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نصوص عامة
ظهير شريف رقم  1.22.54صادرفي  13من محرم  11( 1444أغسطس  )2022بتنفيذ قانون التصفية رقم 20.22
املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية 2020

ّ
الحمد لل 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  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،قانون التصفية رقم  20.22املتعلق بتنفيذ قانون املالية
للسنة املالية .2020
وحرر بتاريخ 13من محرم  11( 1444أغسطس .)2022
ف:
وقعه بالعط 
رئيس الحكومة،
اإلمضا ء  :عزيز أخنوش.

*
*

*
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قانون التصفية رقم 20.22
املتعلق بتنفيذ قانون املالية
للسنة املالية 2020

مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ
قانون المالية للسنة المالية 2020
المــــــــادة 1
تحـدد مبالغ النتائج النهائية لتنفيـذ ميزانيـة سنة  2020وفق البيـانات الواردة في الجــــــدول الـتـــــالي :
 بالدرهم -البيـــــــــــــــــان

المــــــوارد

النـفـقـات

 -1الميزانية العامة





المـــوارد
نفقات التسيير
نفقات االستثمـار
النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

370.531.517.090,47
215.482.831.896,06
89.914.820.774,83
97.418.171.707,37

مجمــوع الميزانية العامـــة 370.531.517.090,47

402.815.824.378,26

 -2الحسابات الخصوصية للخزينة






129.781.284.573,16
5.674,76
15.650.064,69
38.180.229,18
16.318.448.399,55

131.037.428.528,64
414.176.520,07
15.014.264,45
275.959.971,38
11.880.708.099,60

مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة 146.153.568.941,34

143.623.287.384,14

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
حسابات االنخراط في الهيئات الدولية
حسابات العمليات النقدية
حسابات التمويل
حسابات النفقات من المخصصات

 -3مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
3.683.389.381,51
1.461.385.903,26

1.764.493.787,67
346.631.105,00

مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 5.144.775.284,77

2.111.124.892,67

 االستغالل
 االستثمار

المجمــوع العـــام521.829.861.316,58 .....
زيادة نفقات الدولة على الموارد 26.720.375.338,49

548.550.236.655,07
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المــــــــادة 2
يحدد المبلغ النهائي لموارد الميزانيـة العامـة برسم السنة المالية  2020في ثالثمائة وسبعين مليارا وخمسمائة
وواحد وثالثين مليونا وخمسمائة وسبعة عشر ألفا وتسعين درهما وسبعة وأربعين سنتيما
( 370.531.517.090,47درهم).
وقد وزع هذا المبلغ في الجدول "أ" الملحق بهذا القانون.
المــــــــادة 3
تحدد النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة برسم السنة المالية  2020في المبالغ المبينة في الجدول التالي.
وتغير االعتمادات المفتوحة كما هو منصوص عليه في الجدول نفسه ،وتوزع على القطاعات الوزارية
أوالمؤسسات وفق البيانات الواردة في الجداول "ب" و "ج " و " د " الملحقة بهذا القانون.

البيــــــــان

النفقات

نفقات التسيير

215.482.831.896,06

نفقات االستثمار

89.914.820.774,83

النفقات المتعلقة بخدمة
الدين العمومي

97.418.171.707,37

المجموع العام402.815.824.378,26 ...

االعتمــــــادات
التكميليـــــــة
المفتوحـــة
2.426.035.943,85

االعتمـــادات
غير المستهلكــة
الملغـــاة

 بالدرهم -اعتمادات األداء
المتوفرة عند
نهاية السنـة

7.725.766.529,61
-

4.884.969.145,65

967.134.438,28

7.311.005.089,50

8.692.900.967,89

17.574.277.261,26
17.574.277.261,26

المــــــــادة 4
تحدد نتيجة الميزانية العامة برسم السنة المالية  2020نهائيا على الوجه التالـــي:

 370.531.517.090,47درهم
 402.815.824.378,26درهم
 32.284.307.287,79درهم

المـــوارد..........................
النفقـــات..........................
فائض النفقات على الموارد...........

وينقل فائض النفقات المثبت أعاله ويضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة.
المــــــــادة 5
تحدد اعتمادات األداء المتوفرة عند نهاية السنة المالية  2019فيما يتعلق بنفقات االستثمار من الميزانية العامة
والملغـاة بمقتضى الفقرة األولى من المــادة  27من قانـــون المالية لسنة  2020بمبلغ ثمانية ماليير وثمانمائة
وثمانية وثالثين مليونا وتسعمائة وثالثة عشر ألفا ومائتين وواحد وثمانين درهما وثالثة عشر سنتيما
( 8.838.913.281,13درهم).
وتحدد االعتمادات المرحلة إلى السنة المالية  2020في مبلغ إحدى عشر مليارا ومائتين وخمسة ماليين
وستمائة وستة وستين ألفا وواحد وأربعين درهما وستين سنتيما ( 11.205.666.041,60درهم) .وتوزع هذه
االعتمادات حسب القطاعات الوزارية أو المؤسسات والفصول وفق الجدول " ج مكرر " الملحق بهذا القانون.
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المــــــــادة 6
تحدد مبالغ نتائج الحسابات الخصوصية للخزينة برسم السنة المالية  2020وفق البيانات الواردة في الجدول
التالي ،وتوزع على أصناف الحسابات وفق ما هو منصوص عليه في الجدولين "ه" و "و" الملحقين بهذا
القانــون.
 -بالدرهم -

بيان أصناف الحسابات الخصوصية

النفقات

المـــوارد

الحسابات المرصدة ألمور خصوصيــة

129.781.284.573,16

131.037.428.528,64

حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

5.674,76

414.176.520,07

حسابات العمليات النقدية

15.650.064,69

15.014.264,45

حسابات التمويل

38.180.229,18

275.959.971,38

حسابات النفقات من المخصصات

16.318.448.399,55

11.880.708.099,60

المجمـوع العــام 146.153.568.941,34

143.623.287.384,14

المــــــــادة 7
تحدد مبالغ أرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة بتاريخ  31دجنبر  2020وفق البيانات الواردة في الجدول
التالي ،وتوزع على الحسابات وفق البيانات الواردة في الجدول "ز" الملحق بهذا القانون.
 -بالدرهم -

بيان أصناف الحسابات الخصوصية

األرصـــدة بتاريـــخ  31دجنبر 2020
األرصــــدة الدائنـــة

األرصـــدة المدينــة

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

0,00

115.020.437.070,56

حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

5.837.429.941,55

0,00

حسابات العمليات النقدية

0,00

166.642,07

حسابات التمويل

762.028.752,74

0,00

حسابات النفقات من المخصصات

0,00

19.716.874.851,52

6.599.458.694,29

134.737.478.564,15

المجمــــوع العــام
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المــــــــادة 8
تحدد النتائج النهائية لموارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم السنة المالية  2020في المبالغ المبينة
في الجدول التالي ،وتوزع على هذه المرافق وفق البيانات الواردة في الجدولين " ح " و "ط" الملحقين بهذا
القانون.
 -بالدرهم -

المـــــــوارد

بيان المـــــوارد
موارد االستغالل

3.683.389.381,51

موارد االستثمار

1.461.385.903,26
المـجـمـوع5.144.775.284,77 .....

المــــــــادة 9
تحدد النتائج النهائية لنفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم السنة المالية  2020في المبالغ المبينة
في الجدول التالي ،وتوزع على المرافق وفق البيانات الواردة في الجدولين " ي " و" ك " الملحقين بهذا
القانون.

النفقات

بيان النفقات

 بالدرهم -االعتمادات المتوفرة عند
نهاية السنة

نفقات االستغالل

1.764.493.787,67

1.686.957.235,11

نفقات االستثمار

346.631.105,00

1.134.233.489,75

المجموع2.111.124.892,67 ......

2.821.190.724,86

المــــــــادة 10
تحدد نتائج مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم السنة المالية  2020كما هو مبين في الجدول
التالي:

البيان

النفقات

الموارد

 بالدرهم -زيادة الموارد على
النفقات

االستغالل

3.683.389.381,51

1.764.493.787,67

1.918.895.593,84

االستثمار

1.461.385.903,26

346.631.105,00

1.114.754.798,26

2.111.124.892,67

3.033.650.392,10

المجموع5.144.775.284,77 ...
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الميزانية العامة
التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 2020
الجــــــــــــــــــدول " أ "
) المـــــــــادة ( 2
المـــــــوارد
) بالدرهم (
الفصل

طبيعة
المصلحة
الموارد

تقديرات المداخيل

بيـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــوارد

1.1.0.0.0.02.000

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

التحصيل

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

البالط الملكي
اإلدارة العامة

0000
10

الرسوم المستوفاة عن الشعارات و الشارات

20

الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة

30

موارد متنوعة

1.1.0.0.0.05.000

للتذكرة
50 000,00
للتذكرة

للتذكرة
50 000,00
للتذكرة

0,00
0,00
0,00

مجموع موارد اإلدارة العامة50 000,00 ...

50 000,00

0,00

مجموع موارد البالط الملكي50 000,00 ...

50 000,00

0,00

المحاكم المالية
اإلدارة العامة

0000
10

مديونية المحاسبين

للتذكرة

للتذكرة

0,00

20

أحكام بإرجاع األموال الصادرة عن المحاكم المالية

للتذكرة

للتذكرة

0,00

30

الغرامات والغرامات التهديدية والعقوبات األخرى الصادرة عن المحاكم المالية

للتذكرة

للتذكرة

271 300,00

40

فوائد التأخير المتعلقة بالعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم المالية

للتذكرة

للتذكرة

0,00

50

نسخ الملفات قصد االطالع

للتذكرة

للتذكرة

0,00

مجموع موارد اإلدارة العامة...

للتذكرة

للتذكرة

271 300,00

مجموع موارد المحاكم المالية...

للتذكرة

للتذكرة

271 300,00

وزارة العدل

1.1.0.0.0.06.000
المصالح المشتركة للقطاع القضائي

9400
10

الغرامات و العقوبات المالية الصادرة عن المحاكم

40 000 000,00

40 000 000,00

44 343 183,54

20

الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا

400 000 000,00

400 000 000,00

123 722 280,81

30

موارد متنوعة

2 000 000,00

2 000 000,00

1 033 516,03

مجموع موارد المصالح المشتركة للقطاع القضائي442 000 000,00 ...

442 000 000,00

169 098 980,38

مجموع موارد وزارة العدل 442 000 000,00 ......

442 000 000,00

169 098 980,38

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

1.1.0.0.0.07.000

البعثات الدبلوماسية و القنصلية

9100
10

الرسوم القنصلية

20

الرسوم التي يستوفيها األعوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالمالحة
200 000,00
والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية

30

موارد متنوعة

310 000 000,00

200 000,00

0,00

2 500 000,00

7 625 115,59

مجموع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية312 700 000,00 ......

235 700 000,00

309 550 815,59

مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية و التعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج312 700 000,00 ..

235 700 000,00

309 550 815,59

1.1.0.0.0.08.000

2 500 000,00

233 000 000,00

301 925 700,00

وزارة الداخلية
اإلدارة العامة

0000
10

حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام األسعار

200 000,00

200 000,00

7 450,00

20

موارد متنوعة

5 500 000,00

5 500 000,00

9 776 536,17

مجموع موارد اإلدارة العامة5 700 000,00 ...

5 700 000,00

9 783 986,17

300 000,00

491 200,00

اإلدارة العامة لألمن الوطني

3100
10

األتاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير

20

التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة

30

موارد متنوعة

300 000,00
للتذكرة
200 000,00

200 000,00

مجموع موارد اإلدارة العامة لألمن الوطني500 000,00 ...

500 000,00

3 061 670,22

6 200 000,00

12 845 656,39

مجموع موارد وزارة الداخلية6 200 000,00 .......
1.1.0.0.0.11.000

للتذكرة

0,00
2 570 470,22

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
اإلدارة العامة

0000
10
7100

موارد متنوعة

1 500 000,00

1 500 000,00

17 637,00

مجموع موارد اإلدارة العامة 1 500 000,00 ............

1 500 000,00

17 637,00

للتذكرة

للتذكرة

اإلدارة العامة
10

رسوم التسجيل

20

موارد متنوعة

200 000,00

200 000,00

0,00

مجموع موارد اإلدارة العامة 200 000,00 ............

200 000,00

0,00

1 700 000,00

17 637,00

مجموع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي1 700 000,00 ...
1.1.0.0.0.12.000

0,00

وزارة الصحة
اإلدارة العامة

0000
10
20
30

رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي
استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العالج والمقام في المؤسسات
الصحية
الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات
الجدول " أ "

12 000,00

12 000,00

6 552,00

10 000,00

10 000,00

0,00

للتذكرة

للتذكرة

0,00
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) بالدرهم (

الفصل

طبيعة
المصلحة
الموارد
40

تقديرات المداخيل

بيـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــوارد

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

موارد متنوعة

1.1.0.0.0.13.000

التحصيل

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

2 000 000,00

2 000 000,00

18 799 762,64

مجموع موارد اإلدارة العامة2 022 000,00 ...

2 022 000,00

18 806 314,64

مجموع موارد وزارة الصحة 2 022 000,00 ....

2 022 000,00

18 806 314,64

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة
اإلدارة العامة

8100
10
20
30

العقوبات والغرامـــات غير الجبائية
المبالغ التي ترجعها الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية من اإلعتمادات الغير
المستعملة المرصدة لشراء السيارات
ديون الخزينة المتقادمة

50 000,00
للتذكرة
100 000 000,00

50 000,00
للتذكرة
100 000 000,00

26 687,90
0,00
66 878 594,20

40

اإلقتطاع من نتاج العاب الرهان

للتذكرة

للتذكرة

0,00

50

اإلقتطاع من رهان سباق الخيول والكالب السلوقية

للتذكرة

للتذكرة

0,00

60

مساهمة الجماعات الترابية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة

للتذكرة

للتذكرة

0,00

70

موارد متنوعة

8200

150 000 000,00

150 000 000,00

2 291 795 821,21

مجموع موارد اإلدارة العامة250 050 000,00 ...

250 050 000,00

2 358 701 103,31

100 000,00

100 000,00

1 748 154,40

مجموع موارد مديرية الشؤون اإلدارية والعامة100 000,00 ...

100 000,00

1 748 154,40

مديرية الشؤون اإلدارية والعامة
10

8300

موارد متنوعة
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

10

الرسوم الجمركية

11

رسوم اإلستيراد

10 347 817 000,00

7 840 532 000,00

9 236 584 928,00

12

اإلقتطاع الجبائي عند اإلستيراد

للتذكرة

للتذكرة

2 146,00

13

األتاوة على استغالل الفوسفاط

للتذكرة

للتذكرة

0,00

14

الرسم الموحد

132 000,00

75 000,00

134 697,00

15

رسوم التمبر المستوفاة من لدن إدارة الجمارك

182 910 000,00

100 235 000,00

111 125 607,75

16

الرسوم القنصلية

19 302 000,00

10 867 000,00

19 719 525,00

17

الرسوم المفروضة على النقل الخاص

5 079 000,00

2 859 000,00

5 198 870,00

20

الرسوم الداخلية على اإلستهالك

21

الرسوم المفروضة على الخمور والكحول

718 188 000,00

577 373 000,00

681 748 577,00

22

الرسم المفروض على أنواع الجعة

878 947 000,00

728 538 000,00

787 909 312,00

23

الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا

315 114 000,00

261 190 000,00

409 301 200,00

24

الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحالة الصناعية

25

الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبالتين

26

الرسوم المفروضة على األغشية المطاطية واألوعية الهوائية وإطارات العجالت

للتذكرة
13 751 000,00
للتذكرة

للتذكرة
11 399 000,00
للتذكرة

4 422,00
42 063 215,00
0,00

27

الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة

16 917 465 000,00

15 551 995 000,00

13 965 942 382,00

28

الرسم المفروض على التبغ المصنع

11 277 310 000,00

10 575 010 000,00

11 120 808 082,00

30

الضريبة على القيمة المضافة

31

الضريبة على القيمة المضافة لإلستيراد

41 985 366 000,00

31 105 197 000,00

34 026 114 249,53

32

الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

127 388 000,00

92 557 000,00

7 238 357,70

40

حصيلة المصادرات

66 033 000,00

56 737 000,00

0,00

50

90

51
52
60
70
80

رسوم المراقبة
الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند
اإلستيراد والتصدير
الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند اإلستيراد
والتصدير
الزيادات المترتبة على السندات االقتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير
حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بإدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة
اتاوي أنبوب الغاز

96 500 000,00

82 916 000,00

39 223 025,18

132 067 000,00

113 476 000,00

102 480 126,00

875 000 000,00

453 835 000,00

454 626 682,26

موارد متنوعة

26 651 000,00

22 712 000,00

63 768 263,07

67 587 503 000,00

71 073 998 732,49

للتذكرة
للتذكرة

مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة83 985 020 000,00 ..
8400

للتذكرة
للتذكرة

5 065,00
0,00

المديرية العامة للضرائب
10

الضرائب المباشرة

11

الضريبة على الشركات

53 530 756 000,00

43 350 693 000,00

48 796 652 983,80

12

الضريبة على الدخل

46 280 117 000,00

40 129 877 000,00

39 885 495 690,67

20

رسوم مماثلة

21

الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات

12 631 000,00

60 000 000,00

22 560 382,77

22

الضريبة المهنية

355 779 000,00

321 000 000,00

263 854 346,27

23

ضريبة السكن

34 736 000,00

30 000 000,00

26 233 561,19

30

الرسوم المفروضة على التبغ

40

الضريبة على القيمة المضافة

41

الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

50

رسوم التسجيل

للتذكرة
30 008 136 000,00

للتذكرة
24 521 389 000,00

0,00
28 809 933 813,19

51

رسوم نقل الملكية

7 584 635 000,00

5 415 080 000,00

5 555 472 576,89

52

الرسوم المفروضة على العقود األخرى

1 468 546 000,00

1 048 474 000,00

335 415 356,16

53

الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية

للتذكرة

للتذكرة

0,00

54

الرسوم القضائية

للتذكرة

للتذكرة

0,00

الجدول " أ "
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55

الرسم المفروض على العقود واإلتفاقات

للتذكرة

للتذكرة

136 444,12

56

المساعدة القضائية

للتذكرة

للتذكرة

0,00

57

الرسوم المفروضة على عقود التأمينات

58

رسوم متنوعة وموارد تبعية

60

رسوم التمبر

1 350 997 000,00
للتذكرة

1 083 959 000,00
للتذكرة

1 197 426 441,20
0,00

61

التمبر الفريد والورق المدموغ

886 119 000,00

625 755 000,00

8 000,00

62

التمبر على األوامر باألداء

746 441 000,00

527 118 000,00

680 413 117,26

63

بطاقة التعريف

للتذكرة

للتذكرة

0,00

64

جوازات السفر

245 834 000,00

173 602 000,00

314 422 100,00

65

تسجيل األجانب

11 174 000,00

7 891 000,00

0,00

66

رخص الصيد وحمل السالح

26 818 000,00

18 938 000,00

26 716 400,00

67

التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات

1 414 662 000,00

998 999 000,00

1 123 910 875,97

68

رسم التمبر الخاص بسندات اإلستيراد

33 523 000,00

23 673 000,00

26 039 550,00

70

الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات

71

الرسم األساسي ورسم النسخة

80

الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات

2 884 283 000,00

2 747 691 000,00

2 748 461 763,00

81

الزيادة المترتبة عن عدم اإلقرار أو التأخير أو النقص في اإلقرار

1 019 570 000,00

564 264 000,00

350 759 424,21

82

الغرامات المترتبة عن التأخير في األداء

859 997 000,00

475 951 000,00

364 116 296,95

83

الزيادات المترتبة عن التأخير

1 854 148 000,00

1 026 148 000,00

613 227 064,39

84

حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية

90

موارد متنوعة واستثنائية

91

موارد جبائية استثنائية

92
93

للتذكرة

حصيلة مساهمة التسوية الطوعية لمجموع الوضعية الضريبية المتعلقة بتقييم نفقات
الخاضعين للضريبة
المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على األرباح

للتذكرة

0,00

للتذكرة

للتذكرة

0,00

للتذكرة

للتذكرة

7 593,00

2 157 121 000,00

2 157 121 000,00

2 152 065 865,93

94

حصيلة مساهمة التسوية التلقائية برسم الموجودات و السيولة المملوكة بالخارج

للتذكرة

للتذكرة

0,00

95

موارد متنوعة

للتذكرة

للتذكرة

13 112 510,76

مجموع موارد المديرية العامة للضرائب152 766 023 000,00 ...
8500

125 307 623 000,00

133 306 442 157,73

مديرية الخزينة والمالية الخارجية
10

الموارد العادية

11

الموارد اآلتية من بنك المغرب

765 000 000,00

12

الموارد اآلتية من صندوق اإليداع والتدبير

100 000 000,00

13

الموارد اآلتية من مكتب الصرف

130 000 000,00

1 013 000 000,00
للتذكرة
130 000 000,00

1 097 575 725,40
87 560 546,33
130 000 000,00

14

الموارد اآلتية من القرض الفالحي المغربي

للتذكرة

للتذكرة

0,00

15

الموارد اآلتية من البنك المركزي الشعبي

للتذكرة

للتذكرة

0,00

16

الموارد اآلتية من صندوق التجهيز الجماعي

17

الموارد اآلتية من الصندوق المركزي للضمان

100 000 000,00

100 000 000,00

0,00
0,00

للتذكرة

للتذكرة

18

الفوائد المترتبة على القروض والسلفات

7 825 000,00

7 825 000,00

7 145 797,14

19

فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية

100 000 000,00

100 000 000,00

111 431 093,48

20

حصيلة اإلقتراض

21

اإلقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة األجل

66 200 000 000,00

76 200 000 000,00

64 025 100 000,00

22

مقابل قيمة اإلقتراضات الخارجية

31 000 000 000,00

60 000 000 000,00

58 681 812 426,07

23

حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر االستثمار

للتذكرة

للتذكرة

0,00

24

الموارد اآلتية من القرض اإلجباري

للتذكرة

للتذكرة

0,00

30

الهبات والوصايا

31
32

هبات
اإلقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات
الدولية

40

الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل لالستهالك والدين العائم

1 470 000 000,00
للتذكرة
1 000 000 000,00

1 400 000 000,00
للتذكرة
1 000 000 000,00

275 959 971,38
0,00
1 525 790 934,51

50

عموالت على القروض المرجعة

للتذكرة

للتذكرة

0,00

60

عموالت الضمان الخاصة باالقتراضات الداخلية و الخارجية

للتذكرة

للتذكرة

0,00

للتذكرة

للتذكرة

0,00

للتذكرة

للتذكرة

3 942 095,90

70
80
90

األرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات و الهيئات الدولية
استرجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها و مستخدميها ألجل تملك
مساكن اجتماعية
موارد مختلفة

91

الموارد اآلتية من الشركة المركزية إلعادة التأمين

80 000 000,00

80 000 000,00

0,00

92

تسديدات برسم استحقاقات القروض الممنوحة لفائدة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع

للتذكرة

للتذكرة

158 264,44

93

الموارد برسم شهادات الصكوك

للتذكرة

للتذكرة

0,00

94

موارد أخرى

للتذكرة

للتذكرة

3 379 562,58

مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية100 952 825 000,00 ...
8600

140 030 825 000,00

125 949 856 417,23

مديرية المنشآت العامة والخوصصة
10

عوائد اإلحتكار وحصص االرباح ومساهمات المؤسسات العامة

11

الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية
الجدول " أ "
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12

الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت

250 000 000,00

250 000 000,00

250 000 000,00

13

الموارد اآلتية من المكتب الوطني للمطارات

554 000 000,00

554 000 000,00

554 000 000,00

14

الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للموانئ

100 000 000,00

100 000 000,00

0,00

15

الموارد اآلتية من الهيئة المغربية لسوق الرساميل

25 000 000,00

25 000 000,00

22 950 000,00

16

الموارد اآلتية من المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية

13 000 000,00

13 000 000,00

6 500 000,00

17

الموارد اآلتية من المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات

15 000 000,00

65 000 000,00

15 000 000,00

18

الموارد اآلتية من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن

19

الموارد اآلتية من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

20

عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العامة األخرى

للتذكرة
60 000 000,00

للتذكرة
60 000 000,00

0,00
60 000 000,00

21

الموارد اآلتية من مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافياللت وفكيك

5 000 000,00

3 000 000,00

0,00

22

الموارد اآلتية من المختبر الرسمي للتحليالت والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

23

الموارد اآلتية من المكتب الوطني للصيد

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

29

الموارد اآلتية من المؤسسات العامة االخرى

30

األرباح االتية من الشركات ذات المساهمة العمومية

للتذكرة

للتذكرة

0,00

31

األرباح اآلتية من شركة " المجمع الشريف للفوسفاط " "م.ش.ف " ش.م

3 600 000 000,00

3 600 000 000,00

3 600 090 000,00

32

األرباح اآلتية من مجموعة التهيئة العمران

206 000 000,00

206 000 000,00

206 000 000,00

33

األرباح اآلتية من الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية

35 000 000,00

35 000 000,00

0,00

34

األرباح الناتجة عن بريد المغرب

170 000 000,00

170 000 000,00

170 000 000,00

35

األرباح اآلتية من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية

36

األرباح اآلتية من الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

40

األرباح اآلتية من شركات أخرى

للتذكرة
14 000 000,00

للتذكرة
14 000 000,00

0,00
14 449 075,27

41

االرباح اآلتية من شركة االنتاجات البيولوجية و الصيدلية البيطرية

2 000 000,00

2 000 000,00

1 700 000,00

42

األرباح اآلتية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس

25 000 000,00

25 000 000,00

25 002 507,62

43

األرباح اآلتية من الشركة الوطنية لتسويق البذور

44
50

األرباح اآلتية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات
أتاوي احتالل األمالك العامة و موارد اخرى

للتذكرة
1 478 000 000,00

للتذكرة
1 270 000 000,00

0,00
1 276 548 457,65

51

أتاوى احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة متعهدي الشبكات العامة للمواصالت

52

أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات

120 000 000,00

120 000 000,00

46 000 000,00

53

أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ

110 000 000,00

110 000 000,00

0,00

للتذكرة

للتذكرة

0,00

54

أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة هيئات أخرى

للتذكرة

للتذكرة

0,00

55

الموارد اآلتية من فاعلين في ميدان االتصاالت

للتذكرة

للتذكرة

0,00

56

مـــوارد متنوعـــة

1 060 000 000,00

60

الموارد اآلتية من تفويت مساهمات الدولة

3 000 000 000,00

70

موارد الرخص اآلتية من فاعلين في ميدان االتصاالت

للتذكرة

مجموع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة14 034 000 000,00 ...

