باملغرب لكنها تنشط على مستوى السوق الوطنية)

للخدمات التكنولوجية للقطاع املالي)؛

وحيث إن الشركة املستهدفة)»Refinitiv(Parent(Ltd«)تنشط على)

مستوى السوق الوطنية للمعلومات املالية املجّمعة على شكل حلول)

مجّهزة)؛

وحيث إنه تبين أن عملية التركيز االقتصادي املزمع القيام بها لن)

تحدث أي تغيير على الوضعية التنافسية بالسوق الوطنية للمعلومات)

املالية املجّمعة على شكل حلول مجّهزة من جهة،)وبالسوق الوطنية)

للخدمات التكنولوجية للقطاع املالي من جهة أخرى)؛

 «London Stock Exchange Group plc«(وحيث إن اقتناء)شركة

«Refinitiv(Parent(لجميع الحصص املكونة للرأسمال االجتماعي لشركة 

وقوة) لوفرة  نظرا  املعنيتين،) السوقين  إغالق  إلى  يؤدي  لن  (Ltd»

الشركات التي تنشط في كلتيهما)؛

وحيث إنه وفقا لنتائج البحث،)فإن هذه العملية لن تؤدي إلى أي)

تراكم في الحصص داخل السوقين املعنيتين)؛

وحيث إنه ال وجود ألي تداخل أفقي أو تكتلي بين أنشطة الشركتين)

طرفي عملية التركيز في السوق املغربية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

األمانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ) (2020/ /ع.ت.إ) (35 عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

الشروط) كافة  يستوفي  (،)2020 أبريل) (6(  1441 شعبان) من  (12

القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة) االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس  يرخص 

لجميع) (»London Stock Exchange Group plc« شركة) باقتناء)

 Refinitiv( Parent« لشركة) االجتماعي  للرأسمال  املكونة  الحصص 

.«Ltd

وحرر بالرباط في)10)ذي القعدة)1441 )2)يوليو)2020(.

اإلمضاء : ادريس الݣراوي.