4 060 000 000,00

0,00

للتذكرة

0,00

للتذكرة

28 848 810,13

13 374 000 000,00

8 279 088 850,67

10

بيع عقارات مخزنية قروية

25 000 000,00

25 000 000,00

0,00

20

دخول أمالك الدولة -اإليجار والتكاليف اإليجارية الخ-

323 000 000,00

168 000 000,00

274 818 727,25

30

التركات الشاغرة

مديرية أمالك الدولة

8800

للتذكرة

للتذكرة

0,00

40

النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات واإليجارات العامة

500 000,00

500 000,00

779 184,54

50

حصيلة بيع المنقوالت والحطام و المعدات الغير المستعملة

5 500 000,00

5 500 000,00

52 746 392,33

60

مـــوارد متنوعـــة

1 000 000,00

1 000 000,00

392 833,95

200 000 000,00

328 737 138,07

346 750 101 000,00

341 298 572 553,90

مجموع موارد مديرية أمالك الدولة355 000 000,00 ...
مجموع موارد وزارة االقتصاد و المالية و إصالح اإلدارة 352 343 018 000,00 ...
وزارة السياحة والصناعة التقليدية و النقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

1.1.0.0.0.14.000

اإلدارة العامة

6100
10

رسم وضع الطابع

20

رسم التفتيش

للتذكرة

للتذكرة

0,00

30

مـــوارد متنوعـــة

للتذكرة

للتذكرة

449 036,36

100 000,00

مجموع موارد اإلدارة العامة100 000,00 ...
7200

50 000,00

50 000,00

104 067,00

553 103,36

المديرية العامة للطيران المدني
10

الرسوم المستوفاة في المطارات

للتذكرة

للتذكرة

0,00

20

الرسوم المفروضة على النقل الخاص

12 000 000,00

12 000 000,00

11 607 695,38

30

مـــوارد متنوعـــة

10 000 000,00

10 000 000,00

23 700,00

مجموع موارد المديرية العامة للطيران المدني22 000 000,00 ...
مجموع موارد وزارة السياحة والصناعة التقليدية و النقل الجوي
22 100 000,00
واالقتصاد االجتماعي ...
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

22 000 000,00

11 631 395,38

22 050 000,00

12 184 498,74

1.1.0.0.0.17.000

مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية

8100
10

األتاوة المفروضة على استخراج المواد

20

األتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة لألمالك العامة

3 000 000,00

2 700 000,00

للتذكرة

للتذكرة

0,00
633 148,50

30

األتاوة المستحقة على احتالل األمالك العامة

25 000 000,00

22 500 000,00

52 204 906,79

40

مـــوارد متنوعـــة

10 000 000,00

10 000 000,00

126 714 204,42

مجموع موارد مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية38 000 000,00 ...

35 200 000,00

179 552 259,71

الجدول " أ "

ص4

الجريدة الرسمية

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

5829
) بالدرهم (

الفصل

طبيعة
المصلحة
الموارد
8200

تقديرات المداخيل

بيـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــوارد

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

التحصيل

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

مديرية الموانئ والملك العمومي البحري
10

رسوم الميناء

11

رسوم الميناء المفروضة على السفن

للتذكرة

للتذكرة

0,00

12

ارشاد البواخر وقطرها

للتذكرة

للتذكرة

0,00

13

رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية

للتذكرة

للتذكرة

0,00

14

رسوم الميناء المفروضة على البضائع

للتذكرة

للتذكرة

0,00

20

الرسوم المستوفاة من التفريغ

21

الرسوم المستوفاة من تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعباة

للتذكرة

للتذكرة

0,00

22

الرسوم المستوفاة من تفريغ األسماك

للتذكرة

للتذكرة

0,00

30

القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير

للتذكرة

للتذكرة

0,00

40

بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة

للتذكرة

للتذكرة

0,00

50

رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء

للتذكرة

للتذكرة

0,00

60

الموارد اآلتية من استعمال اآلالت

للتذكرة

للتذكرة

0,00

70

موارد متنوعة

200 000,00

200 000,00

29 567,66

مجموع موارد مديرية الموانئ والملك العمومي البحري200 000,00 ...

200 000,00

29 567,66

35 400 000,00

179 581 827,37

مجموع موارد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء… 38 200 000,00
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

1.1.0.0.0.20.000
اإلدارة العامة

0000
10

موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية

20

المبالغ التي يؤديها المالك أو المستغلون الفالحيون في نطاق قانون االستثمارات الفالحية

للتذكرة

للتذكرة

0,00

30

الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات

للتذكرة

للتذكرة

49 076,36

40

أداء التقييد في السجل الرسمي ألنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب

للتذكرة

للتذكرة

0,00

50

موارد مراكز تناسل الخيل

للتذكرة

للتذكرة

0,00

60

مـــوارد متنوعـــة

7100

25 000,00

25 000,00

1 250,00

15 000 000,00

15 000 000,00

7 012 654,93

مجموع موارد اإلدارة العامة15 025 000,00 ...

15 025 000,00

7 062 981,29

اإلدارة العامة
10

منتجات األمالك الغابوية

20

مـــوارد متنوعـــة

9100
10

للتذكرة

للتذكرة

54 908 929,94

10 000 000,00

10 000 000,00

1 581 874,50

مجموع موارد اإلدارة العامة10 000 000,00 ...

10 000 000,00

56 490 804,44

اإلدارة العامة
األتاوى المفروضة على اإلمتياز الممنوح الستغالل األماكن المخصصة للصيد داخل األمالك
العامة البحرية
رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد

6 000 000,00

6 000 000,00

3 215 658,00

37 219 000,00

37 219 000,00

19 288 865,00

30

إيتاوات الصيد البحري

117 011 000,00

117 011 000,00

73 155 181,63

40

المساهمة المتعلقة بالصيد البحري

420 592 000,00

420 592 000,00

0,00

50

المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري

3 500 000,00

3 500 000,00

9 583 686,75

60

مـــوارد متنوعـــة

7 414 000,00

7 414 000,00

155 076,92

مجموع موارد اإلدارة العامة591 736 000,00 ...

591 736 000,00

105 398 468,30

مجموع موارد وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 616 761 000,00 ...

616 761 000,00

168 952 254,03

20

وزارة الطاقة والمعادن و البيئة

1.1.0.0.0.27.000
0000
10
20

اإلدارة العامة
الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص االستغالل ورسم نقل ملكية
الرخص
الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات

30

الموارد المتعلقة بالتنقيب عن الهيدروكاربورات و استغااللها

40

مـــوارد متنوعـــة

1.1.0.0.0.28.000

3 200 000,00

3 200 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2 719 626,50

للتذكرة

للتذكرة

145 990,00

90 000 000,00

90 000 000,00

5 240 541,00

مجموع موارد اإلدارة العامة94 200 000,00 ......

94 200 000,00

8 106 157,50

مجموع موارد وزارة الطاقة والمعادن و البيئة 94 200 000,00 ...

94 200 000,00

8 106 157,50

وزارة الصناعة والتجارة و االقتصاد األخضر والرقمي
اإلدارة العامة

0000
10

رسم معايرة الموازين والمقاييس

20

الموارد المتعلقة ببراءات االختراع وإيداع الرسوم وعالمات الصنع وغيرها

للتذكرة

للتذكرة

0,00

30

الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي

للتذكرة

للتذكرة

0,00

40

مـــوارد متنوعـــة

للتذكرة

للتذكرة

0,00

1.1.0.0.0.29.000

13 000 000,00

6 500 000,00

8 390 934,50

مجموع موارد اإلدارة العامة13 000 000,00 ........

6 500 000,00

8 390 934,50

مجموع موارد وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي13 000 000,00 ...

6 500 000,00

8 390 934,50

وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة
8100
10
20

مديرية الشباب و الطفولة والشؤون النسوية
مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغدية وااليواء داخل المراكز و
المخيمات
مـــوارد متنوعـــة

للتذكرة

للتذكرة

0,00

للتذكرة

للتذكرة

175 142,97

مجموع موارد مديرية الشباب و الطفولة والشؤون النسوية

للتذكرة

للتذكرة

175 142,97

مجموع موارد وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة

للتذكرة

للتذكرة

175 142,97

الجدول " أ "
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الفصل

طبيعة
المصلحة
الموارد

بيـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــوارد

1.1.0.0.0.34.000

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

إدارة الدفاع الوطني
اإلدارة العامة

0000
10

1.1.0.0.0.51.000

مـــوارد متنوعـــة

4 000 000,00

4 000 000,00

21 829 586,77

مجموع موارد اإلدارة العامة 4 000 000,00 ..........
مجموع موارد إدارة الدفاع الوطني4 000 000,00 ...

4 000 000,00
4 000 000,00

21 829 586,77
21 829 586,77

المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج
0000

1.1.0.0.0.00.000

تقديرات المداخيل
برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

التحصيل

0000

10
20

10
20
30
40
41
42
50
60
70
80
90
91
92
93

اإلدارة العامة
موارد متنوعة من مصلحة السجون
موارد متنوعة

150 000,00
1 500 000,00
مجموع موارد اإلدارة العامة1 650 000,00 ........
مجموع موارد المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج1 650 000,00 ...
إدارات متنوعــــــة

اإلدارة العامة
الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات
المسترجعات من األجور والمرتبات
المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية
مبالغ المساعدة
مبالغ المساعدة -التعاون الدولي-
مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح
حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف اإلدارات العمومية
الموارد اإلستثنائية الشكلية
ترحيل اإلعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة
موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات
مـــوارد مختلفة
مداخيل برسم التسديدات من الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
مداخيل برسم التسديدات من ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
مـــوارد أخرى

150 000,00
1 500 000,00
1 650 000,00
1 650 000,00

100,00
657 873,89
657 973,89
657 973,89

400 000,00
90 000 000,00
180 000 000,00

400 000,00
90 000 000,00
180 000 000,00

377 803,55
828 851 222,04
6 598 973,70

للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة
5 000 000,00

للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة
5 000 000,00

0,00
1 984 679 535,85
4 937 125 864,93
8 112,00
0,00
12 082 602,71

للتذكرة
للتذكرة
70 000 000,00

للتذكرة
للتذكرة
70 000 000,00

20 322 699 763,32
43 055 000,00
186 996 578,70

مجموع موارد اإلدارة العامة345 400 000,00 .........

345 400 000,00

28 322 475 456,80

مجموع موارد إدارات متنوعــــــة345 400 000,00 ...

345 400 000,00

28 322 475 456,80

348 563 734 000,00

370 531 517 090,47

مجموع موارد الميزانية العامة …

354 243 001 000,00

الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

االعتمــــادات

التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 2020
الجــــدول "ب"
(
)المــــــــــــــادة 3
التوزيع على الفصول لنفــقــات التسيير للميزانية العامة لسنة 2020
برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

) بالدرهم (

تسويــــة قانــون التصفيـــة

1.2.1.1.0.01.000

1.2.1.2.0.01.000

تغييــــــر
االعتمـــادات

القوائم المدنية 26 292 000,00 .........................................................................

مخصصات السيادة517 164 000,00 ....................................................................

مجمــــوع
االعتـمــادات

26 292 000,00
517 164 000,00

النفقــــات

0,00
0,00

االعتـمادات التكميلية
المفتـوحــــة

26 292 000,00
517 164 000,00

االعتمادات غيرالمستهلكة
الملغــــــــاة

26 292 000,00
517 164 000,00

جاللة الملك
0,00
0,00

538 106 000,00
1 504 183 000,00

0,00

1.2.1.1.0.02.000

1.2.1.2.0.02.000

0,00
0,00

0,00

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

البالط الملكي

الموظفون واألعوان538 106 000,00 ...................................................................
1 504 183 000,00

538 106 000,00
1 504 183 000,00

1.2.1.1.0.03.000

1.2.1.2.0.03.000

1.2.1.1.0.43.000

1.2.1.2.0.43.000

1.2.1.1.0.04.000

1.2.1.2.0.04.000

516 160 106,90

الموظفون واألعوان392 400 000,00 ...................................................................

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

1 503 553 921,93

392 400 000,00

69 200 000,00

الموظفون واألعوان249 040 000,00 ...................................................................
45 000 000,00

الموظفون واألعوان116 306 000,00 ...................................................................
573 905 000,00

0,00

0,00

69 200 000,00
249 040 000,00
43 430 000,00
116 306 000,00
544 144 000,00

0,00
392 400 000,00

29 012 500,00
0,00
25 000 000,00
0,00
99 582 995,00

629 078,07
391 263 701,95
98 212 500,00
249 040 000,00
68 430 000,00
116 306 000,00
643 726 995,00

21 945 893,10

0,00
90 356 088,15
223 563 104,77
67 053 321,80
109 334 193,51
621 558 311,68

مجلس النواب
1 136 298,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

رئيس الحكومة

مجلس المستشارين

7 856 411,85
25 476 895,23
1 376 678,20
6 971 806,49
22 168 683,32

2 895 062,22

0,00
0,00

44 392 539,41
20 193 937,78

51 496 000,00
23 089 000,00

0,00
0,00

51 496 000,00
23 089 000,00

57 996 000,00
30 425 000,00

الموظفون واألعوان...................................................................

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

1.2.1.1.0.40.000

1.2.1.2.0.40.000

وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان و العالقات مع البرلمان
7 103 460,59

3 370 977,73

0,00
0,00

276 343 788,60
39 278 854,01

290 130 000,00
42 649 831,74

0,00
649 831,74

290 130 000,00
42 000 000,00

الموظفون واألعوان320 130 000,00 ...................................................................
48 000 000,00

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

1.2.1.1.0.05.000

1.2.1.2.0.05.000

المحاكم المالية
13 786 211,40

1.2.1.1.0.06.000

1.2.1.2.0.06.000

وزارة العدل

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

1.2.1.1.0.07.000

1.2.1.2.0.07.000

1.2.1.1.0.08.000

1.2.1.2.0.08.000

1.2.1.1.0.11.000

1.2.1.2.0.11.000

317 351 000,00

الموظفون واألعوان4 748 089 000,00 ...................................................................

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

307 351 000,00

15 957 583 000,00

4 628 751 000,00

الموظفون واألعوان2 439 009 000,00 ...................................................................
1 321 007 000,00

الموظفون واألعوان24 578 655 000,00 ...................................................................
3 913 280 000,00

الموظفون واألعوان49 350 049 000,00 ...................................................................

0,00

14 550 520 000,00

0,00

2 323 373 000,00
1 287 084 000,00
24 948 655 000,00
3 913 280 000,00
47 483 110 000,00

307 351 000,00

0,00

4 628 751 000,00

75 000 000,00
0,00
0,00
2 877 721 579,24
0,00

288 473 305,64

14 550 520 000,00

4 572 823 524,96

2 398 373 000,00
1 287 084 000,00
24 948 655 000,00
6 791 001 579,24
47 483 110 000,00

0,00

13 727 448 719,28

0,00

2 231 119 790,80
1 262 569 659,07
24 433 422 920,52
6 673 155 493,90
46 597 826 254,68

55 927 475,04

0,00

18 877 694,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
167 253 209,20

823 071 280,72

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

وزارة الداخلية

24 514 340,93
515 232 079,48
117 846 085,34
885 283 745,32

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية
5831
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الموظفون واألعوان10 908 500 000,00 ...................................................................
4 426 070 000,00

486 404 000,00
8 158 320 000,00

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

الموظفون واألعوان3 012 363 000,00 ...................................................................
24 651 211 000,00

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

التكاليف المشتركة....................................................................

التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية...................................

1.2.1.1.0.12.000

1.2.1.2.0.12.000

1.2.1.1.0.13.000

1.2.1.2.0.13.000

1.2.1.3.0.13.000

1.2.1.5.0.13.000

الفصول

438 865 000,00
6 314 073 000,00

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

االعتمــــادات

تسويــــة قانــون التصفيـــة

10 908 500 000,00
4 426 070 000,00
2 883 543 000,00
24 651 211 000,00

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

0,00

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

30 000 000,00
2 335 000 000,00
0,00
7 281 181,77
1 374 962 963,00

تغييــــــر
االعتمـــادات

446 146 181,77
6 314 073 000,00

مجمــــوع
االعتـمــادات

10 938 500 000,00
6 761 070 000,00
2 883 543 000,00
26 026 173 963,00

النفقــــات

395 756 280,83
8 680 489 304,80

االعتـمادات التكميلية
المفتـوحــــة

10 392 832 383,97
6 688 386 384,03
2 862 064 017,80
23 296 293 286,61

االعتمادات غيرالمستهلكة
الملغــــــــاة

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 426 035 943,85

وزارة الصحة
545 667 616,03

59 619 639,05

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

72 683 615,97
21 478 982,20
50 389 900,94
2 729 880 676,39

0,00

356 452 720,08
197 837 086,07

365 920 000,00
220 587 000,00

0,00
4 400 000,00
0,00
4 102 000,00

365 920 000,00
216 187 000,00
78 537 000,00
15 084 000,00

الموظفون واألعوان389 460 000,00 ...................................................................
280 620 000,00

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

الموظفون واألعوان78 537 000,00 ...................................................................
17 971 000,00

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

1.2.1.1.0.14.000

1.2.1.2.0.14.000

1.2.1.1.0.16.000

1.2.1.2.0.16.000

وزارة السياحة والصناعة التقليدية و النقل الجوي واالقتصاد االجتماعي
9 467 279,92
0,00
78 537 000,00
19 186 000,00

األمانة العامة للحكومة

22 749 913,93
77 126 002,46
16 985 069,36

596 299 000,00

0,00

1 134 776 000,00

0,00

27 190 000,00
32 991 070,00

1 410 997,54

1.2.1.2.0.17.000
629 290 070,00

2 200 930,64

1.2.1.1.0.17.000

وزارة التجهيز و النقل واللوجيستيك والماء

المعدات والنفقات المختلفة............................................................
751 829 000,00

الموظفون واألعوان1 127 784 000,00 ...................................................................
1 161 966 000,00

1.2.1.1.0.20.000

1.2.1.2.0.20.000

563 453 996,64

الموظفون واألعوان1 532 840 000,00 ...................................................................

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

1 127 389 764,47

1 454 474 000,00

2 622 211 000,00

0,00

0,00

2 433 322 000,00
853 636 000,00
2 809 752 000,00

0,00

1 454 474 000,00

0,00
0,00
292 200 000,00

34 576 235,53

1 434 692 898,53

2 433 322 000,00
853 636 000,00
3 101 952 000,00

65 836 073,36
0,00

2 187 894 642,17
853 405 403,53
3 023 864 705,01

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
19 781 101,47
0,00
0,00
0,00

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

1.2.1.1.0.23.000

1.2.1.2.0.23.000
218 884 546,96

224 670 000,00
283 946 000,00
225 750 000,00
297 013 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

224 670 000,00
283 946 000,00
225 750 000,00
297 013 000,00
883 846 000,00
1 952 287 000,00

الموظفون واألعوان239 352 000,00 ...................................................................
333 151 000,00

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

الموظفون واألعوان260 268 000,00 ...................................................................
328 421 000,00

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

الموظفون واألعوان932 130 000,00 ...................................................................

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

1.2.1.1.0.27.000

1.2.1.2.0.27.000

1.2.1.1.0.28.000

1.2.1.2.0.28.000

1.2.1.1.0.29.000

1.2.1.2.0.29.000

2 860 207 000,00

الموظفون واألعوان833 636 000,00 ...................................................................

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

245 427 357,83
230 596,47
78 087 294,99

0,00

271 871 865,87
219 153 949,33
244 181 975,10

883 846 000,00
1 952 287 000,00

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
5 785 453,04

0,00
0,00
0,00

859 926 976,75
1 905 381 534,28

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

وزارة الصناعة والتجارة و االقتصاد األخضر و الرقمي

12 074 134,13
6 596 050,67
52 831 024,90

0,00
0,00

218 603 618,65
276 583 656,01

219 040 000,00
297 375 000,00

0,00
0,00

219 040 000,00
297 375 000,00

الموظفون واألعوان219 040 000,00 ...................................................................
309 675 000,00

المعدات والنفقات المختلفة............................................................

1.2.1.1.0.31.000

1.2.1.2.0.31.000

1 853 287 000,00

23 919 023,25
46 905 465,72

0,00
0,00

وزارة الشغل واإلدماج المهني
436 381,35
20 791 343,99
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) بالدرهم (

المعدات والنفقات المختلفة7 125 210 000,00 ............................................................

1.2.1.1.0.34.000

1.2.1.2.0.34.000

الفصول

الموظفون واألعوان33 167 000 000,00 ...................................................................

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

االعتمــــادات

7 125 210 000,00

النفقــــات

تسويــــة قانــون التصفيـــة

33 167 000 000,00

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

0,00
0,00

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

7 125 210 000,00

تغييــــــر
االعتمـــادات

33 167 000 000,00

مجمــــوع
االعتـمــادات

7 086 853 483,42

االعتـمادات التكميلية
المفتـوحــــة

33 100 855 853,49

االعتمادات غيرالمستهلكة
الملغــــــــاة

0,00
0,00

إدارة الدفاع الوطني
66 144 146,51
38 356 516,58

446 397,05

0,00
0,00

64 131 419,31
71 566 602,95

66 300 000,00
72 013 000,00

0,00
0,00

66 300 000,00
72 013 000,00

الموظفون واألعوان68 780 000,00 ...................................................................

المعدات والنفقات المختلفة72 613 000,00 ............................................................

1.2.1.1.0.35.000

1.2.1.2.0.35.000

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
2 168 580,69

1.2.1.4.0.36.000

النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية

النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية
2 400 000 000,00

1.2.1.1.0.42.000

1.2.1.2.0.42.000

2 400 000 000,00

الموظفون واألعوان339 118 000,00 ...................................................................

1.2.1.1.0.46.000

1.2.1.2.0.46.000

1.2.1.1.0.48.000

1.2.1.2.0.48.000

1.2.1.1.0.51.000

1.2.1.2.0.51.000

1.2.1.1.0.52.000

1.2.1.2.0.52.000

1.2.1.1.0.53.000

1.2.1.2.0.53.000

-1 902 371 204,24

324 528 000,00

المعدات والنفقات المختلفة147 386 000,00 ............................................................

الموظفون واألعوان374 819 000,00 ...................................................................

المعدات والنفقات المختلفة709 671 000,00 ............................................................

الموظفون واألعوان71 290 000,00 ...................................................................

المعدات والنفقات المختلفة528 002 000,00 ............................................................

الموظفون واألعوان1 480 151 000,00 ...................................................................

المعدات والنفقات المختلفة805 933 000,00 ............................................................

الموظفون واألعوان66 790 000,00 ...................................................................

المعدات والنفقات المختلفة33 489 000,00 ............................................................

الموظفون واألعوان89 751 000,00 ...................................................................

المعدات والنفقات المختلفة237 630 000,00 ............................................................

497 628 795,76

0,00

130 377 000,00
332 308 000,00
649 717 000,00
71 290 000,00
517 202 000,00
1 480 151 000,00
805 933 000,00

61 390 000,00
31 489 000,00
76 720 000,00
217 630 000,00

0,00
324 528 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 179 565,31

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
320 045 070,88
130 377 000,00
332 308 000,00
649 717 000,00
71 290 000,00
517 202 000,00
1 480 151 000,00
807 112 565,31

61 390 000,00
31 489 000,00
76 720 000,00
217 630 000,00

497 628 795,76
0,00
123 900 544,51
327 483 042,77
578 927 270,52
68 486 840,58
509 122 252,13
1 445 719 319,02
804 418 797,05

47 722 958,16
17 380 334,29
64 873 308,74
155 693 444,55

المندوبية السامية للتخطيط
4 482 929,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

المجلس األعلى للسلطة القضائية

المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

وزارة التضامن والتنمية اإلجتماعية والمساواة و األسرة

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و اإلسكان وسياسة المدينة

6 476 455,49
4 824 957,23
70 789 729,48
2 803 159,42
8 079 747,87
34 431 680,98
2 693 768,26

13 667 041,84
14 108 665,71
11 846 691,26
61 936 555,45

8 021 634,57

0,00
0,00

47 657 379,61
45 134 365,43

72 966 000,00
53 156 000,00

0,00
0,00

72 966 000,00
53 156 000,00

الموظفون واألعوان76 500 000,00 ...................................................................

المعدات والنفقات المختلفة64 753 000,00 ............................................................

1.2.1.1.0.54.000

1.2.1.2.0.54.000

المجلس الوطني لحقوق االنسان
25 308 620,39

1.2.1.1.0.55.000

الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها

الموظفون واألعوان...................................................................
0,00

للتذكرة

0,00

للتذكرة

0,00

0,00

0,00

1.2.1.2.0.55.000
0,00

المعدات والنفقات المختلفة............................................................
0,00

للتذكرة

0,00

5 313 902 481,82

للتذكرة

0,00

220 782 562 481,82

0,00

مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة...
215 482 831 896,06

221 585 343 000,00

2 426 035 943,85

215 468 660 000,00

7 725 766 529,61
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الفصـول

1.2.2.2.0.02.000
1.2.2.2.0.03.000
1.2.2.2.0.43.000
1.2.2.2.0.04.000
1.2.2.2.0.40.000
1.2.2.2.0.05.000
1.2.2.2.0.06.000
1.2.2.2.0.07.000
1.2.2.2.0.08.000
1.2.2.2.0.11.000
1.2.2.2.0.12.000
1.2.2.2.0.13.000
1.2.2.3.0.13.000
1.2.2.2.0.14.000
1.2.2.2.0.16.000
1.2.2.2.0.17.000
1.2.2.2.0.20.000
1.2.2.2.0.23.000
1.2.2.2.0.27.000
1.2.2.2.0.28.000
1.2.2.2.0.29.000
1.2.2.2.0.31.000
1.2.2.2.0.34.000
1.2.2.2.0.35.000
1.2.2.2.0.42.000
1.2.2.2.0.46.000
1.2.2.2.0.48.000
1.2.2.2.0.51.000
1.2.2.2.0.52.000
1.2.2.2.0.53.000
1.2.2.2.0.54.000
1.2.2.2.0.55.000

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

البالط الملكـي
مجلس النواب
مجلس المستشارين
رئيس الحكومة
وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان و العالقات مع البرلمان
المحاكم المالية
وزارة العدل
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
وزارة الداخلية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
وزارة الصحة
وزارة االقتصاد والمالية و إصالح اإلدارة
وزارة االقتصاد والمالية و إصالح اإلدارة -التكاليف المشتركة
وزارة السياحة والصناعة التقليدية و النقل الجوي واالقتصاد االجتماعي
األمانة العامة للحكومـة
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
وزارة الصناعة والتجارة و االقتصاد االخضر و الرقمي
وزارة الثقافة والشباب والرياضة
وزارة الشغل واإلدماج المهني
إدارة الدفــاع الوطنــي
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
المندوبية السامية للتخطيط
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و اإلسكان وسياسة المدينة
وزارة التضامن والتنمية اإلجتماعية والمساواة و األسرة
المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي والبيئي
المجلس األعلى للسلطة القضائية
المجلس الوطني لحقوق االنسان
الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها

مجمـوع نفقات اإلستثمار الخاصة بالميزانية العامة ...

الجــــدول "ج"
)المــــــــادة ( 3
التوزيع على الفصول لنفــقــات اإلستثمار

التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 2020

اعتمادات األداء

) بالدرهم (

20 000 000,00

اإلعتمـــادات المرحلـــة

131 608 000,00

أمـــــوال المســـاعدة

131 608 000,00

مجمــــــوع االعتـمـــادات

0,00

النفقــــــات

0,00

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

0,00

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

131 608 000,00

4 420 000,00

االعتمادات المفتوحة بقرار
للوزير المكلف بالمالية

131 608 000,00

20 000 000,00

اعتمـادات األداء المتوفرة
عند نهايـــة السنــــة

0,00

0,00

12 850 000,00

5 896 786,50

14 300 000,00

0,00

587 045 000,00
55 000 000,00
296 490 000,00
360 000 000,00
3 125 950 000,00
7 117 280 000,00
226 253 000,00

0,00

586 192 000,00
5 900 000,00
45 000 000,00
270 490 000,00
248 338 000,00
3 125 950 000,00
5 909 487 000,00

3 350 000 000,00
23 200 755 000,00
3 040 000,00

1 161 054 000,00

0,00

263 698 508,18

3 350 000 000,00
94 292 000,00
39 602 642 000,00

1 016 161 000,00
11 008 215 000,00
13 292 095 000,00
1 039 586 000,00

0,00

0,00
2 905 850,62
18 727 838,27
98 426 293,37
87 223 975,85
1 074 618 342,62

0,00

723 182 000,00
874 000,00
8 384 825 000,00
10 798 783 000,00
1 061 054 000,00

2 202 515 000,00

4 420 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 490 500,00

1 012 787 902,00
102 165 153,67
57 852 797,81
60 575,79
3 307 691 968,13
2 687 731 144,45
348 315 675,03

965 085 000,00
729 119 000,00

25 896 786,50

0,00

1 196 349 840,00
4 932 300,00
1 000 000 000,00
0,00
0,00
405 916 100,00
8 889 100,00
0,00

61 034 106,15

4 376 661,60
750 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 000 000,00
0,00
0,00
6 030 000 000,00
0,00
0,00
560 418 992,00
0,00
0,00

115 178 491,02

17 635 476,43
1 336 192 000,00
8 805 850,62
63 727 838,27
368 916 293,37
335 561 975,85
4 500 568 342,62
6 231 676 008,18
5 559 137 742,00
201 389 453,67
46 632 642 000,00
781 034 797,81
934 575,79
12 658 852 060,13
13 495 403 244,45
1 409 369 675,03

0,00

43 338,40
1 319 337 099,12
4 354 686,05
32 150 226,08
191 634 296,21
243 479 074,88
3 201 632 169,46
4 069 784 201,41
2 834 834 742,96
127 330 359,82
45 482 803 438,26
710 440 558,03
871 819,80
8 874 509 872,77
10 821 275 550,42
736 157 996,76

7 600 000,00

8 261 310,07
16 854 900,88
4 451 164,57
31 577 612,19
177 281 997,16
92 082 900,97
1 298 936 173,16
2 161 891 806,77
2 724 302 999,04
74 059 093,85
1 149 838 561,74
70 594 239,78
62 755,99
3 784 342 187,36
2 674 127 694,03
673 211 678,27

0,00

79 725 000,00

6 128 000,00

3 245 322 000,00

790 153 106,15

52 725 000,00

1 093 991 491,02

3 355 322 000,00

706 017 067,71

31 609 567,76

974 814 357,87

723 787 329,78

84 136 038,44

0,00

119 177 133,15

0,00

7 525 000,00

0,00

5 146 690 000,00
29 885 000,00
883 267 000,00

0,00

5 146 690 000,00
7 175 000,00
17 693 000,00

84 334 567,76

886 616 225,42
1 824 035,66
8 935 069,34

4 079 109 329,78

23 216 249,49
0,00
0,00

38 929 059,05

139 350 833,00
0,00
0,00

3 207 607 762,32

6 195 873 307,91
8 999 035,66
26 628 069,34

225 500 000,00

45 405 508,71
5 211 654 835,21
6 952 912,78
16 965 327,00

685 813 000,00
163 500 000,00

871 501 567,46
984 218 472,70
2 046 122,88
9 662 742,34

31 931 486,77

9 000 000,00

225 308 096,28

160 700 000,00
183 600 000,00

0,00

160 700 000,00
5 755 000,00
66 100 000,00

9 464 080,00

1 609 257,24

0,00

47 069 617,01
2 659 946,88

0,00

0,00

920 585 176,28

0,00
0,00

18 884 000,00

195 431 486,77

0,00

13 962 000,00

554 148 973,94

50 000 000,00
0,00

0,00
0,00

106 183 104,25

257 769 617,01
8 414 946,88
67 709 257,24

0,00
0,00

89 248 382,52

221 963 211,94
5 058 708,01
55 701 293,36

0,00
0,00

366 436 202,34
35 806 405,07
3 356 238,87
12 007 963,88

0,00

للتذكرة

13 962 000,00

للتذكرة
0,00

11 205 666 041,60

4 607 931,33

2 714 858 169,49

0,00

7 835 897 825,00

9 354 068,67

78 210 295 000,00

85 732 676 000,00

107 489 098 036,09

89 914 820 774,83

17 574 277 261,26
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التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 2020

الجــــــدول "ج مكـــــــرر"
) المــــــــادة ( 5
بيان االعتمادات المرحلة الى سنة  2020واالعتمادات الملغاة عند نهاية السنة المالية 2019
فيما يتعلق بنفــقــات االستثمار من الميزانية العامة للسنة المالية 2020
)بالدرهــــــم(
الفصول

اعتمادات األداء
المتوفرة عند نهاية
السنة المالية 2019

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

االعتمـادات المرحلـة
إلى سنة 2020

االعتمــادات الملغــاة
عند نهاية سنة 2019

1.2.2.2.0.02.000

البالط الملكـي

0,00

0,00

0,00

1.2.2.2.0.03.000

مجلس النواب

9 060 502,19

5 896 786,50

3 163 715,69

1.2.2.2.0.43.000

مجلس المستشارين

11 409 190,48

0,00

11 409 190,48

1.2.2.2.0.04.000

رئيس الحكومة

2 627 230,46

0,00

2 627 230,46

9 112 531,46

2 905 850,62

6 206 680,84

1.2.2.2.0.05.000

المحاكم المالية

51 482 042,14

18 727 838,27

32 754 203,87

1.2.2.2.0.06.000

وزارة العدل

193 509 749,55

98 426 293,37

95 083 456,18

1.2.2.2.0.40.000

وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان و العالقات مع البرلمان

1.2.2.2.0.07.000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

163 569 994,93

87 223 975,85

76 346 019,08

1.2.2.2.0.08.000

وزارة الداخلية

1 304 828 958,67

1 074 618 342,62

230 210 616,05

1.2.2.2.0.11.000

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

2 033 033 240,80

263 698 508,18

1 769 334 732,62

1.2.2.2.0.12.000

وزارة الصحة

1 325 365 134,81

1 012 787 902,00

312 577 232,81

1.2.2.2.0.13.000

وزارة االقتصاد والمالية و إصالح اإلدارة

122 573 356,72

102 165 153,67

20 408 203,05

1.2.2.3.0.13.000

وزارة االقتصاد والمالية و إصالح اإلدارة -التكاليف المشتركة

213 468 590,78

0,00

213 468 590,78

1.2.2.2.0.14.000

وزارة السياحة والصناعة التقليدية و النقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

94 703 355,30

57 852 797,81

36 850 557,49

1.2.2.2.0.16.000

األمانة العامة للحكومـة

2 003 244,79

60 575,79

1 942 669,00

1.2.2.2.0.17.000

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

5 723 127 922,16

3 307 691 968,13

2 415 435 954,03

1.2.2.2.0.20.000

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

3 471 891 193,49

2 687 731 144,45

784 160 049,04

1.2.2.2.0.23.000

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

650 137 526,38

348 315 675,03

301 821 851,35

1.2.2.2.0.27.000

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

157 495 763,60

115 178 491,02

42 317 272,58

1.2.2.2.0.28.000

وزارة الصناعة والتجارة و االقتصاد االخضر و الرقمي

2 009 629 907,79

61 034 106,15

1 948 595 801,64

1.2.2.2.0.29.000

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

794 653 705,28

723 787 329,78

70 866 375,50

1.2.2.2.0.31.000

وزارة الشغل واإلدماج المهني

48 864 170,92

31 609 567,76

17 254 603,16

1.2.2.2.0.34.000

إدارة الدفــاع الوطنــي

926 262 538,65

886 616 225,42

39 646 313,23

1.2.2.2.0.35.000

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

1 878 018,91

1 824 035,66

53 983,25

1.2.2.2.0.42.000

المندوبية السامية للتخطيط

13 620 897,60

8 935 069,34

4 685 828,26

1.2.2.2.0.46.000

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و اإلسكان وسياسة المدينة

591 504 674,74

225 308 096,28

366 196 578,46

1.2.2.2.0.48.000

وزارة التضامن والتنمية اإلجتماعية والمساواة و األسرة

48 222 662,18

31 931 486,77

16 291 175,41

1.2.2.2.0.51.000

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

48 317 112,56

47 069 617,01

1 247 495,55

1.2.2.2.0.52.000

المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي والبيئي

3 697 584,38

2 659 946,88

1 037 637,50

1.2.2.2.0.53.000

المجلس األعلى للسلطة القضائية

18 528 521,01

1 609 257,24

16 919 263,77

1.2.2.2.0.54.000

المجلس الوطني لحقوق االنسان

0,00

0,00

0,00

1.2.2.2.0.55.000

الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها

0,00

0,00

0,00

20 044 579 322,73

11 205 666 041,60

8 838 913 281,13

المجمـوع ...

الفصول

التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 2020

الجــــــــــــــــــدول " د "
)المــــــــادة ( 3
التوزيع على الفصول للنفــقــات المتعلقة بخدمة الدين العمومي لسنة 2020
)بالدرهــــــم(

1.2.3.1.0.13.000

1.2.3.2.0.13.000

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

االعتمـادات النهائية

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة -فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة -استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل األجل

النفقــــــات

تسوية قانون التصفية

29.023.019.000,00
67.512.204.000,00

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020
29.339.014.000,00
64.161.323.000,00

96.535.223.000,00

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

28.708.643.197,32
68.709.528.510,05

93.500.337.000,00

االعتــمادات التكميليــة
المفـتـوحــــــة
287.859.333,86
4.597.109.811,79

97.418.171.707,37

االعتمادات غيرالمستهلكة
الملغـــــــاة
918.230.136,54
48.904.301,74
4.884.969.145,65

مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.....

967.134.438,28
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التصفية النهـائـية للحسابات الخصوصيـة للخزينـة لسنة 2020
الجــــــــــــــــــدول " هـ "
)
(المــادة 6
المـــــــــــــــوارد

)بالدرهم(

الرقــم

التقديرات
برسم قانون المالية المعدل
برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020
للسنة المالية 2020

بيــــــــان الحســـــــابات

الموارد

 - 3.1الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
3.1.0.0.1.00.001

الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل

90 000 000,00

90 000 000,00

91 362 198,08

3.1.0.0.1.00.003

صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك و ضبط السوق والمدخرات اإلحتياطية

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

3.1.0.0.1.00.005

صندوق النهوض بتشغيل الشباب

710 000 000,00

485 000 000,00

423 020 000,00

3.1.0.0.1.00.006

صندوق مواكبة اصالحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن

2 914 000 000,00

2 600 000 000,00

1 601 852 499,96

3.1.0.0.1.00.008

صندوق التنمية الصناعية و االستثمارات

1 700 000 000,00

655 000 000,00

655 000 000,04

3.1.0.0.1.04.005

صندوق الخدمة األساسية للمواصالت

200 000 000,00

200 000 000,00

96 211 111,63

3.1.0.0.1.04.006

صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

3 100 000 000,00

3 100 000 000,00

3 304 236 365,92

3.1.0.0.1.04.007

صندوق التأهيل اإلجتماعي

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

3.1.0.0.1.06.001

الصندوق الخاص لدعم المحاكم

400 000 000,00

400 000 000,00

445 288 522,46

3.1.0.0.1.06.002

صندوق التكافل العائلي

160 000 000,00

160 000 000,00

126 347 889,28

3.1.0.0.1.07.001

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

30 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

3.1.0.0.1.08.004

حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

30 908 953 000,00

23 879 633 000,00

28 133 342 602,95

3.1.0.0.1.08.005

الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية

200 000 000,00

200 000 000,00

167 670 443,25

3.1.0.0.1.08.006

الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

8 638 200 000,00

7 744 492 000,00

7 536 101 635,93

3.1.0.0.1.08.008

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة

1 500 000 000,00

1 500 000 000,00

1 828 817 354,56

3.1.0.0.1.08.009

صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني

30 000 000,00

30 000 000,00

500 778 597,05

3.1.0.0.1.08.010

الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر

463 927 000,00

463 927 000,00

613 759 199,00

3.1.0.0.1.08.011

صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة

714 000 000,00

714 000 000,00

714 000 000,00

3.1.0.0.1.08.012

صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية

300 000 000,00

300 000 000,00

1 353 138 784,00

3.1.0.0.1.08.013

صندوق التضامن بين الجهات

959 800 000,00

860 499 000,00

892 900 515,13

3.1.0.0.1.11.001

الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية

22 500 000,00

22 500 000,00

69 419 117,88

3.1.0.0.1.11.002

الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين و تحسين جودتها

للتذكرة

للتذكرة

63 661 186,00

3.1.0.0.1.12.001

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

1 000 000 000,00

1 800 000 000,00

3.1.0.0.1.13.003

الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة

1 040 000 000,00

650 000 000,00

3 930 063 271,93

3.1.0.0.1.13.004

الحساب الخاص بنتاج اليانصيب

100 000 000,00

80 000 000,00

75 225 416,40

3.1.0.0.1.13.008

مرصدات المصالح المالية

350 000 000,00

350 000 000,00

860 000 310,82

3.1.0.0.1.13.009

صندوق اإلصالح الزراعي

5 000 000,00

3.1.0.0.1.13.012

األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عمالت أجنبية

3.1.0.0.1.13.017

الصندوق الخاص بالزكاة

3.1.0.0.1.13.018

صندوق تضامن مؤسسات التأمين

800 000 000,00

للتذكرة
للتذكرة

للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة

800 000 000,00

3 324 137 570,67

1 669 395,59
20 087 169,32
0,00
562 319 248,40

3.1.0.0.1.13.021

صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية

600 000 000,00

600 000 000,00

249 069 206,00

3.1.0.0.1.13.022

صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة

131 183 000,00

131 183 000,00

178 611 281,68

3.1.0.0.1.13.024

صندوق دعم التماسك االجتماعي

3 000 000 000,00

2 700 000 000,00

2 025 204 500,01

3.1.0.0.1.13.025

الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي

1 800 000 000,00

1 800 000 000,00

277 918 562,86

3.1.0.0.1.13.026

صندوق محاربة الغش الجمركي

700 000 000,00

600 000 000,00

739 097 551,50

3.1.0.0.1.13.027

صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة

360 000 000,00

360 000 000,00

769 808 551,03

3.1.0.0.1.13.028

صندوق دعم تمويل المبادرة المقاوالتية

2 000 000 000,00

2 000 000 000,00

2 741 126 264,40

3.1.0.0.1.13.029

صندوق تحديث اإلدارة العمومية

20 000 000,00

3 000 000,00

0,00

3.1.0.0.1.13.030

الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد"19-

-

33 000 000 000,00

34 649 740 789,98

3.1.0.0.1.13.031

صندوق االستثمار االستراتيجي

-

-

15 000 000 000,00

3.1.0.0.1.17.001

الصندوق الخاص بالطرق

2 700 000 000,00

2 400 000 000,00

3 005 082 097,76

3.1.0.0.1.17.003

صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي

16 000 000,00

16 000 000,00

6 547 330,01

3.1.0.0.1.20.005

صندوق التنمية الفالحية

3 550 000 000,00

3 550 000 000,00

3 846 159 715,91

3.1.0.0.1.20.006

صندوق تنمية الصيد البحري

100 000 000,00

75 000 000,00

75 000 000,00

3.1.0.0.1.20.007

صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية

3 492 000 000,00

1 531 000 000,00

2 118 952 680,01

3.1.0.0.1.20.008

الصندوق الوطني الغابوي

650 000 000,00

650 000 000,00

590 887 426,36

3.1.0.0.1.20.009

صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية

25 000 000,00

25 000 000,00

27 670 764,60

3.1.0.0.1.27.002

الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة

200 000 000,00

200 000 000,00

370 709 761,00

3.1.0.0.1.27.003

صندوق التنمية الطاقية

3.1.0.0.1.29.001

الصندوق الوطني للعمل الثقافي

20 000 000,00

للتذكرة

للتذكرة

20 000 000,00

5 766 950,00
209 469 765,12

3.1.0.0.1.29.003

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

800 000 000,00

800 000 000,00

1 826 507 373,54

3.1.0.0.1.29.004

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري و باإلعالنات و بالنشر العمومي

370 000 000,00

370 000 000,00

602 531 890,94

3.1.0.0.1.34.001

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

200 000 000,00

200 000 000,00

482 809 344,80

3.1.0.0.1.34.002

صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي

50 000 000,00

50 000 000,00

196 510 500,00

3.1.0.0.1.46.001

صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري

2 000 000 000,00

1 600 000 000,00

2 023 912 325,21

3.1.0.0.1.51.001

الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون

150 000 000,00

150 000 000,00

336 779 534,19

79 285 563 000,00

99 956 234 000,00

129 781 284 573,16

مجموع موارد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية....

 - 3.4حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولــيــة
3.1.0.0.4.13.021

حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس

3.1.0.0.4.13.022

حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية

3.1.0.0.4.13.023

حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة األطراف

مجموع موارد حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولية....

الجدول " هـ "

للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة

للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة

0,00
5 674,76
0,00

5 674,76

ص )(1
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الجريدة الرسمية

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((
)بالدرهم(

الرقــم

التقديرات
برسم قانون المالية المعدل
برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020
للسنة المالية 2020

بيــــــــان الحســـــــابات

الموارد

 - 3.5حسابات العمليات النقدية
3.1.0.0.5.13.001
3.1.0.0.5.13.003

فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العمالت األجنبية
حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية

مجموع موارد حسابات العمليات النقدية ....

 - 3.7حسابات التمويل

100 000 000,00

للتذكرة

100 000 000,00

للتذكرة

3.1.0.0.7.13.017

القروض الممنوحة للجماعات الترابية

3.1.0.0.7.13.059

القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير

2 681 000,00

100 000 000,00

للتذكرة

100 000 000,00

للتذكرة

2 681 000,00

15 650 064,69
0,00

15 650 064,69
0,00
2 680 809,20

3.1.0.0.7.13.064

القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية

5 879 000,00

5 879 000,00

5 515 971,69

3.1.0.0.7.13.066

القروض الممنوحة لشركة التمويل " جيدة "

59 637 000,00

59 637 000,00

29 983 448,29

68 197 000,00

68 197 000,00

38 180 229,18

مجموع موارد حسابات التمويل....

 - 3.9حسابات النفقات من المخصصات
3.1.0.0.9.04.002

النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية

3.1.0.0.9.34.001

اشتراء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية

3.1.0.0.9.34.002

صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق

3.1.0.0.9.42.001

الصندوق الخاص بالعالقات العامة

للتذكرة

10 800 000 000,00

للتذكرة

500 000,00

مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات........

10 800 500 000,00

مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة90 254 260 000,00 ....

للتذكرة

10 800 000 000,00

للتذكرة

500 000,00

0,00
14 673 448 399,55
1 645 000 000,00
0,00

10 800 500 000,00

16 318 448 399,55

110 924 931 000,00

146 153 568 941,34

تجدر اإلشارة إلى أنه خالل السنة المالية  ،2020تم إحداث ،بموجب مرسومين ،حسابين مرصدين ألمور خصوصية ،ويتعلق األمر بكل من" :الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد "»19-و "صندوق االستثمار االستراتيجي".

الجريدة الرسمية

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((
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التصفية النهـائـية للحسابات الخصوصيـة للخزينـة لسنة 2020
الجـــــــــــــــدول " و "
( المــادة ) 6
النفقــــــات
)بالدرهم(
بيــــــــان الحســـــــابات

الرقــم

التقديرات
برسم قانون المالية المعدل
برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020
للسنة المالية 2020

النفقـــات

 - 3.1الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
3.2.0.0.1.00.001
3.2.0.0.1.00.003
3.2.0.0.1.00.005
3.2.0.0.1.00.006
3.2.0.0.1.00.008
3.2.0.0.1.04.005
3.2.0.0.1.04.006
3.2.0.0.1.04.007
3.2.0.0.1.06.001
3.2.0.0.1.06.002
3.2.0.0.1.07.001
3.2.0.0.1.08.004
3.2.0.0.1.08.005
3.2.0.0.1.08.006
3.2.0.0.1.08.008
3.2.0.0.1.08.009
3.2.0.0.1.08.010
3.2.0.0.1.08.011
3.2.0.0.1.08.012
3.2.0.0.1.08.013
3.2.0.0.1.11.001
3.2.0.0.1.11.002
3.2.0.0.1.12.001
3.2.0.0.1.13.003
3.2.0.0.1.13.004
3.2.0.0.1.13.008

الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل
صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك و ضبط السوق والمدخرات اإلحتياطية
صندوق النهوض بتشغيل الشباب
صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن
صندوق التنمية الصناعية و االستثمارات
صندوق الخدمة األساسية للمواصالت
صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
صندوق التأهيل اإلجتماعي
الصندوق الخاص لدعم المحاكم
صندوق التكافل العائلي
الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة
الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية
الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات
تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة
صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني
الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر
صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة
صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية
صندوق التضامن بين الجهات
الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية
الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين و تحسين جودتها
الحساب الخاص بالصيدلية المركزية
الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة
الحساب الخاص بنتاج اليانصيب
مرصدات المصالح المالية

3.2.0.0.1.13.009

صندوق اإلصالح الزراعي

3.2.0.0.1.13.012
3.2.0.0.1.13.017
3.2.0.0.1.13.018
3.2.0.0.1.13.021
3.2.0.0.1.13.022
3.2.0.0.1.13.024
3.2.0.0.1.13.025
3.2.0.0.1.13.026
3.2.0.0.1.13.027
3.2.0.0.1.13.028
3.2.0.0.1.13.029
3.2.0.0.1.13.030
3.2.0.0.1.13.031
3.2.0.0.1.17.001
3.2.0.0.1.17.003
3.2.0.0.1.20.005
3.2.0.0.1.20.006
3.2.0.0.1.20.007
3.2.0.0.1.20.008
3.2.0.0.1.20.009
3.2.0.0.1.27.002
3.2.0.0.1.27.003
3.2.0.0.1.29.001
3.2.0.0.1.29.003
3.2.0.0.1.29.004
3.2.0.0.1.34.001
3.2.0.0.1.34.002
3.2.0.0.1.46.001

األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عمالت أجنبية
الصندوق الخاص بالزكاة
صندوق تضامن مؤسسات التأمين
صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية
صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة
صندوق دعم التماسك االجتماعي
الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي
صندوق محاربة الغش الجمركي
صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة
صندوق دعم تمويل المبادرة المقاوالتية
صندوق تحديث اإلدارة العمومية
الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد"19-
صندوق االستثمار االستراتيجي
الصندوق الخاص بالطرق
صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي
صندوق التنمية الفالحية
صندوق تنمية الصيد البحري
صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية
الصندوق الوطني الغابوي
صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية
الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة
صندوق التنمية الطاقية
الصندوق الوطني للعمل الثقافي
الصندوق الوطني لتنمية الرياضة
صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري و باإلعالنات و بالنشر العمومي
صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون الدولي
صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي
صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري

3.2.0.0.1.51.001

الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون

90 000 000,00
5 000 000,00
710 000 000,00
2 914 000 000,00
1 700 000 000,00
200 000 000,00
3 100 000 000,00
10 000 000,00
400 000 000,00
160 000 000,00
30 000 000,00
30 908 953 000,00
200 000 000,00
8 638 200 000,00
1 500 000 000,00
30 000 000,00
463 927 000,00
714 000 000,00
300 000 000,00
959 800 000,00
22 500 000,00

90 000 000,00
5 000 000,00
485 000 000,00
2 600 000 000,00
655 000 000,00
200 000 000,00
3 100 000 000,00
10 000 000,00
400 000 000,00
160 000 000,00
25 000 000,00
23 879 633 000,00
200 000 000,00
7 744 492 000,00
1 500 000 000,00
30 000 000,00
463 927 000,00
714 000 000,00
300 000 000,00
860 499 000,00
22 500 000,00

1 000 000 000,00
1 040 000 000,00
100 000 000,00
350 000 000,00

1 800 000 000,00
650 000 000,00
80 000 000,00
350 000 000,00

للتذكرة

5 000 000,00

للتذكرة
للتذكرة

800 000 000,00
600 000 000,00

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة

800 000 000,00
600 000 000,00

للتذكرة

3 000 000 000,00

2 700 000 000,00

700 000 000,00
360 000 000,00
2 000 000 000,00
20 000 000,00
2 700 000 000,00
16 000 000,00
3 550 000 000,00
100 000 000,00
3 492 000 000,00
650 000 000,00
25 000 000,00
200 000 000,00

600 000 000,00
360 000 000,00
2 000 000 000,00
3 000 000,00
33 000 000 000,00
2 400 000 000,00
16 000 000,00
3 550 000 000,00
75 000 000,00
1 531 000 000,00
650 000 000,00
25 000 000,00
200 000 000,00

20 000 000,00
800 000 000,00
370 000 000,00
200 000 000,00
50 000 000,00
2 000 000 000,00

20 000 000,00
800 000 000,00
370 000 000,00
200 000 000,00
50 000 000,00
1 600 000 000,00

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

164 738 279,06
0,00
420 278 950,10
2 208 046 501,19
1 625 931 905,17
108 881 312,84
2 701 299 591,86
0,00
761 329 092,54
130 031 670,13
31 992 191,77
26 003 267 648,63
256 301 848,10
6 757 797 989,05
1 850 330 074,65
166 668 765,38
496 080 069,28
601 650 000,00
946 604 578,24
1 003 439 684,20
80 767 944,00
0,00
3 193 027 885,23
11 236 536 920,87
34 338 818,42
946 584 528,93
25 500,00
0,00
0,00
2 500 000 000,00
350 722 169,00
0,00
3 434 127 995,51
798 184 205,74
721 304 272,80
725 492 076,30
1 000 000 000,00
3 076 899,06
29 326 570 317,30
15 000 000 000,00
2 473 268 246,99
15 482 998,73
3 774 383 711,12
40 860 672,19
3 577 694 213,65
643 393 410,76
24 077 086,50
167 828 914,42
49 893 441,00
239 308 817,45
1 309 130 576,20
212 020 000,00
317 134 608,71
28 487 042,52
1 797 234 557,00

150 000 000,00

150 000 000,00

781 800 546,05

77 354 380 000,00

98 025 051 000,00

131 037 428 528,64

3.2.0.0.4.13.021

حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس

87 140 000,00

87 140 000,00

38 218 812,97

3.2.0.0.4.13.022

حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية

67 110 000,00

67 110 000,00

14 141 638,26

3.2.0.0.4.13.023

حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة األطراف

1 434 581 000,00

1 434 581 000,00

361 816 068,84

1 588 831 000,00

1 588 831 000,00

414 176 520,07

مجموع نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية....

 - 3.4حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولــيــة

مجموع نفقات حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولية....

5840

الجريدة الرسمية

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((
)بالدرهم(

الرقــم

التقديرات
برسم قانون المالية المعدل
برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020
للسنة المالية 2020

بيــــــــان الحســـــــابات

 - 3.5حسابات العمليات النقدية
3.2.0.0.5.13.001

فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العمالت األجنبية

3.2.0.0.5.13.003

حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية

مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية ....

 - 3.7حسابات التمويل
3.2.0.0.7.13.017
3.2.0.0.7.13.059
3.2.0.0.7.13.064

القروض الممنوحة للجماعات الترابية
القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير
القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية

3.2.0.0.7.13.066

القروض الممنوحة لشركة التمويل " جيدة "

 - 3.9حسابات النفقات من المخصصات
3.2.0.0.9.04.002
3.2.0.0.9.34.001
3.2.0.0.9.34.002

النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية
اشتراء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية
صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق

3.2.0.0.9.42.001

الصندوق الخاص بالعالقات العامة

للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة

للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة

15 014 264,45

للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة

للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة

0,00
0,00
0,00

275 960 000,00

مجموع نفقات حسابات التمويل....

275 960 000,00

للتذكرة

10 800 000 000,00

للتذكرة

500 000,00

مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات........

النفقـــات

10 800 500 000,00

مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة90 019 671 000,00 ....

275 960 000,00

275 960 000,00

للتذكرة

15 014 264,45
0,00

275 959 971,38

275 959 971,38

10 800 000 000,00

0,00
10 232 057 247,27
1 645 000 000,00

500 000,00

3 650 852,33

للتذكرة

10 800 500 000,00

11 880 708 099,60

110 690 342 000,00

143 623 287 384,14

تجدر اإلشارة إلى أنه خالل السنة المالية  ،2020تم إحداث ،بموجب مرسومين ،حسابين مرصدين ألمور خصوصية ،ويتعلق األمر بكل من" :الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد "»19-و "صندوق االستثمار االستراتيجي".

التصفية النهـائـية للحسابات الخصوصيـة للخزينـة لسنة 2020
الجــــــــــــــــــدول " ز "
( المــادة 7

)
بيــــــــان أرصـــدة الحســــابـــات الخصــوصيـــــة للخزينــــــة

الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل

صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك و ضبط السوق والمدخرات اإلحتياطية

صندوق النهوض بتشغيل الشباب

صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن

صندوق التنمية الصناعية و االستثمارات

صندوق الخدمة األساسية للمواصالت

صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

صندوق التأهيل اإلجتماعي

الصندوق الخاص لدعم المحاكم

صندوق التكافل العائلي

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

حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية

الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة

صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني

الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر

صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة

صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية

صندوق التضامن بين الجهات

الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية

الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين و تحسين جودتها

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة

الحساب الخاص بنتاج اليانصيب

مرصدات المصالح المالية

صندوق اإلصالح الزراعي

األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عمالت أجنبية

الصندوق الخاص بالزكاة

صندوق تضامن مؤسسات التأمين

صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية

صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة

صندوق دعم التماسك االجتماعي

الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي

صندوق محاربة الغش الجمركي

صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة

صندوق دعم تمويل المبادرة المقاوالتية

صندوق تحديث اإلدارة العمومية

الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد"19-

صندوق االستثمار االستراتيجي

الصندوق الخاص بالطرق

3.0.0.0.1.00.001

3.0.0.0.1.00.003

3.0.0.0.1.00.005

3.0.0.0.1.00.006

3.0.0.0.1.00.008

3.0.0.0.1.04.005

3.0.0.0.1.04.006

3.0.0.0.1.04.007

3.0.0.0.1.06.001

3.0.0.0.1.06.002

3.0.0.0.1.07.001

3.0.0.0.1.08.004

3.0.0.0.1.08.005

3.0.0.0.1.08.006

3.0.0.0.1.08.008

3.0.0.0.1.08.009

3.0.0.0.1.08.010

3.0.0.0.1.08.011

3.0.0.0.1.08.012

3.0.0.0.1.08.013

3.0.0.0.1.11.001

3.0.0.0.1.11.002

3.0.0.0.1.12.001

3.0.0.0.1.13.003

3.0.0.0.1.13.004

3.0.0.0.1.13.008

3.0.0.0.1.13.009

3.0.0.0.1.13.012

3.0.0.0.1.13.017

3.0.0.0.1.13.018

3.0.0.0.1.13.021

3.0.0.0.1.13.022

3.0.0.0.1.13.024

3.0.0.0.1.13.025

3.0.0.0.1.13.026

3.0.0.0.1.13.027

3.0.0.0.1.13.028

3.0.0.0.1.13.029

3.0.0.0.1.13.030

3.0.0.0.1.13.031

3.0.0.0.1.17.001

الرقــم

بيـــــــــان الحســـابات

األرصدة عند بداية السنـة

)بالــدرهــم (
األرصدة عنـد نهايـة السنـة

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

المدينــــــــة

647 965 037,78
15 333 518,68
82 202 422,29
2 202 410 327,21
2 769 496 580,96
3 606 238 175,65
4 760 147 767,29
19 000 000,00
1 761 477 815,31
1 039 459 415,35
20 880 872,17
3 125 515 574,28
238 116 493,29
1 020 063 845,63
294 497 864,54
1 117 649 129,37
965 842 047,46
284 818 803,00
478 731 954,13
1 458 677 148,70
541 384 053,53
0,00
1 610 194 432,90
25 955 462 772,32
160 655 499,78
6 274 364 542,38
741 940 950,14
45 572 008,45
0,00
10 712 939 517,65
368 416 923,53
3 848 745 464,48
4 136 861 037,82
12 367 378 423,17
2 130 221 887,88
29 739 888,95
0,00
110 905 039,95
0,00
0,00
1 985 231 939,09

الدائنــــــــة

3 005 082 097,76

المــوارد

91 362 198,08
0,00
423 020 000,00
1 601 852 499,96
655 000 000,04
96 211 111,63
3 304 236 365,92
10 000 000,00
445 288 522,46
126 347 889,28
25 000 000,00
28 133 342 602,95
167 670 443,25
7 536 101 635,93
1 828 817 354,56
500 778 597,05
613 759 199,00
714 000 000,00
1 353 138 784,00
892 900 515,13
69 419 117,88
63 661 186,00
3 324 137 570,67
3 930 063 271,93
75 225 416,40
860 000 310,82
1 669 395,59
20 087 169,32
0,00
562 319 248,40
249 069 206,00
178 611 281,68
2 025 204 500,01
277 918 562,86
739 097 551,50
769 808 551,03
2 741 126 264,40
0,00
34 649 740 789,98
15 000 000 000,00

النفقــــــات

2 473 268 246,99

المدينـة

164 738 279,06
0,00
420 278 950,10
2 208 046 501,19
1 625 931 905,17
108 881 312,84
2 701 299 591,86
0,00
761 329 092,54
130 031 670,13
31 992 191,77
26 003 267 648,63
256 301 848,10
6 757 797 989,05
1 850 330 074,65
166 668 765,38
496 080 069,28
601 650 000,00
946 604 578,24
1 003 439 684,20
80 767 944,00
0,00
3 193 027 885,23
11 236 536 920,87
34 338 818,42
946 584 528,93
25 500,00
0,00
0,00
2 500 000 000,00
350 722 169,00
0,00
3 434 127 995,51
798 184 205,74
721 304 272,80
725 492 076,30
1 000 000 000,00
3 076 899,06
29 326 570 317,30
15 000 000 000,00

الدائنــــــــة

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 - 3.1الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
574 588 956,80
15 333 518,68
84 943 472,19
1 596 216 325,98
1 798 564 675,83
3 593 567 974,44
5 363 084 541,35
29 000 000,00
1 445 437 245,23
1 035 775 634,50
13 888 680,40
5 255 590 528,60
149 485 088,44
1 798 367 492,51
272 985 144,45
1 451 758 961,04
1 083 521 177,18
397 168 803,00
885 266 159,89
1 348 137 979,63
530 035 227,41
63 661 186,00
1 741 304 118,34
18 648 989 123,38
201 542 097,76
6 187 780 324,27
743 584 845,73
65 659 177,77
0,00
8 775 258 766,05
266 763 960,53
4 027 356 746,16
2 727 937 542,32
11 847 112 780,29
2 148 015 166,58
74 056 363,68
1 741 126 264,40
107 828 140,89
5 323 170 472,68
0,00
2 517 045 789,86

الجـــــدول " ز "
ص 1

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية
5841

3.0.0.0.1.17.003

3.0.0.0.1.20.005

3.0.0.0.1.20.006

3.0.0.0.1.20.007

3.0.0.0.1.20.008

3.0.0.0.1.20.009

3.0.0.0.1.27.002

3.0.0.0.1.27.003

3.0.0.0.1.29.001

3.0.0.0.1.29.003

3.0.0.0.1.29.004

3.0.0.0.1.34.001

3.0.0.0.1.34.002

3.0.0.0.1.46.001

3.0.0.0.1.51.001

الرقــم

الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون

بيـــــــــان الحســـابات

األرصدة عند بداية السنـة

)بالــدرهــم (
األرصدة عنـد نهايـة السنـة

صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي

صندوق التنمية الفالحية

صندوق تنمية الصيد البحري

صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية

الصندوق الوطني الغابوي

صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية

الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة

صندوق التنمية الطاقية

الصندوق الوطني للعمل الثقافي

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري و باالعالنات و بالنشر العمومي

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

صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي

صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري

المدينــــــــة
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

الدائنــــــــة
178 869 556,29
635 195 829,61
155 757 318,36
5 792 821 173,87
1 576 224 025,27
271 063 478,37
887 827 983,59
1 254 689 806,61
507 469 052,52
950 854 578,36
35 235 241,27
1 177 626 576,37
190 174 078,57
4 718 911 572,34

0,00

0,00

المــوارد

6 547 330,01
3 846 159 715,91
75 000 000,00
2 118 952 680,01
590 887 426,36
27 670 764,60
370 709 761,00
5 766 950,00
209 469 765,12
1 826 507 373,54
602 531 890,94
482 809 344,80
196 510 500,00
2 023 912 325,21

1 015 321 579,53

116 276 581 026,04

النفقــــــات

15 482 998,73
3 774 383 711,12
40 860 672,19
3 577 694 213,65
643 393 410,76
24 077 086,50
167 828 914,42
49 893 441,00
239 308 817,45
1 309 130 576,20
212 020 000,00
317 134 608,71
28 487 042,52
1 797 234 557,00
336 779 534,19

129 781 284 573,16

المدينـة
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
781 800 546,05

131 037 428 528,64

الدائنــــــــة
169 933 887,57
706 971 834,40
189 896 646,17
4 334 079 640,23
1 523 718 040,87
274 657 156,47
1 090 708 830,17
1 210 563 315,61
477 630 000,19
1 468 231 375,70
425 747 132,21
1 343 301 312,46
358 197 536,05
4 945 589 340,55
0,00

0,00

مجموع الحسابات المرصدة ألمور خصوصية....

570 300 567,67

115 020 437 070,56

897 236 044,01
1 853 691 626,41

38 218 812,97
14 141 638,26
361 816 068,84

414 176 520,07

0,00
5 674,76
0,00

5 674,76

0,00
0,00
0,00

0,00

859 017 231,04
1 839 555 662,91
2 724 686 202,29

5 423 259 096,24

حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس

حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية

حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة األطراف

3.0.0.0.4.13.021

3.0.0.0.4.13.022

3.0.0.0.4.13.023

 - 3.4حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولــيــة
0,00
0,00
3 086 502 271,13

5 837 429 941,55

مجموع حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولية....

0,00

0,00

0,00

15 014 264,45
0,00

15 014 264,45

15 650 064,69
0,00

15 650 064,69

0,00
0,00

0,00

469 158,17
0,00

469 158,17

فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العمالت األجنبية

حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية

3.0.0.0.5.13.001

3.0.0.0.5.13.003

 - 3.5حسابات العمليات النقدية
166 642,07
0,00

0,00

مجموع حسابات العمليات النقدية ....

0,00

166 642,07
252 618 796,60
22 562 682,85
251 339 774,04

0,00
0,00
0,00
275 959 971,38

275 959 971,38

0,00
2 680 809,20
5 515 971,69
29 983 448,29

38 180 229,18

0,00
0,00
0,00
10 469 023,84

10 469 023,84

252 618 796,60
25 243 492,05
256 855 745,73
0,00

534 718 034,38

القروض الممنوحة للجماعات الترابية

القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير

القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية

القروض الممنوحة لشركة التمويل " جيدة "

3.0.0.0.7.13.017

3.0.0.0.7.13.059

3.0.0.0.7.13.064

3.0.0.0.7.13.066

 - 3.7حسابات التمويل

0,00
0,00
0,00

235 507 499,25

762 028 752,74

مجموع حسابات التمويل....

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
10 232 057 247,27
1 645 000 000,00
3 650 852,33

11 880 708 099,60

0,00
14 673 448 399,55
1 645 000 000,00
0,00

16 318 448 399,55

146 153 568 941,34

11 042 755,63
15 257 248 580,16
0,00
10 843 215,78

15 279 134 551,57

131 566 184 601,45

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

5 958 446 288,79

النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية

اشتراء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية

صندوق المديرية العامة للدراسات والثوتيق

الصندوق الخاص بالعالقات العامة

3.0.0.0.9.04.002

3.0.0.0.9.34.001

3.0.0.0.9.34.002

3.0.0.0.9.42.001

 - 3.9حسابات النفقات من المخصصات
11 042 755,63
19 698 639 732,44
0,00

0,00

0,00

143 623 287 384,14

مجموع حسابات النفقات من المخصصات........

7 192 363,45

19 716 874 851,52

6 599 458 694,29

المجموع العام للحسابات الخصوصية للخزينة....
134 737 478 564,15

5842
الجريدة الرسمية
عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الرمز

4.1.1.0.0.04.001

4.1.1.0.0.06.002

4.1.1.0.0.07.002

بيان المرافق

مرافق الدولة المسيرة
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
بصورة مستقلة
التصفية النهـائـية لمرافق الدولــة المسـيرة بصـورة مستقلـة
للسنة المالية 2020
الجــــــــــــــــــدول " ح "
المــــــــــــادة " " 8
مــوارد اإلســتغالل
تقديرات الموارد
برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي
ميزانية المـرافق

)بالدرهم(

18 000 000,00

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة 18 000 000,00 ...

التقديرات النهائية للموارد

18 000 000,00
18 000 000,00

المـوارد

5 845 010,94
5 845 010,94

رئيس الحكومة
23 845 010,94
23 845 010,94

الكولف الملكي دار السالم

24 841 064,72
24 841 064,72

566 991,68

900 000,00

900 000,00

مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض

1 466 991,68

وزارة العدل
1 160 798,28

20 000 000,00

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل 900 000,00 ...

15 000 000,00

900 000,00

55 614 448,04

566 991,68

70 614 448,04

1 466 991,68

91 136 588,04

1 160 798,28

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج …

4.1.1.0.0.08.001

4.1.1.0.0.08.002

4.1.1.0.0.08.003

4.1.1.0.0.08.004

4.1.1.0.0.08.005

4.1.1.0.0.08.006

4.1.1.0.0.08.007

4.1.1.0.0.08.008

4.1.1.0.0.08.009

4.1.1.0.0.08.010

4.1.1.0.0.08.011

20 000 000,00

المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق

المركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس  -مكناس

المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط  -سال -القنيطرة

المركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل  -خنيفرة

المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البيضاء -سطات

المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش  -آسفي

المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة  -تافياللت

المركز الجهوي لالستثمار لجهة سوس  -ماسة

المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم  -واد نون

المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون -الساقية الحمراء

15 000 000,00

-----------------------

55 614 448,04

-----------------------

70 614 448,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

91 136 588,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

وزارة الداخلية
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

الجدول "ح"

ص) (1

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية
5843

الرمز

تقديرات الموارد

)بالدرهم(
برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

بيان المرافق

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي
ميزانية المـرافق

---

التقديرات النهائية للموارد

--80 000 000,00

المـوارد

0,00
80 000 000,00

4.1.1.0.0.08.012

0,00
25 808 743,48

المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة  -واد الذهب

0,00
105 808 743,48

4.1.1.0.0.08.018

56 845 702,48

5 000 000,00

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية… 80 000 000,00

5 000 000,00

80 000 000,00

8 509 733,59

25 808 743,48

13 509 733,59

105 808 743,48

10 377 463,59

56 845 702,48

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية

4.1.1.0.0.11.003

قسم استراتيجيات التكوين

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي...

4.1.1.0.0.12.001

4.1.1.0.0.12.002

4.1.1.0.0.12.003

4.1.1.0.0.12.004

5 000 000,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات

المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت

5 000 000,00

9 500 000,00
10 000 000,00
12 500 000,00

8 509 733,59

9 500 000,00
10 000 000,00
12 500 000,00

4.1.1.0.0.12.005

13 509 733,59

0,00
1 447 614,64
2 651 098,04

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة

10 377 463,59

9 500 000,00
11 447 614,64
15 151 098,04

13 000 000,00
13 500 000,00

وزارة الصحة
11 250 803,42
10 563 532,14
14 654 478,23

13 000 000,00

4.1.1.0.0.12.006

4.1.1.0.0.12.007

4.1.1.0.0.12.008

13 500 000,00

المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي

4.1.1.0.0.12.009

4.1.1.0.0.12.010

0,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة

4 534 457,47

9 000 000,00
21 000 000,00
17 500 000,00
18 000 000,00

13 500 000,00

9 000 000,00
21 000 000,00
17 500 000,00
18 000 000,00

17 534 457,47

402 581,13
0,00
0,00
17 814 737,38

9 562 349,54
9 402 581,13
21 000 000,00
17 500 000,00
35 814 737,38

14 877 294,39
7 837 831,63
20 418 011,74
12 678 671,56
30 896 698,10

4.1.1.0.0.12.012

4.1.1.0.0.12.013

4.1.1.0.0.12.014

4.1.1.0.0.12.015

4.1.1.0.0.12.016

4.1.1.0.0.12.017

4.1.1.0.0.12.018

4.1.1.0.0.12.019

4.1.1.0.0.12.020

4.1.1.0.0.12.021

4.1.1.0.0.12.022

4.1.1.0.0.12.023

4.1.1.0.0.12.024

المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش

المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان

المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة

6 000 000,00

12 500 000,00

16 000 000,00
6 000 000,00
25 000 000,00
11 000 000,00
8 000 000,00
15 500 000,00
26 000 000,00
20 000 000,00
21 000 000,00
6 500 000,00
12 000 000,00
18 000 000,00

6 000 000,00

12 500 000,00

16 000 000,00
6 000 000,00
25 000 000,00
11 000 000,00
8 000 000,00
15 500 000,00
26 000 000,00
20 000 000,00
21 000 000,00
6 500 000,00
12 000 000,00
18 000 000,00

1 309 932,75

2 234 465,36

3 307 264,06
0,00
18 648 766,25
3 869 599,55
0,00
3 207 378,09
58 481 306,55
2 786 700,79
8 290 233,84
1 186 435,28
317 470,73
6 205 826,30

7 309 932,75

14 734 465,36

19 307 264,06
6 000 000,00
43 648 766,25
14 869 599,55
8 000 000,00
18 707 378,09
84 481 306,55
22 786 700,79
29 290 233,84
7 686 435,28
12 317 470,73
24 205 826,30

7 087 431,54

14 363 964,11

19 152 193,73
5 910 557,47
41 426 355,58
15 372 779,55
5 991 279,07
16 693 727,59
81 775 976,65
23 058 122,54
27 306 155,98
6 448 518,35
10 850 756,73
23 532 223,00

الجدول "ح"
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الرمز

تقديرات الموارد

)بالدرهم(

4.1.1.0.0.12.025

4.1.1.0.0.12.026

4.1.1.0.0.12.027

بيان المرافق

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج

المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان

التقديرات النهائية للموارد

6 500 000,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور

المـوارد

6 500 000,00
9 500 000,00

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

446 875,74
20 000 000,00

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

6 946 875,74
9 500 000,00

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي
ميزانية المـرافق

6 567 200,24
20 000 000,00

4.1.1.0.0.12.028

4.1.1.0.0.12.029

3 695 702,50

المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب

4.1.1.0.0.12.030

1 634 476,40

6 000 000,00

المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان

23 695 702,50
6 000 000,00

6 500 000,00

11 134 476,40
3 065 126,75

15 000 000,00

9 779 588,68
9 065 126,75
6 500 000,00

20 659 453,83
9 902 405,25
15 000 000,00

4.1.1.0.0.12.031

4.1.1.0.0.12.032

0,00

المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل

1 527 366,25

27 000 000,00

8 027 366,25
27 000 000,00

15 000 000,00
1 400 473,57

4.1.1.0.0.12.033

6 157 100,25
28 400 473,57

المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير

المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش

25 885 503,63
27 682 330,77

22 000 000,00
16 000 000,00

4.1.1.0.0.12.035

4.1.1.0.0.12.036

4.1.1.0.0.12.037

22 000 000,00

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد

16 000 000,00

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان

4.1.1.0.0.12.038

4.1.1.0.0.12.039

0,00

14 000 000,00
11 000 000,00
14 000 000,00

المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء

46 755 646,12

14 000 000,00
11 000 000,00
14 000 000,00

12 000 000,00

16 000 000,00

0,00

12 000 000,00

4.1.1.0.0.12.040

68 755 646,12
4 356 039,10
422 165,87
100 814 760,37

المركز اإلستشفائي بعمالة سال

58 406 949,27
18 356 039,10
11 422 165,87
14 000 000,00
112 814 760,37

المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية

70 622 111,62
14 243 161,10
8 005 789,12
8 431 942,75
111 555 992,87

9 000 000,00

4.1.1.0.0.12.041

4.1.1.0.0.12.042

4.1.1.0.0.12.045

20 000 000,00

المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس

9 000 000,00

المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات  -تمارة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات

20 000 000,00

27 000 000,00

4.1.1.0.0.12.046

4.1.1.0.0.12.047

0,00

12 000 000,00
14 000 000,00

المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة

2 419 776,45

27 000 000,00

18 000 000,00

20 000 000,00

12 000 000,00
14 000 000,00
18 000 000,00

11 419 776,45

3 712 737,29
937 407,81
6 727 160,54
62 507 166,93

4.1.1.0.0.12.048

16 791 821,26
15 712 737,29
14 937 407,81
33 727 160,54
80 507 166,93

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء

10 584 066,95
15 763 911,99
10 906 880,58
33 694 431,84
81 842 617,24

23 000 000,00

4.1.1.0.0.12.049

4.1.1.0.0.12.050

4.1.1.0.0.12.051

44 000 000,00

مديرية األدوية والصيدلة

23 000 000,00

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من األشعة

44 000 000,00

4 000 000,00

4.1.1.0.0.12.052

4.1.1.0.0.12.053

55 502 286,40

6 000 000,00
2 500 000,00

المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة

65 829 699,98

4 000 000,00

5 000 000,00

78 502 286,40

6 000 000,00
2 500 000,00
5 000 000,00

109 829 699,98

7 818 128,76
3 738 477,09
35 749 230,92
0,00

4.1.1.0.0.12.054

87 900 342,10

13 818 128,76
6 238 477,09
39 749 230,92
5 000 000,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات

112 648 571,98
14 237 938,76
7 830 912,17
43 607 198,20
6 392 918,08

المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني

4.1.1.0.0.12.055

4.1.1.0.0.12.056

4.1.1.0.0.12.057

4.1.1.0.0.12.058

4.1.1.0.0.12.059

6 500 000,00

المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان

7 500 000,00

المركز االستشفائي الجهوي بالرباط

المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت

المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها

المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق

6 500 000,00

8 500 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
9 000 000,00
4 500 000,00

7 500 000,00
8 500 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
9 000 000,00
4 500 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
790 396,10
3 161 747,60

6 500 000,00

4 500 000,00

7 500 000,00
8 500 000,00
7 000 000,00
7 790 396,10
12 161 747,60

5 865 236,47

3 605 735,68

8 499 476,33
53 207 522,00
8 803 182,31
6 639 839,10
10 901 518,10

الجدول "ح"
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الجريدة الرسمية
5845

تقديرات الموارد

)بالدرهم(

4.1.1.0.0.12.060

4.1.1.0.0.12.061

4.1.1.0.0.12.062

4.1.1.0.0.12.063

4.1.1.0.0.12.064

4.1.1.0.0.12.065

4.1.1.0.0.12.066

4.1.1.0.0.12.067

4.1.1.0.0.12.068

4.1.1.0.0.12.069

4.1.1.0.0.12.070

4.1.1.0.0.12.071

4.1.1.0.0.12.072

4.1.1.0.0.12.073

4.1.1.0.0.12.074

4.1.1.0.0.12.075

4.1.1.0.0.12.076

4.1.1.0.0.12.077

4.1.1.0.0.12.078

4.1.1.0.0.12.079

4.1.1.0.0.12.080

4.1.1.0.0.12.081

4.1.1.0.0.12.082

4.1.1.0.0.12.083

4.1.1.0.0.12.084

4.1.1.0.0.12.085

4.1.1.0.0.12.086

4.1.1.0.0.12.087

الرمز

المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا

المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز

المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك

المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب

المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق

المدرسة الوطنية للصحة العمومية

المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة

المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك

المركز االستشفائي الجهوي بفاس

المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير

المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني

المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة

بيان المرافق

4 000 000,00
4 500 000,00
5 500 000,00
4 500 000,00
5 500 000,00
8 000 000,00
6 500 000,00
11 000 000,00
5 000 000,00
8 500 000,00
4 500 000,00
8 000 000,00
4 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
31 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00

المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان

المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان

المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد

المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة

المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور

المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية

المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح

المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت

المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف

التقديرات النهائية للموارد

4 000 000,00
4 500 000,00
5 500 000,00
4 500 000,00
5 500 000,00
8 000 000,00
6 500 000,00
11 000 000,00
5 000 000,00
8 500 000,00
4 500 000,00
8 000 000,00
4 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
31 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00

5 000 000,00
5 000 000,00
10 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
8 500 000,00
7 000 000,00
5 000 000,00
6 000 000,00

المـوارد

0,00

0,00

5 000 000,00
5 000 000,00
10 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
8 500 000,00
7 000 000,00
5 000 000,00
6 000 000,00

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

2 752 431,96
3 106 942,38
1 289 518,89
0,00
3 391 754,66
1 921 810,07
0,00
0,00
4 307 411,77
359 702,03
33 844,12
0,00
4 305 473,19
1 365 387,18
83 769 382,54
2 934 325,76
0,00
641 631,64
3 181 672,99
0,00
0,00
0,00
0,00
2 270 266,12
0,00

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

6 752 431,96
7 606 942,38
6 789 518,89
4 500 000,00
8 891 754,66
9 921 810,07
6 500 000,00
11 000 000,00
9 307 411,77
8 859 702,03
4 500 000,00
8 033 844,12
4 000 000,00
12 305 473,19
7 365 387,18
114 769 382,54
8 934 325,76
6 000 000,00
5 000 000,00
5 641 631,64
13 181 672,99
6 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
8 500 000,00
9 270 266,12

363 446,72

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي
ميزانية المـرافق

6 529 318,16
6 359 037,38
6 321 877,89
4 152 419,46
8 597 808,45
24 669 586,67
5 377 499,18
6 468 013,90
8 300 991,61
7 217 629,03
4 746 138,11
6 859 982,12
4 912 215,63
11 881 248,09
5 388 826,18
114 611 136,14
7 531 389,76
6 835 735,22
5 640 277,61
6 006 731,34
10 815 588,72
5 537 131,39
5 335 057,43
4 236 964,01
7 754 439,26
7 179 904,12

5 363 446,72

4 343 751,42
7 100 989,59

6 000 000,00

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة… 941 500 000,00

1 607 203 718,77

0,00

0,00

1 660 045 051,03

941 500 000,00

0,00

0,00

665 703 718,77

4.1.1.0.0.13.003

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

0,00

الجدول "ح"
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تقديرات الموارد

)بالدرهم(

4.1.1.0.0.13.005

4.1.1.0.0.13.006

الرمز

القسم اإلداري

بيان المرافق

الخزينة العامة للمملكة

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

0,00

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020
50 000 000,00

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي
ميزانية المـرافق

0,00

التقديرات النهائية للموارد

50 000 000,00

المـوارد

596 866,00

47 000 000,00

80 376 503,73
47 000 000,00

596 866,00
37 027 841,82

130 376 503,73
84 027 841,82

220 000,00

4.1.1.0.0.13.007

70 996 058,92

97 000 000,00

127 962 851,25

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية
وإصالح اإلدارة...

97 000 000,00

4.1.1.0.0.14.001

4.1.1.0.0.14.002

118 001 211,55

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية  -المحمدية

215 001 211,55

3 175 000,00

199 178 910,17

13 400 000,00

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي
2 412 000,00

4.1.1.0.0.14.003

4.1.1.0.0.14.004

4.1.1.0.0.14.005

4.1.1.0.0.14.006

4.1.1.0.0.14.007

4.1.1.0.0.14.008

4.1.1.0.0.14.009

4.1.1.0.0.14.010

4.1.1.0.0.14.011

4.1.1.0.0.14.012

4.1.1.0.0.14.013

4.1.1.0.0.14.014

4.1.1.0.0.14.015

4.1.1.0.0.14.016

4.1.1.0.0.14.018

4.1.1.0.0.14.019

4.1.1.0.0.14.020

4.1.1.0.0.14.021

4.1.1.0.0.14.022

4.1.1.0.0.14.023

4.1.1.0.0.14.024

12 495 000,00

المديرية العامة للطيران المدني

694 126,15

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية  -أكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية -الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -أرفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -فاس

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية  -مراكش

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية  -ورززات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -سال

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -طنجة

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي -أصيال

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي -بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي -الدارالبيضاء

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة -الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان

2 000 000,00

2 376 000,00
1 840 000,00
1 627 000,00
1 740 000,00
2 630 000,00
2 076 000,00
1 621 000,00
2 070 000,00
1 740 000,00
1 770 000,00
2 010 000,00
1 434 000,00
1 140 000,00
1 640 000,00
320 000,00
337 000,00
260 000,00
350 000,00
290 000,00
226 000,00
10 000 000,00

3 106 126,15

1 806 000,00
1 355 000,00
1 234 000,00
1 335 000,00
1 998 000,00
1 539 000,00
1 229 000,00
1 570 000,00
1 315 000,00
1 340 000,00
1 520 000,00
1 084 000,00
865 000,00
1 240 000,00
166 000,00
299 000,00
223 000,00
100 000,00
256 000,00
190 000,00
5 000 000,00

54 072 000,00

14 495 000,00
1 634 892,82
481 782,40
213 946,48
624 526,89
773 021,79
1 374 685,62
693 207,54
590 347,27
574 765,85
241 816,69
339 449,38
448 639,33
1 080 387,99
1 121 503,92
258 119,86
162 458,81
181 137,57
226 028,32
48 943,93
2 186,97
73 166 578,58

40 571 000,00

2 542 126,15
3 440 892,82
1 836 782,40
1 447 946,48
1 959 526,89
2 771 021,79
2 913 685,62
1 922 207,54
2 160 347,27
1 889 765,85
1 581 816,69
1 859 449,38
1 532 639,33
1 945 387,99
2 361 503,92
424 119,86
461 458,81
404 137,57
326 028,32
304 943,93
192 186,97
78 166 578,58

86 932 554,16

14 852 455,65
3 100 092,82
1 430 413,60
1 154 146,48
1 507 926,89
2 221 021,79
5 575 308,36
1 595 607,54
1 735 147,27
5 694 782,72
1 279 416,69
1 432 249,38
1 679 300,33
1 730 687,99
1 971 503,92
424 119,86
461 458,81
404 137,57
326 028,32
304 943,93
192 186,97
78 875 393,50

127 503 554,16

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة
والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ...
130 490 456,54

الجدول "ح"

ص) (5

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية
5847

الرمز

بيان المرافق

تقديرات الموارد
برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي
ميزانية المـرافق

التقديرات النهائية للموارد

)بالدرهم(

20 000 000,00

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة 20 000 000,00 ...

المـوارد

20 000 000,00
20 000 000,00

األمانة العامة للحكومة
114 644 362,53
114 644 362,53

4 300 000,00
2 500 000,00
35 808 138,50
5 500 000,00
7 000 000,00
0,00
4 500 000,00
3 500 000,00
7 000 000,00
3 000 000,00
10 175 747,64
3 097 408,03
29 340 848,00
6 972 028,71
8 273 480,60
2 800 000,00
107 164 007,69
9 205 002,72

0,00
0,00
26 808 138,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 675 747,64
2 097 408,03
26 840 848,00
4 272 028,71
5 273 480,60
0,00
67 164 007,69
8 705 002,72

4 300 000,00
2 500 000,00
9 000 000,00
5 500 000,00
7 000 000,00
0,00
4 500 000,00
3 500 000,00
7 000 000,00
3 000 000,00
7 500 000,00
1 000 000,00
2 500 000,00
2 700 000,00
3 000 000,00
2 800 000,00
40 000 000,00
500 000,00

5 000 000,00
3 500 000,00
10 000 000,00
7 000 000,00
9 000 000,00
0,00
5 000 000,00
5 000 000,00
9 000 000,00
5 000 000,00
7 500 000,00
1 000 000,00
2 500 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
45 000 000,00
500 000,00

المركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات

مصلحة السوقيات والمعدات -فاس

مصلحة السوقيات والمعدات -الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات  -مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات  -مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات-وجدة

مصلحة السوقيات والمعدات -الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات -أكادير

معهد التكوين على اآلليات وإصالح الطرق

المعهد العالي للدراسات البحرية

مصلحة التكوين المستمر

مديرية المالحة التجارية

مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون

مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة

مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل

مديرية األرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء

مصلحة تسيير األوراش

4.1.1.0.0.17.002

4.1.1.0.0.17.003

4.1.1.0.0.17.004

4.1.1.0.0.17.005

4.1.1.0.0.17.006

4.1.1.0.0.17.007

4.1.1.0.0.17.008

4.1.1.0.0.17.009

4.1.1.0.0.17.010

4.1.1.0.0.17.011

4.1.1.0.0.17.012

4.1.1.0.0.17.014

4.1.1.0.0.17.018

4.1.1.0.0.17.019

4.1.1.0.0.17.020

4.1.1.0.0.17.021

4.1.1.0.0.17.022

4.1.1.0.0.17.023

4.1.1.0.0.16.001

134 644 362,53
134 644 362,53

مديرية المطبعة الرسمية

140 597 825,62
140 597 825,62

24 455 197,72

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
16 545 740,62
11 775 085,40
26 778 294,50
10 085 549,82
22 498 559,16
10 708 932,45
21 399 375,11
4 894 500,53
22 642 727,31
1 407 757,53
11 592 357,01
2 883 908,03
29 796 298,00
8 445 397,53
9 848 514,60
5 301 301,63
104 915 203,03

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل
واللوجيستيك والماء ...

1 950 000,00

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل  -سال

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات  -إقليم القنيطرة

المعهد التقني الفالحي بالشاوية

المعهد التقني الفالحي بتيفلت

4.1.1.0.0.20.001

4.1.1.0.0.20.002

4.1.1.0.0.20.003

4.1.1.0.0.20.004

124 000 000,00

2 750 000,00
2 850 000,00
1 700 000,00

106 300 000,00

1 950 000,00

143 836 661,89

2 750 000,00
2 850 000,00
1 700 000,00

250 136 661,89

146 601,47
253 438,08
0,00
218 185,89

345 974 699,98

2 896 601,47
3 103 438,08
2 168 185,89

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
2 466 850,57
2 892 298,08

1 700 000,00

230 977,77

1 804 875,89

4.1.1.0.0.20.005

2 000 000,00

2 230 977,77

2 180 977,77

1 924 165,25

المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر

2 000 000,00

الجدول "ح"
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تقديرات الموارد

)بالدرهم(

0,00

2 400 000,00
19 400 000,00
2 610 000,00
2 896 000,00
4 850 000,00
2 710 000,00
2 785 000,00
2 500 000,00
5 100 000,00
11 550 000,00
14 000 000,00
0,00

المدرسة الفالحية بتمارة

قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي

المعهد العالي للصيد البحري

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان

معهد التكنولوجيا للصيد البحري  -العرائش

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

مصلحة الثانويات الفالحية

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

4.1.1.0.0.20.006

4.1.1.0.0.20.007

4.1.1.0.0.20.008

4.1.1.0.0.20.009

4.1.1.0.0.20.010

4.1.1.0.0.20.011

4.1.1.0.0.20.012

4.1.1.0.0.20.013

4.1.1.0.0.20.014

4.1.1.0.0.20.015

4.1.1.0.0.20.016

4.1.1.0.0.20.017

الرمز

2 400 000,00
19 400 000,00
2 510 000,00
2 796 000,00
4 750 000,00
2 610 000,00
2 685 000,00
2 400 000,00
5 100 000,00
11 550 000,00
14 000 000,00

بيان المرافق

250 484,40

التقديرات النهائية للموارد

5 815 144,05
1 999 345,42
1 848 714,01
614 324,71
3 203 185,25
2 154 949,17
1 386 815,81
91 479,74
939 870,84
1 928 173,71
50 159 219,91

المـوارد

250 484,40

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

8 215 144,05
21 399 345,42
4 358 714,01
3 410 324,71
7 953 185,25
4 764 949,17
4 071 815,81
2 491 479,74
6 039 870,84
13 478 173,71
64 159 219,91

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

257 549,40

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي
ميزانية المـرافق

7 691 144,05
21 399 345,42
4 209 714,01
3 224 324,71
7 663 885,25
4 572 845,17
3 334 315,81
2 291 479,74
3 262 136,69
13 428 173,71
56 382 429,48

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ...

0,00

20 000 000,00
500 000,00

قسم الحج

متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب

4.1.1.0.0.23.001

4.1.1.0.0.23.002

82 051 000,00

5 000 000,00

81 451 000,00

0,00
0,00

71 240 910,23

0,00

152 691 910,23

5 000 000,00

138 986 511,00

0,00

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
4 736 208,08

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ...
20 500 000,00

5 000 000,00

0,00

4.1.1.0.0.27.001

4.1.1.0.0.27.002

4 736 208,08

5 000 000,00

معهد المعادن بتويسيت

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
2 726 000,00

1 960 000,00

4.1.1.0.0.27.004

1 251 037,97

معهد المعادن بمراكش

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث

3 211 037,97

600 000,00

2 614 037,97

2 750 000,00

356 155,32
2 383 274,82

0,00

2 930 155,32
2 383 274,82

2 574 000,00

1 731 155,32
2 666 164,82

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن
والبيئة ...
3 990 468,11

6 076 000,00

8 524 468,11

3 013 665,90
23 011 725,75
19 644 324,12
12 115 328,04
11 658 827,52
5 360 958,94

1 013 665,90
10 011 725,75
7 644 324,12
4 115 328,04
4 658 827,52
3 160 958,94

2 000 000,00
13 000 000,00
12 000 000,00
8 000 000,00
7 000 000,00
2 200 000,00

2 000 000,00
13 000 000,00
12 000 000,00
8 000 000,00
7 000 000,00
4 080 000,00

مطبعة دار المناهل

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط

مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية

مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

المعهد العالي لإلعالم واإلتصال

4.1.1.0.0.29.001

4.1.1.0.0.29.004

4.1.1.0.0.29.005

4.1.1.0.0.29.006

4.1.1.0.0.29.007

4.1.1.0.0.29.008

4 534 000,00

7 011 358,11

5 050 958,94

وزارة الثقافة والشباب والرياضة
2 139 028,00
17 866 299,64
10 352 564,12
12 938 932,82
12 410 066,52

الجدول "ح"
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الرمز

4.1.1.0.0.29.009

بيان المرافق

تقديرات الموارد

)بالدرهم(

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة والشباب
والرياضة ...

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020
8 060 000,00
54 140 000,00

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020
4 030 000,00
48 230 000,00

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي
ميزانية المـرافق

9 214 800,47
39 819 630,74

التقديرات النهائية للموارد

13 244 800,47
88 049 630,74

المـوارد

12 703 327,87
73 461 177,91

1 079 883,24
1 079 883,24

0,00
0,00

300 000,00
300 000,00

قسم التكوين

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشغل واإلدماج
المهني ...

وزارة الشغل واإلدماج المهني
1 079 883,24
1 079 883,24

47 446 970,47
42 614 657,47
28 761 885,63
35 634 578,71
25 269 399,80
27 255 064,65
31 857 280,95
47 595 146,81
4 249 555,50
23 920 526,71
19 402 479,90

19 681 000,00
170 000 000,00
52 000 000,00
50 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
21 000 000,00
33 000 000,00
3 000 000,00
2 474 000,00
0,00

19 681 000,00
170 000 000,00
52 000 000,00
50 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
21 000 000,00
33 000 000,00
3 000 000,00
2 474 000,00
0,00

المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

المستشفى العسكري بكلميم

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة

وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة

المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد

4.1.1.0.0.34.001

4.1.1.0.0.34.002

4.1.1.0.0.34.003

4.1.1.0.0.34.004

4.1.1.0.0.34.005

4.1.1.0.0.34.006

4.1.1.0.0.34.007

4.1.1.0.0.34.008

4.1.1.0.0.34.009

4.1.1.0.0.34.010

4.1.1.0.0.34.011

4.1.1.0.0.31.004

1 153 753,24
1 153 753,24

67 127 970,47
212 614 657,47
80 761 885,63
85 634 578,71
37 269 399,80
37 255 064,65
52 857 280,95
80 595 146,81
7 249 555,50
26 394 526,71
19 402 479,90

إدارة الدفاع الوطني
59 927 003,01
203 214 237,08
83 240 191,91
97 406 068,38
41 349 141,48
39 608 828,88
55 548 376,12
84 495 314,87
8 930 342,56
55 654 915,55
19 402 479,90

334 007 546,60

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني 373 155 000,00 ...

707 162 546,60

13 508 686,21
204 845,55
4 466 918,11

9 686 000,00
1 181 000,00
1 616 000,00
12 483 000,00

16 050 000,00
1 900 000,00
2 731 000,00
20 681 000,00

المعهد الوطني لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم المعلومات

4.1.1.0.0.42.001

4.1.1.0.0.42.002

4.1.1.0.0.42.003

373 155 000,00

748 776 899,74

23 194 686,21
1 385 845,55
6 082 918,11

18 180 449,87

المندوبية السامية للتخطيط
18 504 302,22
1 154 345,55
5 595 345,61

30 663 449,87

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية
للتخطيط ...

25 253 993,38

482 651,53

6 950 000,00
2 376 667,78
1 280 567,49
719 451,53

0,00
2 088 667,78
584 567,49
64 451,53

6 950 000,00
288 000,00
696 000,00
655 000,00

9 229 000,00
1 330 000,00
920 000,00
800 000,00

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان

4.1.1.0.0.46.001

4.1.1.0.0.46.002

4.1.1.0.0.46.003

4.1.1.0.0.46.004

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة
7 136 712,64
2 348 667,78
887 417,49

الجدول "ح"
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الرمز

تقديرات الموارد

)بالدرهم(

4.1.1.0.0.46.005

4.1.1.0.0.46.006

4.1.1.0.0.46.007

بيان المرافق

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020
4 000 000,00
0,00
400 000,00

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020
1 280 000,00
0,00
300 000,00

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي
ميزانية المـرافق

2 175 195,43
0,00
0,00

10 169 000,00

التقديرات النهائية للموارد

3 455 195,43
0,00
300 000,00
4 912 882,23

المـوارد

2 675 195,43
0,00
141 300,00
15 081 882,23

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

مصلحة التوجيه والدعم

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن
والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة ...

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

674 323,85

644 323,85

644 323,85

0,00

0,00

5 500 000,00

0,00

5 500 000,00

5 500 000,00

0,00

7 827 378,38

5 500 000,00

644 323,85

13 327 378,38

7 827 378,38

1 864 793 000,00

644 323,85

9 014 650,88

13 327 378,38

1 707 166 909,88

674 323,85

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة إعداد التراب
16 679 000,00
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ...

13 671 944,87

4.1.1.0.0.48.001

4.1.1.0.0.51.001

مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج ...

9 014 650,88

3 571 959 909,88

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة1 939 554 000,00 ...

3 683 389 381,51

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية
5851

الرمز

4.1.2.0.0.04.001

4.1.2.0.0.06.002

بيان المرافق

التصفية النهـائـية لمرافق الدولــة المسـيرة بصـورة مستقلـة
للسنة المالية 2020

مــوارد اإلســتثمــار

الجــــــــــــــــــدول " ط "
المــــــــــــادة " " 8
تقديرات الموارد
برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

0,00

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة 0,00 ...

تغييرات التقديرات
الواردة في ميزانية
المرافق

0,00
0,00

التقديرات النهائية
للموارد

0,00
0,00

رئيس الحكومة
0,00
0,00

الكولف الملكي دار السالم

0,00
0,00

)بالدرهم(

0,00
0,00

0,00

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل 0,00 ...

المداخيل

38 562,85
38 562,85

وزارة العدل
38 562,85
38 562,85

مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض

38 562,85
38 562,85

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

4.1.2.0.0.08.001

4.1.2.0.0.08.002

4.1.2.0.0.08.003

4.1.2.0.0.08.004

4.1.2.0.0.08.005

4.1.2.0.0.08.006

4.1.2.0.0.08.007

4.1.2.0.0.08.008

4.1.2.0.0.08.009

0,00

المركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل  -خنيفرة

المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش  -آسفي

المركز الجهوي لالستثمار لجهة سوس  -ماسة

0,00

المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق

المركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس  -مكناس

المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط  -سال -القنيطرة

المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البيضاء -سطات

المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة  -تافياللت

6 081 521,01

---

6 081 521,01

-----------------

6 081 521,01

---

4.1.2.0.0.07.002

مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية

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

-----------------

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 081 521,01

0,00

6 081 521,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 081 521,01

0,00

وزارة الداخلية
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

الجدول "ط"

ص ()1

5852
الجريدة الرسمية
عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

تقديرات الموارد

4.1.2.0.0.08.010

4.1.2.0.0.08.011

الرمز

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم  -واد نون

بيان المرافق

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020
---

تغييرات التقديرات
الواردة في ميزانية
المرافق

التقديرات النهائية
للموارد

)بالدرهم(
المداخيل

0,00

---

0,00

4.1.2.0.0.08.012

0,00

المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة  -واد الذهب

-----

المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون -الساقية الحمراء

0,00
0,00

0,00

---

0,00
0,00
0,00

---

0,00
0,00
23 411 768,55

4.1.2.0.0.08.018

23 411 768,55

مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية

23 411 768,55

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية0,00 ...

0,00

0,00

0,00

23 411 768,55

0,00

23 411 768,55

0,00

23 411 768,55

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
0,00

4.1.2.0.0.12.001

4.1.2.0.0.12.002

4.1.2.0.0.12.003

4.1.2.0.0.11.003

قسم استراتيجيات التكوين

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

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت

0,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات

المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول

0,00

800 000,00
600 000,00

0,00

800 000,00

600 000,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

800 000,00

600 000,00

وزارة الصحة
636 598,93
0,00

4.1.2.0.0.12.004

4.1.2.0.0.12.005

23 517,92

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة

623 517,92

700 000,00

600 000,00

900 000,00

23 517,92

700 000,00

24 353,08

900 000,00

4.1.2.0.0.12.006

0,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة

667 483,97

400 000,00

700 000,00

400 000,00

1 567 483,97

2 966 578,77

4.1.2.0.0.12.007

4.1.2.0.0.12.008

1 513,99
3 366 578,77

المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي

1 337 970,00
2 497 526,27

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة

4.1.2.0.0.12.009

4.1.2.0.0.12.010

900 000,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات

500 000,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة

900 000,00

600 000,00

500 000,00

700 000,00

4.1.2.0.0.12.012

4.1.2.0.0.12.013

4.1.2.0.0.12.014

4.1.2.0.0.12.015

4.1.2.0.0.12.016

0,00

600 000,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم

0,00

700 000,00

500 000,00
400 000,00
800 000,00
600 000,00

900 000,00

0,00
1 005 694,17

500 000,00
400 000,00
800 000,00
600 000,00

500 000,00
700 000,00
1 605 694,17

0,00
0,00
689 552,59
0,00

4.1.2.0.0.12.017

2 940,00
0,00

500 000,00
400 000,00
1 489 552,59
600 000,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش

14 832,54
354 115,53
514,44
422 166,82
4 689 552,59
510,55

500 000,00

4.1.2.0.0.12.018

4.1.2.0.0.12.019

800 000,00

المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان

500 000,00

900 000,00
900 000,00

800 000,00
900 000,00
900 000,00

0,00
0,00

232 220,00
923 107,76

732 220,00

900 000,00

800 000,00
1 823 107,76

1 934,81
19 204,04

232 220,00
923 107,76

الجدول "ط"

ص ()2

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية
5853

تقديرات الموارد

)بالدرهم(

4.1.2.0.0.12.020

4.1.2.0.0.12.021

الرمز

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران

4.1.2.0.0.12.022

4.1.2.0.0.12.023

4.1.2.0.0.12.024

بيان المرافق

المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة

المداخيل

900 000,00
300 000,00
0,00
700 000,00

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

900 000,00
300 000,00
0,00
700 000,00

4.1.2.0.0.12.025

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

0,00
0,00
0,00
65 073,29

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج

تغييرات التقديرات
الواردة في ميزانية
المرافق

900 000,00
300 000,00
0,00
765 073,29

400 000,00

التقديرات النهائية
للموارد

365 259,96
756 032,96
0,00
65 073,29

800 000,00

4.1.2.0.0.12.026

4.1.2.0.0.12.027

4.1.2.0.0.12.028

4.1.2.0.0.12.029

400 000,00

المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون

800 000,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور

المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان

المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب

4.1.2.0.0.12.030

4.1.2.0.0.12.031

4.1.2.0.0.12.032

0,00

900 000,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان

المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير

1 377 804,94

700 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00

المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل

400 000,00
700 000,00
400 000,00
400 000,00
900 000,00
400 000,00

800 000,00

2 177 804,94
781 773,15
54 182,96
0,00
0,00
832 412,11

700 000,00

2,39
1 481 773,15
454 182,96
400 000,00
900 000,00
1 232 412,11

800 000,00

1 377 804,94
1 896 332,22
54 182,96
4 086,18
10 323,39
832 412,11

700 000,00

4.1.2.0.0.12.033

4.1.2.0.0.12.035

4.1.2.0.0.12.036

4.1.2.0.0.12.037

0,00

المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد

354 203,57

700 000,00
600 000,00

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان

700 000,00

700 000,00
600 000,00

600 000,00

1 154 203,57

0,00
817 836,73

600 000,00

354 203,57
700 000,00
1 417 836,73

600 000,00

1 009 285,10
1 025 072,27
817 836,73

600 000,00

4.1.2.0.0.12.038

4.1.2.0.0.12.039

4.1.2.0.0.12.040

1 078 111,64

المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء

المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية

3 229 808,10

800 000,00
400 000,00

1 678 111,64

800 000,00
400 000,00

3 829 808,10

0,00
102 669,49

1 078 111,64
800 000,00
502 669,49

4.1.2.0.0.12.041

3 229 808,10
7 762,88
102 669,49

المركز اإلستشفائي بعمالة سال

4.1.2.0.0.12.042

4.1.2.0.0.12.045

4.1.2.0.0.12.046

4.1.2.0.0.12.047

4.1.2.0.0.12.048

4.1.2.0.0.12.049

4.1.2.0.0.12.050

المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات  -تمارة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات

المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس

المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من األشعة

0,00

3 500 000,00

0,00
700 000,00
900 000,00
800 000,00
10 000 000,00
0,00
16 000 000,00

0,00

3 500 000,00

0,00
700 000,00
900 000,00
800 000,00
10 000 000,00
0,00
16 000 000,00

0,00

7 005 073,60

0,00
141 480,35
4 352 939,37
510 458,32
11 988 549,27
86 802 246,00
15 263 206,20

0,00

10 505 073,60

0,00
841 480,35
5 252 939,37
1 310 458,32
21 988 549,27
86 802 246,00
31 263 206,20

77,62

7 005 073,60

832,00
141 480,35
5 862 392,68
510 458,32
21 988 549,27
86 802 246,00
23 263 206,20

الجدول "ط"

ص ()3

5854
الجريدة الرسمية
عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الرمز

بيان المرافق

تقديرات الموارد
برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

)بالدرهم(

4.1.2.0.0.12.051

4.1.2.0.0.12.052

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

مديرية األدوية والصيدلة

المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة

تغييرات التقديرات
الواردة في ميزانية
المرافق

400 000,00

التقديرات النهائية
للموارد

9 500 000,00

المداخيل

400 000,00

4.1.2.0.0.12.053

4.1.2.0.0.12.054

9 500 000,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات

4.1.2.0.0.12.055

4.1.2.0.0.12.056

4.1.2.0.0.12.057

4.1.2.0.0.12.058

0,00

المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني

المركز االستشفائي الجهوي بالرباط

المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت

المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها

49 721 957,34

500 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00

400 000,00
500 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00

59 221 957,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.1.2.0.0.12.059

0,00
500 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00

المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان

49 721 957,34
24 599,20
715 135,92
274 283,12
2,00
1 021,60

المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق

4.1.2.0.0.12.060

4.1.2.0.0.12.061

400 000,00

المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا

المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز

400 000,00
400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00
400 000,00

0,00

400 000,00

4.1.2.0.0.12.062

4.1.2.0.0.12.063

1 157 444,00
0,00
64 031,20

المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور

400 000,00
464 031,20

400 000,00

1 557 444,00
400 000,00

400 000,00

18 450,00
64 031,20

400 000,00

1 157 444,00
70 027,20

400 000,00

4.1.2.0.0.12.064

4.1.2.0.0.12.065

4.1.2.0.0.12.066

4.1.2.0.0.12.067

0,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك

المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة

0,00

400 000,00
500 000,00
400 000,00

4.1.2.0.0.12.068

400 000,00

400 000,00
500 000,00
400 000,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر

400 000,00
0,00
0,00
0,00

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

109,60
400 000,00
500 000,00
400 000,00

400 000,00

338 830,59
0,00
48 079,25
1 176,80

400 000,00

4.1.2.0.0.12.069

4.1.2.0.0.12.070

400 000,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب

4.1.2.0.0.12.071

4.1.2.0.0.12.072

400 000,00

400 000,00
400 000,00

المدرسة الوطنية للصحة العمومية

4.1.2.0.0.12.073

4.1.2.0.0.12.074

4.1.2.0.0.12.075

4.1.2.0.0.12.076

4.1.2.0.0.12.077

4.1.2.0.0.12.078

0,00

400 000,00
400 000,00

المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق

المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة

المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك

المركز االستشفائي الجهوي بفاس

المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير

المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني

المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان

112 025,16
0,00

400 000,00
5 000 000,00
400 000,00
400 000,00
1 200 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00

512 025,16

118 269,60

400 000,00
5 000 000,00
400 000,00
400 000,00
1 200 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00

400 000,00
518 269,60
400 000,00

0,00
0,00
0,00
21 205,60
100 655,66
0,00
0,00
0,00

112 025,16
3 900,54

400 000,00
5 000 000,00
400 000,00
421 205,60
1 300 655,66
400 000,00
400 000,00
400 000,00

828 263,60
118 269,60
4,60
14 512 159,32
1 622,08
21 205,60
100 961,42
202,00
1 144,00
118 632,72

الجدول "ط"

ص ()4

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية
5855

الرمز

تقديرات الموارد

)بالدرهم(

4.1.2.0.0.12.079

4.1.2.0.0.12.080

بيان المرافق

المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان

المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020
400 000,00
600 000,00

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020
400 000,00
600 000,00

تغييرات التقديرات
الواردة في ميزانية
المرافق

0,00
353 996,69

التقديرات النهائية
للموارد

400 000,00
953 996,69

المداخيل

0,00
1 262 974,46

4.1.2.0.0.12.081

4.1.2.0.0.12.082

4.1.2.0.0.12.083

4.1.2.0.0.12.084

4.1.2.0.0.12.085

4.1.2.0.0.12.086

4.1.2.0.0.12.087

المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة

المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة

المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور

المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية

المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح

المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت

المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف

400 000,00

0,00

400 000,00
400 000,00
400 000,00
0,00
400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00
400 000,00
400 000,00
0,00
400 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

400 000,00

0,00

400 000,00
400 000,00
400 000,00
0,00
400 000,00

33 242,40

0,00

61 212,36
502,00
167 144,00
638 500,90
21 467,74

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة… 84 000 000,00

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

القسم اإلداري

4.1.2.0.0.13.003

4.1.2.0.0.13.005

4.1.2.0.0.13.006

84 000 000,00

0,00

الخزينة العامة للمملكة

192 915 569,52

0,00

0,00
6 500 000,00

276 915 569,52

25 379 219,62

0,00
3 900 000,00

240 181 737,81

25 379 219,62

8 028 836,83

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة
25 379 219,62

136 551 188,08

0,00

11 928 836,83

0,00

136 551 188,08

77 810 146,96

11 928 836,83

4.1.2.0.0.13.007

77 810 146,96

4.1.2.0.0.14.001

4.1.2.0.0.14.002

4.1.2.0.0.14.003

77 810 146,96

127 854 354,28

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد
والمالية وإصالح اإلدارة...

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية  -أكادير

6 500 000,00

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية  -المحمدية

3 900 000,00

1 100 000,00
2 300 000,00
1 750 000,00

4.1.2.0.0.14.004

4.1.2.0.0.14.005

247 769 391,49

825 000,00
1 725 000,00
1 313 000,00

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -أرفود

251 669 391,49

7 188 745,02
2 257 231,97
13 403 275,09

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية -الجديدة

242 972 557,69

8 013 745,02
3 982 231,97
14 716 275,09

850 000,00
700 000,00

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي
10 533 459,22
2 257 231,97
13 403 275,09

638 000,00
525 000,00

4.1.2.0.0.14.006

4.1.2.0.0.14.007

4.1.2.0.0.14.008

4.1.2.0.0.14.009

4.1.2.0.0.14.010

531 584,47

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -فاس

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية  -مراكش

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية  -ورززات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -سال

3 791 034,37

800 000,00
2 000 000,00
1 050 000,00
1 000 000,00
500 000,00

1 056 584,47

600 000,00
1 500 000,00
788 000,00
750 000,00
375 000,00

4 429 034,37

991 871,35
1 397 702,10
5 093 999,77
5 682 985,08
73 973,02

391 584,47

1 591 871,35
2 897 702,10
5 881 999,77
6 432 985,08
448 973,02

3 791 034,37
991 871,35
1 397 702,10
6 826 499,77
5 682 985,08
73 973,02

الجدول "ط"

ص ()5

5856
الجريدة الرسمية
عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الرمز

بيان المرافق

تقديرات الموارد

)بالدرهم(

4.1.2.0.0.14.011

4.1.2.0.0.14.012

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -طنجة

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي -أصيال

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

700 000,00

تغييرات التقديرات
الواردة في ميزانية
المرافق

1 000 000,00

التقديرات النهائية
للموارد

525 000,00

المداخيل

750 000,00

4.1.2.0.0.14.013

4.1.2.0.0.14.014

2 901 160,55

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي -بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي -الدارالبيضاء

3 447 707,68

750 000,00
800 000,00

4.1.2.0.0.14.015

4.1.2.0.0.14.016

3 426 160,55
563 000,00
600 000,00

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة -الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس

4 197 707,68
3 077 573,82
3 313 771,95

700 000,00
1 000 000,00

2 901 160,55
3 640 573,82
3 913 771,95
750 000,00

5 357 832,68
3 077 573,82
3 313 771,95
525 000,00

4.1.2.0.0.14.018

4.1.2.0.0.14.019

1 377 261,46

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس

4.1.2.0.0.14.020

2 578 767,21

100 000,00

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس

2 127 261,46
0,00

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش

3 103 767,21
249 165,59

100 000,00

1 388 621,46
249 165,59

100 000,00

2 861 142,21
249 165,59

0,00

4.1.2.0.0.14.021

4.1.2.0.0.14.022

4.1.2.0.0.14.023

4.1.2.0.0.14.024

0,00

المديرية العامة للطيران المدني

354 089,04

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان

179 053,27

100 000,00
100 000,00
100 000,00
35 000 000,00

354 089,04

100 000,00
100 000,00
100 000,00
23 000 000,00

179 053,27
25 208,41
16 228,18
3 341,89
118 280 825,36

354 089,04
125 208,41
116 228,18
103 341,89
141 280 825,36

179 053,27
125 208,41
116 228,18
103 341,89
154 824 425,36

52 600 000,00

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة
والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ...
36 052 000,00

0,00

176 216 556,65

0,00

212 268 556,65

132 652 473,45

220 201 230,85

األمانة العامة للحكومة
132 652 473,45

4.1.2.0.0.17.002

4.1.2.0.0.17.003

132 652 473,45

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات

4.1.2.0.0.17.004

4.1.2.0.0.17.005

4.1.2.0.0.17.006

4.1.2.0.0.17.007

4.1.2.0.0.17.008

4.1.2.0.0.17.009

4.1.2.0.0.17.010

4.1.2.0.0.16.001

مديرية المطبعة الرسمية

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة
للحكومة ...

المركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية

مصلحة السوقيات والمعدات-وجدة

مصلحة السوقيات والمعدات -أكادير

0,00

4 000 000,00
1 000 000,00

مصلحة السوقيات والمعدات -فاس

مصلحة السوقيات والمعدات -الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات  -مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات  -مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات -الدار البيضاء

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
3 500 000,00

132 652 473,45

4 000 000,00
0,00
1 000 000,00
1 500 000,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
3 500 000,00

132 652 473,45

0,00
12 370 281,81
49 043,91
2 812 461,97
10 700 771,22
0,00
14 652 365,62
0,00
17 081 744,42

132 652 473,45

4 000 000,00
13 370 281,81
49 043,91
3 812 461,97
12 200 771,22
0,00
15 652 365,62
1 000 000,00
20 581 744,42

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
20 888 053,63
12 370 281,81
9 580 084,91
2 812 461,97
10 700 771,22
327 193,43
13 561 835,62
15 925 120,28
17 081 744,42

الجدول "ط"

ص ()6

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية
5857

تقديرات الموارد

)بالدرهم(

معهد التكوين على اآلليات وإصالح الطرق

المعهد العالي للدراسات البحرية

مصلحة التكوين المستمر

4.1.2.0.0.17.011

4.1.2.0.0.17.012

4.1.2.0.0.17.014

الرمز

300 000,00

بيان المرافق

1 000 000,00
10 000 000,00

المداخيل

0,00

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

1 000 000,00
10 000 000,00

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

0,00
113 862,63

تغييرات التقديرات
الواردة في ميزانية
المرافق

1 000 000,00
5 573 319,39

التقديرات النهائية
للموارد

3 406 925,08
113 862,63

4.1.2.0.0.17.018

4.1.2.0.0.17.019

15 573 319,39

مديرية المالحة التجارية

مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون

113 862,63

500 000,00

5 573 319,39

4 500 000,00

4.1.2.0.0.17.020

4.1.2.0.0.17.021

0,00

مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة

مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل

4 500 000,00

500 000,00
500 000,00

4.1.2.0.0.17.022

4.1.2.0.0.17.023

0,00
0,00

مديرية األرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء

مصلحة تسيير األوراش

48 312 744,04
200 000,00

53 000 000,00
500 000,00

0,00
0,00
0,00

34 000 000,00
500 000,00

84 800 000,00

52 812 744,04

0,00
106 258 273,18
3 000 000,00

63 200 000,00

405 544,00
200 000,00
140 258 273,18
3 500 000,00
220 924 868,19

58 274 193,04
637 933,00
266 744,00
128 743 485,18
3 000 000,00
284 124 868,19

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز
والنقل واللوجيستيك والماء ...

303 669 553,61

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل  -سال

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات  -إقليم القنيطرة

4.1.2.0.0.20.001

4.1.2.0.0.20.002

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
0,00

4.1.2.0.0.20.003

4.1.2.0.0.20.004

4.1.2.0.0.20.005

4.1.2.0.0.20.006

4.1.2.0.0.20.007

4.1.2.0.0.20.008

4.1.2.0.0.20.009

0,00

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي

4.1.2.0.0.20.010

4.1.2.0.0.20.011

0,00

المعهد التقني الفالحي بالشاوية

المعهد التقني الفالحي بتيفلت

المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر

المدرسة الفالحية بتمارة

قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة

المعهد العالي للصيد البحري

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان

0,00

585 000,00

4.1.2.0.0.20.012

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3 700 000,00
400 000,00
572 000,00
3 333 000,00

معهد التكنولوجيا للصيد البحري  -العرائش

207 453,09

585 000,00

460 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 850 000,00
400 000,00
572 000,00
2 833 000,00
460 000,00

207 453,09

0,00
0,00
0,00
3 024 333,45
45 976 265,53
239 854,25
1 866 486,49
4 050 264,79
1 040 357,63
705 659,78

0,00
0,00
0,00
0,00
3 024 333,45
47 826 265,53
639 854,25
2 438 486,49
6 883 264,79
1 625 357,63
1 165 659,78

4.1.2.0.0.20.013

4.1.2.0.0.20.014

207 453,09
683 666,70
0,00
0,00
3 024 333,45
47 826 265,53
639 854,25
2 438 486,49
6 883 264,79
1 625 357,63
1 165 659,78

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

4.1.2.0.0.20.015

4.1.2.0.0.20.016

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون

مصلحة الثانويات الفالحية

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

6 000 000,00
0,00

1 000 000,00
10 000 000,00

4 500 000,00
0,00

1 000 000,00
10 000 000,00

1 558 145,92
0,00

18 914 135,93
6 546 693,56

6 058 145,92
0,00

19 914 135,93
16 546 693,56

3 287 679,92
0,00

19 914 135,93
16 546 693,56

الجدول "ط"

ص ()7

5858
الجريدة الرسمية
عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الرمز

4.1.2.0.0.20.017

ماسة
المنتزه الوطني لسوس -ماسة

بيان المرافق

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ...

تقديرات الموارد
برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

)بالدرهم(

550 000,00

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020
550 000,00

تغييرات التقديرات
الواردة في ميزانية
المرافق

295 642,00

التقديرات النهائية
للموارد

845 642,00

المداخيل

845 642,00

4.1.2.0.0.23.001

4.1.2.0.0.23.002

26 600 000,00

قسم الحج

متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب

22 750 000,00

0,00
0,00

84 425 292,42

0,00
0,00
0,00

107 175 292,42

0,00
0,00
0,00

105 088 493,12

0,00
0,00
0,00

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
0,00
0,00
0,00

5 043 570,77
1 190 176,37
3 303 429,57

43 570,77
214 176,37
2 403 429,57
2 661 176,71

5 000 000,00
976 000,00
900 000,00
6 876 000,00

5 190 000,00
1 380 000,00
1 500 000,00
8 070 000,00

معهد المعادن بتويسيت

معهد المعادن بمراكش

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث

4.1.2.0.0.27.001

4.1.2.0.0.27.002

4.1.2.0.0.27.004

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف
0,00
والشؤون اإلسالمية ...

5 043 570,77
904 176,37
3 303 429,57
9 537 176,71

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة
والمعادن والبيئة ...

9 251 176,71

0,00

0,00
0,00
558 853,89
6 410 645,33
0,00
14 973 724,51
71 396 144,11

0,00
0,00
558 853,89
6 410 645,33
0,00
12 773 724,51
68 146 144,11
87 889 367,84

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 200 000,00
3 250 000,00
5 450 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 610 000,00
6 500 000,00
10 110 000,00

مطبعة دار المناهل

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط

مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية

مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

المعهد العالي لإلعالم واإلتصال

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما

4.1.2.0.0.29.001

4.1.2.0.0.29.004

4.1.2.0.0.29.005

4.1.2.0.0.29.006

4.1.2.0.0.29.007

4.1.2.0.0.29.008

4.1.2.0.0.29.009

وزارة الثقافة والشباب والرياضة
4 000 000,00
558 853,89
6 410 645,33
0,00
14 578 724,51
69 735 470,06

93 339 367,84

270 806,00
270 806,00

270 806,00
270 806,00

0,00
0,00

100 000,00

وزارة الشغل واإلدماج المهني
270 806,00
270 806,00

إدارة الدفاع الوطني
3 000 000,00

5 490 114,63

8 490 114,63

8 490 114,63

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشغل
100 000,00
واإلدماج المهني ...

قسم التكوين

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة
والشباب والرياضة ...

95 283 693,79

4.1.2.0.0.31.004

4.1.2.0.0.34.001

المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد

3 000 000,00

الجدول "ط"

ص ()8

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية
5859

تقديرات الموارد

)بالدرهم(

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

المستشفى العسكري بكلميم

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة

وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة

المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد

4.1.2.0.0.34.002

4.1.2.0.0.34.003

4.1.2.0.0.34.004

4.1.2.0.0.34.005

4.1.2.0.0.34.006

4.1.2.0.0.34.007

4.1.2.0.0.34.008

4.1.2.0.0.34.009

4.1.2.0.0.34.010

4.1.2.0.0.34.011

الرمز

0,00

بيان المرافق

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

0,00

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

63 590,00
57 247,00
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

تغييرات التقديرات
الواردة في ميزانية
المرافق

0,00

التقديرات النهائية
للموارد

63 590,00
57 247,00
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

المداخيل

63 590,00
57 247,00
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني
...

0,00

3 000 000,00

35 492 022,14

2 942 000,00
2 000 000,00
1 350 000,00

5 000 000,00
4 000 000,00
2 700 000,00

المعهد الوطني لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم المعلومات

4.1.2.0.0.42.001

4.1.2.0.0.42.002

4.1.2.0.0.42.003

3 000 000,00

9 769 452,90
12 718 695,45

5 683 451,63

36 842 022,14

8 683 451,63

12 711 452,90
14 718 695,45

8 683 451,63

36 842 022,14

المندوبية السامية للتخطيط
12 711 452,90
14 718 695,45

6 000 000,00
1 000 000,00
480 000,00
200 000,00

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير

4.1.2.0.0.46.001

4.1.2.0.0.46.002

4.1.2.0.0.46.003

4.1.2.0.0.46.004

4.1.2.0.0.46.005

4.1.2.0.0.46.006

4.1.2.0.0.46.007

6 292 000,00

100 000,00

2 000 000,00
0,00
200 000,00

57 980 170,49

2 100 000,00
700 000,00
355 000,00
1 300 000,00
0,00
100 000,00

9 880 000,00

64 272 170,49

0,00
215 197,74
67 355,81
939 636,69
1 497 173,06
0,00
0,00

4 655 000,00

64 272 170,49

2 100 000,00
915 197,74
422 355,81
1 039 636,69
2 797 173,06
0,00
100 000,00

2 719 363,30

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية
11 700 000,00
للتخطيط ...

1 888 087,75
915 197,74
337 355,81
1 039 636,69
1 997 173,06
0,00
100 000,00

7 374 363,30

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة إعداد التراب
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ...
6 277 451,05

الجدول "ط"

ص ()9

5860
الجريدة الرسمية
عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الرمز

4.1.2.0.0.48.001

4.1.2.0.0.51.001

بيان المرافق

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

مصلحة التوجيه والدعم

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن
والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة ...

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ...

تقديرات الموارد
برسم قانون المالية
للسنة المالية 2020

)بالدرهم(

0,00

برسم قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

0,00

تغييرات التقديرات
الواردة في ميزانية
المرافق

212 899,15

التقديرات النهائية
للموارد

212 899,15

المداخيل

212 899,15

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

212 899,15

2 836 355,50
2 836 355,50

236 175 000,00

212 899,15

2 836 355,50
2 836 355,50

1 244 689 594,75

212 899,15

2 836 355,50
2 836 355,50
1 480 864 594,75

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة297 360 000,00 ...

1 461 385 903,26

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية
5861

5862

الجريدة الرسمية

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية

5863

)بالدرهم(

المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان

4.2.1.1.0.12.040

4.2.1.1.0.12.041

4.2.1.1.0.12.042

4.2.1.1.0.12.045

4.2.1.1.0.12.046

4.2.1.1.0.12.047

4.2.1.1.0.12.048

4.2.1.1.0.12.049

4.2.1.1.0.12.050

4.2.1.1.0.12.051

4.2.1.1.0.12.052

4.2.1.1.0.12.053

4.2.1.1.0.12.054

4.2.1.1.0.12.055

4.2.1.1.0.12.056

4.2.1.1.0.12.057

4.2.1.1.0.12.058

4.2.1.1.0.12.059

4.2.1.1.0.12.060

4.2.1.1.0.12.061

4.2.1.1.0.12.062

4.2.1.1.0.12.063

4.2.1.1.0.12.064

4.2.1.1.0.12.065

4.2.1.1.0.12.066

4.2.1.1.0.12.067

4.2.1.1.0.12.068

4.2.1.1.0.12.069

4.2.1.1.0.12.070

4.2.1.1.0.12.071

4.2.1.1.0.12.072

4.2.1.1.0.12.073

4.2.1.1.0.12.074

4.2.1.1.0.12.075

4.2.1.1.0.12.076

4.2.1.1.0.12.077

4.2.1.1.0.12.078

4.2.1.1.0.12.079

الرمز

المركز اإلستشفائي بعمالة سال

المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات  -تمارة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات

المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس

المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من األشعة

مديرية األدوية والصيدلة

المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة

المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات

المركز االستشفائي الجهوي بالرباط

المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت

المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها

المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق

المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان

المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا

المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز

المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك

المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب

المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق

المدرسة الوطنية للصحة العمومية

المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة

المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك

المركز االستشفائي الجهوي بفاس

المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير

المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني

المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان

بيان المرافق

تقديرات قانون المالية
(السقف األصلي للنفقات )

20 000 000,00
12 000 000,00
14 000 000,00
27 000 000,00
18 000 000,00
44 000 000,00
23 000 000,00
6 000 000,00
2 500 000,00
4 000 000,00
5 000 000,00
7 500 000,00
6 500 000,00
8 500 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
9 000 000,00
4 500 000,00
4 000 000,00
4 500 000,00
5 500 000,00
4 500 000,00
5 500 000,00
8 000 000,00
6 500 000,00
11 000 000,00
5 000 000,00
8 500 000,00
4 500 000,00
8 000 000,00
4 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
31 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00

السقف النهائي للنفقات

20 000 000,00
12 000 000,00
14 000 000,00
27 000 000,00
18 000 000,00
44 000 000,00
23 000 000,00
6 000 000,00
2 500 000,00
4 000 000,00
5 000 000,00
7 500 000,00
6 500 000,00
8 500 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
9 000 000,00
4 500 000,00
4 000 000,00
4 500 000,00
5 500 000,00
4 500 000,00
5 500 000,00
8 000 000,00
6 500 000,00
11 000 000,00
5 000 000,00
8 500 000,00
4 500 000,00
8 000 000,00
4 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
31 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00

اإلعتمادات النهائية

0,00
3 712 737,29
937 407,81
6 727 160,54
62 507 166,93
65 829 699,98
55 502 286,40
7 818 128,76
3 738 477,09
16 749 230,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
790 396,10
3 161 747,60
0,00
2 752 431,96
3 106 942,38
1 289 518,89
0,00
3 391 754,66
1 921 810,07
0,00
0,00
4 195 386,61
359 702,03
0,00
33 844,12
0,00
4 305 473,19
1 365 387,18
83 769 382,54
2 934 325,76
0,00
0,00
641 631,64

قانون المالية
للسنة المالية 2020

20 000 000,00
15 712 737,29
14 937 407,81
33 727 160,54
80 507 166,93
109 829 699,98
78 502 286,40
13 818 128,76
6 238 477,09
20 749 230,92
5 000 000,00
7 500 000,00
6 500 000,00
8 500 000,00
7 000 000,00
7 790 396,10
12 161 747,60
4 500 000,00
6 752 431,96
7 606 942,38
6 789 518,89
4 500 000,00
8 891 754,66
9 921 810,07
6 500 000,00
11 000 000,00
9 195 386,61
8 859 702,03
4 500 000,00
8 033 844,12
4 000 000,00
12 305 473,19
7 365 387,18
114 769 382,54
8 934 325,76
6 000 000,00
5 000 000,00
5 641 631,64

قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112 025,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

تغييرات التقديرات
الناتجة عن قرارات
رفع سقف التحمالت

20 000 000,00
15 712 737,29
14 937 407,81
33 727 160,54
80 507 166,93
109 829 699,98
78 502 286,40
13 818 128,76
6 238 477,09
39 749 230,92
5 000 000,00
7 500 000,00
6 500 000,00
8 500 000,00
7 000 000,00
7 790 396,10
12 161 747,60
4 500 000,00
6 752 431,96
7 606 942,38
6 789 518,89
4 500 000,00
8 891 754,66
9 921 810,07
6 500 000,00
11 000 000,00
9 307 411,77
8 859 702,03
4 500 000,00
8 033 844,12
4 000 000,00
12 305 473,19
7 365 387,18
114 769 382,54
8 934 325,76
6 000 000,00
5 000 000,00
5 641 631,64

دفع فائض موارد
اإلستغالل المرصد
لنفقات اإلستثمار

16 749 309,03
13 147 445,19
10 068 986,38
25 369 066,83
17 623 496,76
63 296 077,30
49 639 485,64
6 737 288,77
2 156 959,35
9 612 975,69
4 465 338,82
7 082 018,65
5 799 302,64
6 617 252,85
6 800 238,51
6 308 958,55
8 026 375,02
3 457 237,82
5 057 075,24
4 076 216,38
6 062 872,32
4 117 216,93
5 712 816,95
9 446 978,39
5 360 148,09
6 452 318,00
4 714 540,34
7 079 336,03
3 861 000,70
6 797 205,28
1 930 060,40
7 103 824,22
5 251 707,84
29 014 822,60
7 331 785,45
4 972 820,21
4 396 901,81
5 552 988,92

النفقــــــــــــات
المأمور بصرفها

88 642,72

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

3 250 690,97
2 565 292,10
4 868 421,43
8 358 093,71
62 883 670,17
46 533 622,68
28 862 800,76
7 080 839,99
4 081 517,74
11 136 255,23
534 661,18
417 981,35
700 697,36
1 882 747,15
199 761,49
1 481 437,55
4 135 372,58
1 042 762,18
1 695 356,72
3 530 726,00
726 646,57
382 783,07
3 178 937,71
474 831,68
1 139 851,91
4 547 682,00
4 480 846,27
1 780 366,00
638 999,30
1 236 638,84
2 069 939,60
5 201 648,97
2 113 679,34
85 754 559,94
1 602 540,31
1 027 179,79
603 098,19

الجدول "ي"

ص)(3

5864
الجريدة الرسمية
عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية

5865

5866

الجريدة الرسمية

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية

5867

5868

الجريدة الرسمية

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية

5869

الرمز

بيان المرافق

تقديرات قانون المالية
(السقف األصلي للنفقات )

0,00

0,00

السقف النهائي للنفقات

0,00

اإلعتمادات النهائية

0,00

النفقات المأمور بصرفها

0,00

)بالدرهم(
اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

0,00

قانون المالية
للسنة المالية 2020

0,00

قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

0,00

تغييرات التقديرات
الناتجة عن قرارات رفع
سقف التحمالت

0,00

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

0,00

800 000,00
600 000,00
623 517,92
1 567 483,97
700 000,00
3 366 578,77
500 000,00
900 000,00
700 000,00
1 605 694,17
500 000,00
400 000,00
1 489 552,59
600 000,00
732 220,00
800 000,00
1 823 107,76
900 000,00
900 000,00
300 000,00
0,00
765 073,29
2 177 804,94
400 000,00
1 481 773,15
454 182,96
400 000,00
900 000,00
1 232 412,11

800 000,00
600 000,00
623 517,92
1 567 483,97
700 000,00
3 366 578,77
500 000,00
900 000,00
700 000,00
1 605 694,17
500 000,00
400 000,00
1 489 552,59
600 000,00
732 220,00
800 000,00
1 823 107,76
900 000,00
900 000,00
300 000,00
0,00
765 073,29
2 177 804,94
400 000,00
1 481 773,15
454 182,96
400 000,00
900 000,00
1 232 412,11

0,00
0,00
23 517,92
667 483,97
0,00
2 966 578,77
0,00
0,00
0,00
1 005 694,17
0,00
0,00
689 552,59
0,00
232 220,00
0,00
923 107,76
0,00
0,00
0,00
0,00
65 073,29
1 377 804,94
0,00
781 773,15
54 182,96
0,00
0,00
832 412,11

800 000,00
600 000,00
600 000,00
900 000,00
700 000,00
400 000,00
500 000,00
900 000,00
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
800 000,00
600 000,00
500 000,00
800 000,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00
300 000,00
0,00
700 000,00
800 000,00
400 000,00
700 000,00
400 000,00
400 000,00
900 000,00
400 000,00

800 000,00
600 000,00
600 000,00
900 000,00
700 000,00
400 000,00
500 000,00
900 000,00
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
800 000,00
600 000,00
500 000,00
800 000,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00
300 000,00
0,00
700 000,00
800 000,00
400 000,00
700 000,00
400 000,00
400 000,00
900 000,00
400 000,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات

المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة

المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات

المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش

المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان

المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور

المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان

المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب

المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان

4.2.2.2.0.12.001

4.2.2.2.0.12.002

4.2.2.2.0.12.003

4.2.2.2.0.12.004

4.2.2.2.0.12.005

4.2.2.2.0.12.006

4.2.2.2.0.12.007

4.2.2.2.0.12.008

4.2.2.2.0.12.009

4.2.2.2.0.12.010

4.2.2.2.0.12.012

4.2.2.2.0.12.013

4.2.2.2.0.12.014

4.2.2.2.0.12.015

4.2.2.2.0.12.016

4.2.2.2.0.12.017

4.2.2.2.0.12.018

4.2.2.2.0.12.019

4.2.2.2.0.12.020

4.2.2.2.0.12.021

4.2.2.2.0.12.022

4.2.2.2.0.12.023

4.2.2.2.0.12.024

4.2.2.2.0.12.025

4.2.2.2.0.12.026

4.2.2.2.0.12.027

4.2.2.2.0.12.028

4.2.2.2.0.12.029

4.2.2.2.0.12.030

4.2.2.2.0.11.003

0,00

0,00
0,00
0,00
140 941,20
0,00
376 440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232 197,16
0,00
741 597,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 604,00
854 352,97
0,00
279 817,80
53 640,00
0,00
0,00
450 761,16

قسم استراتيجيات التكوين

0,00
0,00

781 650,95

وزارة الصحة

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية
0,00
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي...

800 000,00
600 000,00
623 517,92
1 426 542,77
700 000,00
2 990 138,77
500 000,00
900 000,00
700 000,00
1 605 694,17
500 000,00
400 000,00
1 489 552,59
600 000,00
500 022,84
800 000,00
1 081 510,76
900 000,00
900 000,00
300 000,00
0,00
717 469,29
1 323 451,97
400 000,00
1 201 955,35
400 542,96
400 000,00
900 000,00

الجدول "ك"

ص)(2

5870
الجريدة الرسمية
عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

)بالدرهم(

700 000,00
800 000,00
700 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
800 000,00
400 000,00
0,00
0,00
700 000,00
900 000,00
800 000,00
10 000 000,00
0,00

المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل

المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير

المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد

المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء

المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية

المركز اإلستشفائي بعمالة سال

المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات  -تمارة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات

المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس

المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من األشعة

مديرية األدوية والصيدلة

4.2.2.2.0.12.031

4.2.2.2.0.12.032

4.2.2.2.0.12.033

4.2.2.2.0.12.035

4.2.2.2.0.12.036

4.2.2.2.0.12.037

4.2.2.2.0.12.038

4.2.2.2.0.12.039

4.2.2.2.0.12.040

4.2.2.2.0.12.041

4.2.2.2.0.12.042

4.2.2.2.0.12.045

4.2.2.2.0.12.046

4.2.2.2.0.12.047

4.2.2.2.0.12.048

4.2.2.2.0.12.049

4.2.2.2.0.12.050

4.2.2.2.0.12.051

4.2.2.2.0.12.052

4.2.2.2.0.12.053

الرمز

0,00

16 000 000,00
3 500 000,00
9 500 000,00

المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة

المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني

بيان المرافق

700 000,00
800 000,00
700 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
800 000,00
400 000,00
0,00
0,00
700 000,00
900 000,00
800 000,00
10 000 000,00
16 000 000,00
3 500 000,00
9 500 000,00

500 000,00

السقف النهائي للنفقات

0,00
354 203,57
0,00
817 836,73
3 229 808,10
1 078 111,64
0,00
102 669,49
0,00
0,00
141 480,35
4 352 939,37
510 458,32
11 988 549,27
86 802 246,00
15 263 206,20
7 005 073,60
49 721 957,34

400 000,00

اإلعتمادات النهائية

700 000,00
1 154 203,57
700 000,00
1 417 836,73
3 829 808,10
1 678 111,64
800 000,00
502 669,49
0,00
0,00
841 480,35
5 252 939,37
1 310 458,32
21 988 549,27
86 802 246,00
31 263 206,20
10 505 073,60
59 221 957,34

500 000,00

النفقات المأمور بصرفها

700 000,00
1 154 203,57
700 000,00
1 417 836,73
3 829 808,10
1 678 111,64
800 000,00
502 669,49
0,00
0,00
841 480,35
5 252 939,37
1 310 458,32
21 988 549,27
86 802 246,00
31 263 206,20
10 505 073,60
59 221 957,34

400 000,00

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

0,00
31 442,88
0,00
0,00
296 497,80
0,00
0,00
84 000,00
0,00
0,00
75 195,48
1 381 818,63
0,00
14 633 292,00
20 528 756,16
6 023 694,04
394 800,00
8 783 397,40

0,00

تقديرات قانون المالية
تغييرات التقديرات
(السقف األصلي للنفقات )
الناتجة عن قرارات رفع
سقف التحمالت
قانون المالية المعدل
قانون المالية
للسنة المالية  2020للسنة المالية 2020

700 000,00
1 122 760,69
700 000,00
1 417 836,73
3 533 310,30
1 678 111,64
800 000,00
418 669,49
0,00
0,00
766 284,87
3 871 120,74
1 310 458,32
7 355 257,27
66 273 489,84
25 239 512,16
10 110 273,60
50 438 559,94

0,00

4.2.2.2.0.12.054

4.2.2.2.0.12.055

4.2.2.2.0.12.056

4.2.2.2.0.12.057

4.2.2.2.0.12.058

4.2.2.2.0.12.059

4.2.2.2.0.12.060

4.2.2.2.0.12.061

4.2.2.2.0.12.062

4.2.2.2.0.12.063

4.2.2.2.0.12.064

4.2.2.2.0.12.065

4.2.2.2.0.12.066

4.2.2.2.0.12.067

500 000,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات

المركز االستشفائي الجهوي بالرباط

المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت

المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها

المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق

المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان

المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا

المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز

المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك

المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

400 000,00

400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
500 000,00
400 000,00
400 000,00

500 000,00

400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
500 000,00
400 000,00
400 000,00

400 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 157 444,00
0,00
0,00
64 031,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
1 557 444,00
400 000,00
400 000,00
464 031,20
400 000,00
400 000,00
400 000,00
500 000,00
400 000,00
400 000,00

0,00

400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
1 557 444,00
400 000,00
400 000,00
464 031,20
400 000,00
400 000,00
400 000,00
500 000,00
400 000,00
400 000,00

500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 200,00
0,00
0,00

400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
1 332 144,00
400 000,00
400 000,00
464 031,20
400 000,00
400 000,00
400 000,00
453 800,00
400 000,00
400 000,00

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية
5871

)بالدرهم(

0,00

تغييرات التقديرات
الناتجة عن قرارات رفع
سقف التحمالت

112 025,16
118 269,60
0,00
0,00
0,00
0,00
21 205,60
100 655,66
0,00
0,00
0,00
0,00
353 996,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
5 000 000,00
400 000,00
400 000,00
1 200 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
600 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
0,00
400 000,00
0,00

قانون المالية
للسنة المالية 2020
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
5 000 000,00
400 000,00
400 000,00
1 200 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
600 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
0,00
400 000,00
0,00

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب

المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق

المدرسة الوطنية للصحة العمومية

المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة

المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك

المركز االستشفائي الجهوي بفاس

المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير

المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني

المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان

المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان

المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد

المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة

المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور

المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية

المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح

المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت

المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف

المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة

4.2.2.2.0.12.068

4.2.2.2.0.12.069

4.2.2.2.0.12.070

4.2.2.2.0.12.071

4.2.2.2.0.12.072

4.2.2.2.0.12.073

4.2.2.2.0.12.074

4.2.2.2.0.12.075

4.2.2.2.0.12.076

4.2.2.2.0.12.077

4.2.2.2.0.12.078

4.2.2.2.0.12.079

4.2.2.2.0.12.080

4.2.2.2.0.12.081

4.2.2.2.0.12.082

4.2.2.2.0.12.083

4.2.2.2.0.12.084

4.2.2.2.0.12.085

4.2.2.2.0.12.086

4.2.2.2.0.12.087

0,00

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

الخزينة العامة للمملكة

القسم اإلداري

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

4.2.2.2.0.13.003

4.2.2.2.0.13.005

4.2.2.2.0.13.006

4.2.2.2.0.13.007

الرمز

السقف النهائي للنفقات

512 025,16
518 269,60
400 000,00
400 000,00
5 000 000,00
400 000,00
421 205,60
1 300 655,66
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
953 996,69
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
0,00
400 000,00

بيان المرافق

0,00

تقديرات قانون المالية
(السقف األصلي للنفقات )

512 025,16
518 269,60
400 000,00
400 000,00
5 000 000,00
400 000,00
421 205,60
1 300 655,66
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
953 996,69
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
0,00
400 000,00

اإلعتمادات النهائية

0,00
99 926,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

النفقات المأمور بصرفها

0,00

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

512 025,16
418 343,20
400 000,00
400 000,00
5 000 000,00
400 000,00
421 205,60
1 300 655,66
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
953 996,69
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
0,00
400 000,00

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة84 000 000,00 ...

0,00
0,00
6 500 000,00

84 000 000,00

0,00

192 915 569,52

0,00
0,00
3 900 000,00

276 915 569,52

25 379 219,62
136 551 188,08
8 028 836,83
77 810 146,96

276 915 569,52

25 379 219,62
136 551 188,08
11 928 836,83
77 810 146,96

55 781 672,08

25 379 219,62
136 551 188,08
11 928 836,83
77 810 146,96

221 133 897,44

0,00
63 230 651,59
4 297 406,11
21 870 435,50

247 769 391,49

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة
25 379 219,62
73 320 536,49
7 631 430,72
55 939 711,46

251 669 391,49

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية
وإصالح اإلدارة...
251 669 391,49

8 013 745,02
3 982 231,97
14 716 275,09
4 429 034,37

8 013 745,02
3 982 231,97
14 716 275,09
4 429 034,37

7 188 745,02
2 257 231,97
13 403 275,09
3 791 034,37

825 000,00
1 725 000,00
1 313 000,00
638 000,00

1 100 000,00
2 300 000,00
1 750 000,00
850 000,00

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية  -المحمدية

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية  -أكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية -الجديدة

4.2.2.2.0.14.001

4.2.2.2.0.14.002

4.2.2.2.0.14.003

4.2.2.2.0.14.004

6 500 000,00

89 398 493,20

2 345 888,95
2 254 110,59
682 619,40
429 753,60

3 900 000,00

162 270 898,29

3 999 280,77

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي
5 667 856,07
1 728 121,38
14 033 655,69

الجدول "ك"

ص)(4

5872
الجريدة الرسمية
عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

)بالدرهم(

قانون المالية
للسنة المالية 2020
700 000,00
800 000,00
2 000 000,00
1 050 000,00
1 000 000,00
500 000,00
1 000 000,00
700 000,00
750 000,00
800 000,00
700 000,00
1 000 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
35 000 000,00

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -أرفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -فاس

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية  -مراكش

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية  -ورززات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -سال

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -طنجة

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي -أصيال

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي -بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي -الدارالبيضاء

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة -الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان

المديرية العامة للطيران المدني

4.2.2.2.0.14.005

4.2.2.2.0.14.006

4.2.2.2.0.14.007

4.2.2.2.0.14.008

4.2.2.2.0.14.009

4.2.2.2.0.14.010

4.2.2.2.0.14.011

4.2.2.2.0.14.012

4.2.2.2.0.14.013

4.2.2.2.0.14.014

4.2.2.2.0.14.015

4.2.2.2.0.14.016

4.2.2.2.0.14.018

4.2.2.2.0.14.019

4.2.2.2.0.14.020

4.2.2.2.0.14.021

4.2.2.2.0.14.022

4.2.2.2.0.14.023

4.2.2.2.0.14.024

الرمز

قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020
525 000,00
600 000,00
1 500 000,00
788 000,00
750 000,00
375 000,00
750 000,00
525 000,00
563 000,00
600 000,00
525 000,00
750 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
23 000 000,00
36 052 000,00

132 652 473,45
132 652 473,45

132 652 473,45
132 652 473,45

0,00
0,00

0,00

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة0,00 ...

األمانة العامة للحكومة

بيان المرافق

تغييرات التقديرات
الناتجة عن قرارات رفع
سقف التحمالت

531 584,47
991 871,35
1 397 702,10
5 093 999,77
5 682 985,08
73 973,02
3 447 707,68
2 901 160,55
3 077 573,82
3 313 771,95
2 578 767,21
1 377 261,46
249 165,59
179 053,27
354 089,04
25 208,41
16 228,18
3 341,89
118 280 825,36
176 216 556,65

تقديرات قانون المالية
(السقف األصلي للنفقات )

السقف النهائي للنفقات

1 056 584,47
1 591 871,35
2 897 702,10
5 881 999,77
6 432 985,08
448 973,02
4 197 707,68
3 426 160,55
3 640 573,82
3 913 771,95
3 103 767,21
2 127 261,46
249 165,59
179 053,27
354 089,04
125 208,41
116 228,18
103 341,89
141 280 825,36
212 268 556,65

اإلعتمادات النهائية

1 056 584,47
1 591 871,35
2 897 702,10
5 881 999,77
6 432 985,08
448 973,02
4 197 707,68
3 426 160,55
3 640 573,82
3 913 771,95
3 103 767,21
2 127 261,46
249 165,59
179 053,27
354 089,04
125 208,41
116 228,18
103 341,89
141 280 825,36
212 268 556,65

النفقات المأمور بصرفها

286 774,20
725 788,08
1 202 622,68
640 127,60
610 152,00
72 850,80
415 133,96
560 517,60
590 163,60
594 937,27
76 800,00
814 572,00
36 004,80
110 701,20
19 596,00
99 000,00
115 065,60
102 308,40
44 414 656,05
57 200 144,38

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

769 810,27
866 083,27
1 695 079,42
5 241 872,17
5 822 833,08
376 122,22
3 782 573,72
2 865 642,95
3 050 410,22
3 318 834,68
3 026 967,21
1 312 689,46
213 160,79
68 352,07
334 493,04
26 208,41
1 162,58
1 033,49
96 866 169,31
155 068 412,27

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة
52 600 000,00
والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ...

132 652 473,45
132 652 473,45

0,00

4 000 000,00
13 370 281,81
49 043,91
3 812 461,97
12 200 771,22
0,00
15 652 365,62
1 000 000,00

4 000 000,00
13 370 281,81
49 043,91
3 812 461,97
12 200 771,22
0,00
15 652 365,62
1 000 000,00

0,00
12 370 281,81
49 043,91
2 812 461,97
10 700 771,22
0,00
14 652 365,62
0,00

4 000 000,00
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
1 500 000,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00

4 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00

المركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات

مصلحة السوقيات والمعدات -فاس

مصلحة السوقيات والمعدات -الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات  -مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات  -مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات-وجدة

مصلحة السوقيات والمعدات -الدار البيضاء

4.2.2.2.0.17.002

4.2.2.2.0.17.003

4.2.2.2.0.17.004

4.2.2.2.0.17.005

4.2.2.2.0.17.006

4.2.2.2.0.17.007

4.2.2.2.0.17.008

4.2.2.2.0.17.009

4.2.2.2.0.16.001

1 479 600,00
1 479 600,00

1 101 600,00
9 655 200,00
0,00
2 691 360,00
9 813 600,00
0,00
4 637 760,00

مديرية المطبعة الرسمية

131 172 873,45
131 172 873,45

1 000 000,00

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
2 898 400,00
3 715 081,81
49 043,91
1 121 101,97
2 387 171,22
0,00
11 014 605,62

الجدول "ك"

ص)(5

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية
5873

)بالدرهم(

مصلحة السوقيات والمعدات -أكادير

معهد التكوين على اآلليات وإصالح الطرق

المعهد العالي للدراسات البحرية

مصلحة التكوين المستمر

4.2.2.2.0.17.010

4.2.2.2.0.17.011

4.2.2.2.0.17.012

4.2.2.2.0.17.014

4.2.2.2.0.17.018

الرمز

3 500 000,00
1 000 000,00
10 000 000,00
300 000,00

بيان المرافق

3 500 000,00
1 000 000,00
10 000 000,00
0,00

السقف النهائي للنفقات

17 081 744,42
0,00
5 573 319,39
113 862,63

اإلعتمادات النهائية

20 581 744,42
1 000 000,00
15 573 319,39
113 862,63

النفقات المأمور بصرفها

20 581 744,42
1 000 000,00
15 573 319,39
113 862,63

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

14 407 200,00
0,00
2 269 712,52
0,00

تقديرات قانون المالية
تغييرات التقديرات
(السقف األصلي للنفقات )
الناتجة عن قرارات رفع
سقف التحمالت
قانون المالية المعدل
قانون المالية
للسنة المالية  2020للسنة المالية 2020

6 174 544,42
1 000 000,00
13 303 606,87
113 862,63

4.2.2.2.0.17.019

4.2.2.2.0.17.020

4.2.2.2.0.17.021

4.2.2.2.0.17.022

4.2.2.2.0.17.023

مديرية المالحة التجارية

مصلحة تسيير األوراش

مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون

مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة

مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل

مديرية األرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء

500 000,00

500 000,00

4 500 000,00
500 000,00
500 000,00
53 000 000,00

0,00

500 000,00

4 500 000,00
200 000,00
0,00
34 000 000,00

0,00

3 000 000,00

48 312 744,04
0,00
0,00
106 258 273,18

0,00

3 500 000,00

52 812 744,04
200 000,00
0,00
140 258 273,18

0,00

3 500 000,00

52 812 744,04
200 000,00
0,00
140 258 273,18

0,00

763 491,46

517 918,00
98 114,40
0,00
40 562 142,03

0,00

2 736 508,54

52 294 826,04
101 885,60
0,00
99 696 131,15

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل  -سال

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات  -إقليم القنيطرة

المعهد التقني الفالحي بالشاوية

المعهد التقني الفالحي بتيفلت

المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر

المدرسة الفالحية بتمارة

قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي

المعهد العالي للصيد البحري

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان

معهد التكنولوجيا للصيد البحري  -العرائش

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

مصلحة الثانويات الفالحية

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

4.2.2.2.0.20.001

4.2.2.2.0.20.002

4.2.2.2.0.20.003

4.2.2.2.0.20.004

4.2.2.2.0.20.005

4.2.2.2.0.20.006

4.2.2.2.0.20.007

4.2.2.2.0.20.008

4.2.2.2.0.20.009

4.2.2.2.0.20.010

4.2.2.2.0.20.011

4.2.2.2.0.20.012

4.2.2.2.0.20.013

4.2.2.2.0.20.014

4.2.2.2.0.20.015

4.2.2.2.0.20.016

4.2.2.2.0.20.017

63 200 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 700 000,00
400 000,00
572 000,00
3 333 000,00
585 000,00
460 000,00
1 000 000,00
6 000 000,00
10 000 000,00
0,00
550 000,00

220 924 868,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 850 000,00
400 000,00
572 000,00
2 833 000,00
585 000,00
460 000,00
1 000 000,00
4 500 000,00
10 000 000,00
0,00
550 000,00

26 600 000,00

284 124 868,19

207 453,09
0,00
0,00
0,00
0,00
3 024 333,45
45 976 265,53
239 854,25
1 866 486,49
4 050 264,79
1 040 357,63
705 659,78
18 914 135,93
1 558 145,92
6 546 693,56
0,00
295 642,00

22 750 000,00

284 124 868,19

207 453,09
0,00
0,00
0,00
0,00
3 024 333,45
47 826 265,53
639 854,25
2 438 486,49
6 883 264,79
1 625 357,63
1 165 659,78
19 914 135,93
6 058 145,92
16 546 693,56
0,00
845 642,00

84 425 292,42

86 518 098,41

207 453,09
0,00
0,00
0,00
0,00
3 024 333,45
47 826 265,53
639 854,25
2 438 486,49
6 883 264,79
1 625 357,63
1 165 659,78
19 914 135,93
6 058 145,92
16 546 693,56
0,00
845 642,00

107 175 292,42

197 606 769,78

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 004 362,86
270 527,72
1 824 968,42
1 671 716,71
578 985,43
454 068,00
783 659,28
2 005 380,04
7 682 063,57
0,00
602 112,00

107 175 292,42

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل
84 800 000,00
واللوجيستيك والماء ...

207 453,09
0,00
0,00
0,00
0,00
3 024 333,45
44 821 902,67
369 326,53
613 518,07
5 211 548,08
1 046 372,20
711 591,78
19 130 476,65
4 052 765,88
8 864 629,99
0,00
243 530,00

18 877 844,03

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ...
88 297 448,39

5874
الجريدة الرسمية
عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الرمز

بيان المرافق

تقديرات قانون المالية
(السقف األصلي للنفقات )

4.2.2.2.0.23.001

4.2.2.2.0.23.002

السقف النهائي للنفقات

قسم الحج

متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب

اإلعتمادات النهائية

0,00
0,00

النفقات المأمور بصرفها

0,00
0,00
0,00

)بالدرهم(
اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

0,00
0,00
0,00

قانون المالية
للسنة المالية 2020

0,00
0,00
0,00

قانون المالية المعدل
للسنة المالية 2020

0,00
0,00
0,00

تغييرات التقديرات
الناتجة عن قرارات رفع
سقف التحمالت

0,00
0,00
0,00

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
0,00
0,00
0,00

5 000 000,00
498 570,45
1 786 237,50
7 284 807,95

5 043 570,77
1 190 176,37
3 303 429,57
9 537 176,71

5 043 570,77
1 190 176,37
3 303 429,57
9 537 176,71

43 570,77
214 176,37
2 403 429,57
2 661 176,71

5 000 000,00
976 000,00
900 000,00
6 876 000,00

5 190 000,00
1 380 000,00
1 500 000,00
8 070 000,00

معهد المعادن بتويسيت

معهد المعادن بمراكش

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن
والبيئة ...

4.2.2.2.0.27.001

4.2.2.2.0.27.002

4.2.2.2.0.27.004

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون
0,00
اإلسالمية ...

43 570,77
691 605,92
1 517 192,07
2 252 368,76

0,00
0,00
0,00
5 489 264,61
0,00
1 289 662,75
497 702,40
7 276 629,76

0,00
0,00
558 853,89
6 410 645,33
0,00
14 973 724,51
71 396 144,11
93 339 367,84

0,00
0,00
558 853,89
6 410 645,33
0,00
14 973 724,51
71 396 144,11
93 339 367,84

0,00
0,00
558 853,89
6 410 645,33
0,00
12 773 724,51
68 146 144,11
87 889 367,84

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 200 000,00
3 250 000,00
5 450 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 610 000,00
6 500 000,00

مطبعة دار المناهل

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط

مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية

مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

المعهد العالي لإلعالم واإلتصال

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما

4.2.2.2.0.29.001

4.2.2.2.0.29.004

4.2.2.2.0.29.005

4.2.2.2.0.29.006

4.2.2.2.0.29.007

4.2.2.2.0.29.008

4.2.2.2.0.29.009

وزارة الثقافة والشباب والرياضة
0,00
0,00
558 853,89
921 380,72
0,00
13 684 061,76
70 898 441,71
86 062 738,08

270 806,00
270 806,00

270 806,00
270 806,00

0,00
0,00

100 000,00

وزارة الشغل واإلدماج المهني

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة والشباب
10 110 000,00
والرياضة ...

270 806,00
270 806,00

8 490 114,63
63 590,00
57 247,00
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 490 114,63
63 590,00
57 247,00
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش

المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

المستشفى العسكري بكلميم

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير

4.2.2.2.0.34.001

4.2.2.2.0.34.002

4.2.2.2.0.34.003

4.2.2.2.0.34.004

4.2.2.2.0.34.005

4.2.2.2.0.34.006

4.2.2.2.0.34.007

4.2.2.2.0.34.008

4.2.2.2.0.31.004

182 708,70
182 708,70

8 490 114,63
63 590,00
57 247,00
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

قسم التكوين

88 097,30
88 097,30

2 106 079,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

إدارة الدفاع الوطني

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشغل واإلدماج
100 000,00
المهني ...

6 384 035,39
63 590,00
57 247,00
72 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

الجدول "ك"

ص)(7
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)بالدرهم(

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة

وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة

المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد

4.2.2.2.0.34.009

4.2.2.2.0.34.010

4.2.2.2.0.34.011

الرمز

0,00
0,00
0,00

بيان المرافق

0,00
0,00
0,00

السقف النهائي للنفقات

0,00
0,00
0,00

3 000 000,00

اإلعتمادات النهائية

0,00
0,00
0,00
5 683 451,63

النفقات المأمور بصرفها

0,00
0,00
0,00
8 683 451,63

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

0,00
0,00
0,00
8 683 451,63

تقديرات قانون المالية
تغييرات التقديرات
(السقف األصلي للنفقات )
الناتجة عن قرارات رفع
سقف التحمالت
قانون المالية المعدل
قانون المالية
للسنة المالية  2020للسنة المالية 2020

0,00
0,00
0,00
2 106 079,24

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني3 000 000,00 ...

6 577 372,39

7 432 564,03
862 581,77
2 026 401,56

12 711 452,90
14 718 695,45
36 842 022,14
64 272 170,49

12 711 452,90
14 718 695,45
36 842 022,14
64 272 170,49

9 769 452,90
12 718 695,45
35 492 022,14
57 980 170,49

2 942 000,00
2 000 000,00
1 350 000,00
6 292 000,00

5 000 000,00
4 000 000,00
2 700 000,00
11 700 000,00

المعهد الوطني لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم المعلومات

4.2.2.2.0.42.001

4.2.2.2.0.42.002

4.2.2.2.0.42.003

المندوبية السامية للتخطيط
5 278 888,87
13 856 113,68
34 815 620,58
10 321 547,36

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية
للتخطيط ...

53 950 623,13

923 880,60
168 406,20
336 314,40
208 704,30
1 907 027,41
0,00
97 408,00

2 100 000,00
915 197,74
422 355,81
1 039 636,69
2 797 173,06
0,00
100 000,00

2 100 000,00
915 197,74
422 355,81
1 039 636,69
2 797 173,06
0,00
100 000,00

0,00
215 197,74
67 355,81
939 636,69
1 497 173,06
0,00
0,00

2 100 000,00
700 000,00
355 000,00
100 000,00
1 300 000,00
0,00
100 000,00

6 000 000,00
1 000 000,00
480 000,00
200 000,00
2 000 000,00
0,00
200 000,00

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير

4.2.2.2.0.46.001

4.2.2.2.0.46.002

4.2.2.2.0.46.003

4.2.2.2.0.46.004

4.2.2.2.0.46.005

4.2.2.2.0.46.006

4.2.2.2.0.46.007

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة
1 176 119,40
746 791,54
86 041,41
830 932,39
890 145,65
0,00
2 592,00

0,00

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة إعداد التراب
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ...

0,00

9 880 000,00

212 899,15

4 655 000,00

212 899,15

2 719 363,30

212 899,15

7 374 363,30

0,00

7 374 363,30

212 899,15

3 641 740,91

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

مصلحة التوجيه والدعم

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن
والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة ...
0,00

مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي

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

0,00

0,00
0,00

212 899,15

0,00
0,00

212 899,15

2 836 355,50
2 836 355,50

236 175 000,00

212 899,15

2 836 355,50
2 836 355,50

1 244 689 594,75

0,00

2 836 355,50
2 836 355,50

1 480 864 594,75

212 899,15

3 732 622,39

4.2.2.2.0.48.001

4.2.2.2.0.51.001

319 251,00
319 251,00

1 480 864 594,75

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
2 517 104,50
2 517 104,50

346 631 105,00

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة297 360 000,00 ...
1 134 233 489,75
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الجريدة الرسمية

ظهير شريف رقم  1.22.53صادرفي  13من محرم  11( 1444أغسطس )2022
بتنفيذ القانون رقم  94.21املتعلق بسندات القرض املؤمنة
ّ
الحمد لل 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  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  94.21املتعلق بسندات القرض املؤمنة ،كما وافق عليه
مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بتاريخ 13من محرم  11( 1444أغسطس .)2022
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املادة 2
يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي :
 مؤسسة ُم ْص ِدرة  :مؤسسة ائتمان معتمدة طبقا للقانون
رقم  103.12املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في
حكمها وصندوق اإليداع والتدبير ،الحاصلة على ترخيص لهذا
الغرض من والي بنك املغرب كما هو منصوص عليه في املادة 4
أدناه ؛
 برنامج إصدار  :يتضمن إصدارا واحدا أو أكثر لسندات قرضمؤمنة ؛
 فائض التغطية  :نسبة القيمة الجارية الصافية ملحفظة التغطيةمن القيمة الجارية الصافية للخصوم املوافقة لها ؛
 الجهاز التداولي  :مجلس إدارة أو مجلس رقابة مؤسسة االئتمانأو لجنة التعهد املحدثة لدى صندوق اإليداع والتدبير.
املادة 3

ف:
وقعه بالعط 

تصنف سندات القرض املؤمنة إلى صنفين :

رئيس الحكومة،

 سندات القرض املؤمنة الرهنية  :سندات قرض مؤمنة مغطاةبمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض رهنية طبقا
ألحكام املادة  11من هذا القانون ؛

اإلمضا ء  :عزيز أخنوش.

*
*
*
قانون رقم 94.21
يتعلق بسندات القرض املؤمنة

الباب األول

 سندات القرض املؤمنة العمومية  :سندات قرض مؤمنةمغطاة بمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض لفائدة
الجماعات الترابية أو بقروض لفائدة املؤسسات واملقاوالت
العمومية أو بجميع هذه القروض ،طبقا ألحكام املادة  15من هذا
القانون.

الباب الثاني

أحكام عامة

الترخيص بإصدارسندات القرض املؤمنة

املادة األولى

املادة 4

سندات القرض املؤمنة هي سندات قرض حسب مدلول املادة 292
من القانون رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة ،محددة املدة وقابلة
فقط للتسديد نقدا ،تصدرها مؤسسة ُم ْ
ص ِدرة كما هي معرفة في املادة 2
بعده.
ويستفيد حاملو سندات القرض املؤمنة ،عالوة على الحقوق
املمنوحة لكل دائن عادي املتعلقة بذمة املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة ،من
الضمانة املكونة من محفظة التغطية ومن حماية حاملي سندات
القرض املنصوص عليها في البابين الثالث والخامس من هذا القانون.

يجب على كل مؤسسة ُم ْ
ص ِدرة ،بالنسبة لكل برنامج إصدار سندات
قرض مؤمنة ،أن تحصل مسبقا على ترخيص لهذا الغرض من والي بنك
املغرب.
يجب أن يوجه طلب الترخيص إلى بنك املغرب الذي يتحقق من
قدرة املؤسسة على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص املتخذة
لتطبيقه.
يؤهل بنك املغرب في إطار دراسة طلب الترخيص ،للمطالبة بجميع
الوثائق واملعلومات املحددة قائمتها بمنشور يصدره والي بنك املغرب.

الجريدة الرسمية
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يبلغ والي بنك املغرب مقرر الترخيص أو عند االقتضاء رفضه املعلل
بوجه قانوني إلى املؤسسة صاحبة الطلب داخل أجل أقصاه شهرين
ابتداء من تاريخ التوصل بجميع الوثائق واملعلومات املطلوبة.
ينشر مقرر منح الترخيص بالجريدة الرسمية .وتوجه نسخة منه إلى
اإلدارة وإلى الهيئة املغربية لسوق الرساميل.
املادة 5
ُ
يتم سحب الترخيص من املؤسسة امل ْ
ص ِدرة بمقرر لوالي بنك املغرب
بعد استطالع رأي اللجنة التأديبية ملؤسسات االئتمان املنصوص عليها
في املادة  28من القانون رقم  103.12السالف الذكر في الحاالت التالية :
 - 1إذا لم تعد املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة مستوفية للشروط التي منح على
أساسها الترخيص ؛
 - 2عندما تعتبر في وضعية مختلة بشكل ال رجعة فيه ؛
 - 3أو باعتباره عقوبة تأديبية ،تطبيقا ألحكام البند  2من املادة 55
من هذا القانون.
للمؤسسة ْ
يبلغ مقرر سحب الترخيص ُ
املص ِدرة املعنية وينشر في

الجريدة الرسمية .وتوجه نسخة منه إلى اإلدارة وإلى الهيئة املغربية
لسوق الرساميل.
املادة 6
ال يترتب عن سحب الترخيص إلصدار سندات القرض املؤمنة،
استحقاق تسديد سندات القرض املؤمنة التي لم يحل أجلها.
تظل التزامات املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة املتعلقة بسندات القرض املؤمنة
املنصوص عليها في هذا القانون سارية إلى حين التسديد الكلي لسندات
القرض املؤمنة املصدرة.
ال يجوز للمؤسسة املُ ْ
ص ِدرة التي سحب منها الترخيص القيام بأي
إصدار آخر من برنامج اإلصدار .ويخضع كل إصدار جديد لترخيص
جديد طبقا للمادة  4أعاله.
عندما يتم سحب الترخيص من املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة ،يعين والي بنك
املغرب مسيرا ملحفظة التغطية طبقا للمادة  36أدناه.

الباب الثالث
القواعد املنظمة إلصدارسندات القرض املؤمنة
الفرع األول
محفظة تغطية سندات القرض املؤمنة والقواعد االحترازية
املادة 7

يجب على املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة أن تن�شئ ،فيما يخص كل إصدار
لسندات القرض املؤمنة ،محفظة تغطية مخصصة لضمان كل صنف
من صنفي سندات القرض املؤمنة املنصوص عليهما في املادة  3أعاله.

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

تتكون محفظة تغطية سندات القرض الرهنية من الديون املتعلقة
بالقروض الرهنية وكذا من الحقوق الناشئة عنها وتتكون محفظة
تغطية سندات القرض العمومية من الديون املتعلقة بالقروض
املمنوحة لفائدة الجماعات الترابية أو لفائدة املؤسسات واملقاوالت
العمومية أو من جميع هذه القروض وكذا من الحقوق الناشئة عنها.
وتسمى الديون املكونة ملحفظة التغطية « ديون التغطية».
املادة 8
يجب أن تفوق القيمة االسمية لديون التغطية باستمرار مجموع
القيمة االسمية لسندات القرض املؤمنة املصدرة والفوائد املتعلقة بها.
يجب أن تفوق القيمة الجارية الصافية ملحفظة التغطية ،بما
في ذلك أصل القرض وفوائده ،باستمرار القيمة الجارية الصافية
لسندات القرض املؤمنة املصدرة .يحدد فائض التغطية بنص تنظيمي
على أال تقل نسبته عن .5%
املادة 9
ال يجوز إصدار سندات القرض املؤمنة دون الشهادة املشار إليها في
املادة  29من هذا القانون والتي تثبت وجود التغطية املنصوص عليها في
املواد من  11إلى  15أدناه وتسجيلها بسجل التغطية الخاص بها.
يجب على املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة أن تتأكد من الوجود املستمر للتغطية
الواردة في الشهادة السالفة الذكر.
املادة 10
يجب على املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة أن تحرص بصورة مستمرة على أن
ال تتعدى القيمة االسمية لسندات القرض املؤمنة املُ ْ
ص َدرة بما في ذلك
الفوائد نسبة  20%من مجموع موازنتها.
عالوة على ذلك ،يجب على املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة أن تحرص بصورة
مستمرة على أال تتعدى القيمة االسمية لسندات القرض املؤمنة
الرهنية املضمونة بالديون املتعلقة بالقروض الرهنية املوجهة لتمويل
العقارات التجارية املشار إليها في  )2من الفقرة األولى من املادة 11
بعده ،نسبة  15%من القيمة االسمية لسندات القرض املؤمنة الرهنية
املُ ْ
ص َدرة.
املادة 11
ال يمكن أن تخصص لضمان سندات القرض املؤمنة الرهنية،
إال الديون املتعلقة بالقروض الرهنية التي تتوافر فيها الشروط التالية :
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 - 1الديون الناتجة عن قروض لدى املؤسسات املصدرة املضمونة
برهن عقاري من الرتبة األولى على العقارات املوجهة القتناء املساكن
الفردية أو بنائها أو إصالحها أو توسيعها على أال يتعدى مبلغ رأسمال
الدين املتبقي نسبة  80%من قيمة العقار موضوع الرهن عند تاريخ
إصدار سندات القرض املؤمنة الرهنية .وال يمكن أن تخصص الديون
التي يفوق مبلغ رأسمال الدين املتبقي نسبة  80%من قيمة العقار،
لضمان سندات القرض املؤمنة الرهنية إال في حدود نسبة  80%من
قيمة هذا العقار.
 - 2الديون الناتجة عن قروض لدى املؤسسات املُ ْ
ص ِدرة مضمونة
برهن عقاري من الرتبة األولى على العقارات موجهة القتناء عقارات
تجارية أو إصالحها أو توسيعها على أال يتعدى مبلغ رأسمال الدين
املتبقي نسبة  60%من قيمة العقار موضوع الرهن ،عند تاريخ إصدار
سندات القرض املؤمنة الرهنية .وال يمكن أن تخصص الديون التي
تتعدى فيها نسبة مبلغ رأسمال الدين املتبقي نسبة  60%من قيمة
العقار ،لضمان سندات القرض املؤمنة الرهنية إال في حدود  60%من
قيمة هذا العقار.
غير أنه ،يمكن تجاوز النسب املذكورة وفق الشروط والحدود
املقررة بمنشور يصدره والي بنك املغرب ،عندما تكون القروض السالفة
الذكر مغطاة :
 بضمان الدولة أو بالضمان الذي يمنحه كل شخص اعتبارييؤهله القانون لذلك ؛
 بكفالة مؤسسة ائتمان خارج التجمع املالي الذي تنتمي إليهاملؤسسة املُ ْ
ص ِدرة ،حسب مدلول املادة  21من القانون
رقم  103.12السالف الذكر ،أو بموجب عقد تأمين مبرم مع
مقاولة تأمين خارج التجمع املالي الذي تنتمي إليه املؤسسة
املُ ْ
ص ِدرة.
ال يمكن أن تستخدم الديون الناتجة عن قروض مضمونة بأراض
فالحية أو بأراض غير مبنية أو بعقارات في طور اإلنجاز غير تلك املشار
إليها في  )1من الفقرة األولى أعاله كديون لتغطية سندات القرض
املؤمنة الرهنية.
املادة 12
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املادة 14
يجب أن يتم تقييم أصول تغطية سندات القرض املؤمنة الرهنية
من طرف أشخاص مستقلين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة املطلوبة على
أساس التغيرات والتعديالت التي تؤثر على خصائص العقار وتوجهات
سوق العقار على املدى املتوسط والبعيد وشروط استعمال العقار
املذكور.
يجب على املؤسسة املصدرة أن تضع نظاما خاصا بالتقييم العقاري
ألصول سندات القرض املؤمنة الرهنية .ويحدد هذا النظام القواعد
واملساطر التي تؤطر :
 انتقاء األشخاص املكلفين بالتقييم العقاري ؛ قواعد وطرق التقييم العقاري املعتمدة ؛ دورية وكيفيات تقييم األصول وإعداد تقارير في شأنها.تعد املؤسسة املصدرة تقريرا سنويا في هذا الشأن بناء على
التقييمات العقارية لألصول املشار إليها أعاله وتوجه نسخة منه إلى
مراقب املحفظة وإلى بنك املغرب.
املادة 15
ال يمكن أن تستخدم لتغطية ديون سندات القرض املؤمنة
العمومية إال الديون الناتجة عن قروض ممنوحة لفائدة :
 الجماعات الترابية ؛ املؤسسات واملقاوالت العمومية ،عندما تكون القروض املذكورةمغطاة بضمان الدولة أو بالضمان الذي يمنحه كل شخص
اعتباري يؤهله القانون لذلك.
يمكن استخدام هذه الديون لتغطية سندات القرض املؤمنة
العمومية بنسبة  100%من مبلغ رأسمال الدين املتبقي.
املادة 16
يمكن أن تتضمن محفظة التغطية عالوة على الديون املستخدمة
لتغطية سندات القرض املؤمنة الرهنية أو الديون املستخدمة لتغطية
سندات القرض املؤمنة العمومية ،الديون البديلة التالية :
• سندات الخزينة ؛
• سندات القرض املضمونة من قبل الدولة ؛

يجب أن تكون ديون تغطية سندات القرض املؤمنة الرهنية ناتجة
عن قروض لدى مؤسسة مصدرة مضمونة برهن عقاري على عقارات
موجودة باملغرب.

• الودائع تحت الطلب لدى بنك املغرب أو لدى مؤسسات االئتمان
املعتمدة والتي يكون سحبها غير مشروط وغير محدد زمنيا وغير
مقيد بأي شكل من األشكال ؛
• سندات القرض املؤمنة التي تصدرها مؤسسات ُم ْ
ص ِدرة أخرى ؛

يجب تأمين أصول تغطية سندات القرض املؤمنة الرهنية طيلة
مدة القرض طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

• جميع األصول األخرى املحددة بنص تنظيمي باقتراح من بنك
املغرب.

املادة 13
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املادة 17

املادة 23

ال يمكن أن تتجاوز القيمة االسمية للديون البديلة بصورة مستمرة
نسبة من املبلغ اإلجمالي لسندات القرض املؤمنة املصدرة ،يتم تحديدها
بمنشور يصدره والي بنك املغرب ،على أال تتجاوز هذه النسبة .15%

في الحالة التي يتم فيها التسديد املسبق لدين مخصص لتغطية
سندات القرض املؤمنة أو إذا لم يتم تسديد األداءات املستحقة برسم
هذا الدين ملدة ثالثة ( )3أشهر متتالية ،يجب على املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة
العمل على التشطيب عليه من سجل التغطية واستبداله فورا حسب
األشكال املنصوص عليها في املواد من  10إلى  15من هذا القانون.

املادة 18

تلزم املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة بصورة مستمرة وبمجرد إصدار سندات
القرض املؤمنة ،بإعداد مخطط نصف سنوي للخزينة يحدد نفقاتها
ومداخيلها املتوقعة ويبين توفرها على السيولة الكافية لتسديد وأداء
املبالغ املستحقة برسم سندات القرض املؤمنة املُ ْ
ص َدرة.
املادة 19
يخضع مخطط الخزينة للمراقبة املنتظمة ملراقب محفظة التغطية.
ولهذه الغاية ،يوافق مراقب محفظة التغطية على مخطط الخزينة
املذكور قبل  180يوما على األقل من تاريخ استحقاق سندات القرض
املؤمنة.
توجه املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة إلى بنك املغرب نسخة من مخطط الخزينة
بعد املوافقة عليه.
يحدد بمنشور يصدره والي بنك املغرب شكل مخطط الخزينة
وكيفيات إعداده وإرساله إلى بنك املغرب.
املادة 20
تخصص باألولوية ديون التغطية وكل الحقوق املتعلقة بها وجميع
املبالغ املؤداة برسم الديون املذكورة لضمان تسديد رأسمال سندات
القرض املؤمنة وأداء فوائدها.
املادة 21
مع مراعاة أحكام املادة  41من هذا القانون ،ال يجوز التسديد
املسبق لسندات القرض املؤمنة.

الفرع الثاني
سجل التغطية
املادة 22

يجب على املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة بالنسبة لكل صنف من سندات
القرض املؤمنة ،أن تمسك سجل التغطية بطريقة إلكترونية ،تقيد فيه
بشكل فردي الديون املخصصة لضمان كل إصدار لسندات القرض
املؤمنة .ويجب أن يتضمن السجل املذكور جميع املعلومات املتعلقة
بديون التغطية ،ال سيما طبيعة األصول ومبلغ الدين وخصائصه
ونسبة مبلغ رأسمال القرض املتبقي من قيمة العقار.

ال يمكن التشطيب على دين مقيد في سجل التغطية واستبداله
إال بعد موافقة مراقب محفظة التغطية.
املادة 24
يحدد بمنشور يصدره والي بنك املغرب شكل سجل التغطية
ومضمونه وكيفيات مسكه من طرف املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة وال سيما
كيفيات تسجيل الديون ومراقبتها والتشطيب عليها واستبدالها.

الباب الرابع
الرقابة الخاصة على املؤسسات املصدرة
لسندات القرض املؤمنة ومر اقبة محفظة التغطية
الفرع األول
الرقابة الخاصة على املؤسسات املصدرة
املادة 25

يجب على املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة أن تضع نظاما خاصا بتدبير املخاطر
املرتبطة بسندات القرض املؤمنة من أجل تدبير والرقابة على املخاطر
املرتبطة بمحفظة التغطية وبإصدار سندات القرض املؤمنة ،يصادق
عليه بشكل قبلي جهازها التداولي.
ويجب أن يمكن نظام تدبير املخاطر من تحديد جميع املخاطر
املتعلقة بسندات القرض املؤمنة ،وتقييمها ومراقبتها والرقابة عليها،
وال سيما مخاطر الطرف اآلخر ،ومخاطر سعر الفائدة وأسعار
الصرف ،ومخاطر السيولة ،ومخاطر التشغيل وغيرها من املخاطر
املرتبطة بأسعار السوق.
ولهذه الغاية ،يجب على نظام تدبير املخاطر على الخصوص ،أن :
 يحدد عتبات التعرض للمخاطر ؛ يضع مساطر للتقليص من املخاطر في حالة تجاوز عتبات التعرضللمخاطر املشار إليها أعاله.
تتم مالءمته مع تغير املخاطر وتطورها على املدى القصير.

عدد 4 - 7122رفص 4فص  4ربمتبس حتاف(تاف((

الجريدة الرسمية

يجب على املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة أن تقوم بصورة مستمرة بإجراء تحليل
شامل للمخاطر املرتبطة بسندات القرض املؤمنة وتوثيقه وأن تعمل
على مالءمة نظام تدبير املخاطر مع املتطلبات التي تم استخالصها من
هذا التحليل.
يتم فحص هذا النظام والوثائق الالزمة لسيره على األقل مرة في
السنة.
يجب إعداد تقرير يتعلق بتدبير املخاطر مرة على األقل كل ستة ()6
أشهر ،يوجه إلى أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسة املصدرة وإلى مراقب
محفظة التغطية وإلى بنك املغرب.
يحدد بمنشور يصدره والي بنك املغرب شكل التقرير السالف الذكر
ومضمونه وكيفيات إرساله.
املادة 26

يعهد إلى بنك املغرب مراقبة تقيد املؤسسات املُ ْ
ص ِدرة بأحكام هذا
القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه .ويؤهل بنك املغرب إلجراء مراقبة
بعين املكان ومراقبة وثائق املؤسسات املُ ْ
ص ِدرة ،بواسطة مأموريه أو كل
شخص آخر ينتدبه والي بنك املغرب لهذا الغرض .ويفحص بنك املغرب
في إطار عمليات املراقبة التي يجريها محفظة التغطية.
يجوز لبنك املغرب أن يطلب من املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة موافاته بجميع
الوثائق واملعلومات الضرورية إلنجاز مهمته.
يوجه بنك املغرب نتائج املراقبة وتوصياته إلى مسيري املؤسسة
املُ ْ
ص ِدرة املعنية وإلى جهازها التداولي وكذا إلى مراقب محفظة التغطية.

الفرع الثاني
مراقبة محفظة التغطية
املادة 27

يجب على املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة بعد موافقة بنك املغرب أن تعين
مراقبا ملحفظة التغطية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
من بين األشخاص املقيدين في جدول هيئة الخبراء املحاسبين الذين
يمارسون مهمة مراقب الحسابات.
يجب على مراقب محفظة التغطية أن يقدم جميع ضمانات
االستقاللية عن املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
ال يجوز تعيين مراقب أو مراقبي حسابات املؤسسة املصدرة مراقبا
ملحفظة التغطية.
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يجب على مراقب محفظة التغطية أن يتوفر على املوارد البشرية
والتقنية الالزمة للقيام بمهامه املنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة بمنشور يصدره والي بنك
املغرب.
املادة 28
يلزم مراقب محفظة التغطية بالسر املنهي وفق الشروط املنصوص
عليها في التشريع الجاري به العمل.
تخضع املعلومات والوثائق املتبادلة بين بنك املغرب ومراقب
أو مراقبي الحسابات املؤسسة املصدرة ومراقب محفظة التغطية
لقاعدة كتمان السر املنهي .وال تثار مسؤولية مراقب محفظة التغطية
بسبب توجيه املعلومات لبنك املغرب ومراقب أو مراقبي الحسابات
السالفي الذكر.
املادة 29

يسلم مراقب محفظة التغطية للمؤسسة املُ ْ
ص ِدرة ،قبل كل
إصدار لسندات القرض املؤمنة ،شهادة تؤكد وجود محفظة التغطية
املنصوص عليها في املادة  9أعاله وتقييدها في سجل التغطية.
املادة 30
يجب على مراقب محفظة التغطية ،عالوة على املهام املسندة إليه
بموجب هذا القانون ،القيام بما يلي :
 التأكد من التقيد بشروط إصدار سندات القرض املؤمنةاملنصوص عليها في املادتين  8و 9من هذا القانون ؛
 التأكد بصورة مستمرة من تقيد ديون التغطية لشروط تغطيةسندات القرض املؤمنة ،كما هي محددة في املواد من  10إلى 17
من هذا القانون ؛
 التأكد من أن تحديد قيمة ديون التغطية يتم طبقا ألحكام املادتين 8و 14من هذا القانون ؛
 املوافقة على مخطط الخزينة املنصوص عليه في املادة  18من هذاالقانون ؛
 السهر على تقييد ديون التغطية في سجل التغطية طبقا للمادتين 22و 23من هذا القانون ؛
 إعداد تقرير سنوي في شأن املهام التي قام بها يوجهه إلى بنكاملغرب وإلى أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسة املُ ْ
ص ِدرة ؛
 إعالم بنك املغرب على الفور بكل حدث أو تصرف ذي صلة بمهامهبلغ إلى علمه ويشكل خرقا لألحكام التشريعية أو التنظيمية
املطبقة على سندات القرض املؤمنة.
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املادة 31

تلزم املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة بإخبار مراقب محفظة التغطية بشكل
منتظم وعلى األقل مرة في الشهر ،بتسديد ديون التغطية .وتخبره على
الفور بكل تغيير يتعلق بالديون املذكورة.
يحق ملراقب محفظة التغطية االطالع في كل حين على سجل
التغطية وطلب جميع الوثائق أو املعلومات املتعلقة بسندات القرض
املؤمنة وبديون التغطية املوافقة لها.
املادة 32
يمكن لبنك املغرب أن يطلب من مراقب محفظة التغطية تزويده
بالتوضيحات والتفسيرات املتعلقة باالستنتاجات واملالحظات الواردة
في تقاريره .كما يمكن له أن يطلب من مراقب محفظة التغطية أن يضع
رهن إشارته وثائق العمل التي على أساسها توصل إلى هذه االستنتاجات
واملالحظات.
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كما تنشر املعلومات املتعلقة بسندات القرض املؤمنة بصفة دورية
في شكل يمكن العموم من االطالع عليها.
يحدد شكل هذه املعلومات ومضمونها وكذا دورية نشرها بنص
تنظيمي.

الباب الخامس
حماية حاملي سندات القرض املؤمنة
الفرع األول
فتح مسطرة إدارة مؤقتة أو التصفية
املادة 36
عندما تكون مؤسسة االئتمان موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية،
يعين والي بنك املغرب مسيرا ملحفظة التغطية بالتزامن مع تعيين مدير
مؤقت أو مصفي ملؤسسة االئتمان املعنية .

يمكن لبنك املغرب أن يضع رهن إشارة مراقب محفظة التغطية
بطلب منه املعلومات التي يراها ضرورية إلنجاز مهمته.

يحدد مقرر تعيين مسير محفظة التغطية مدة انتدابه وكذا شروط
أداء أجرته .ويبلغ املقرر املذكور إلى أعضاء الجهاز التداولي ملؤسسة
االئتمان املعنية وينشر في الجريدة الرسمية.

إذا لم يتقيد مراقب محفظة التغطية بأحكام هذا القانون
والنصوص املتخذة لتطبيقه أو إذا صدرت في حقه عقوبة تأديبية
من لدن هيئة الخبراء املحاسبين أو عقوبة جنائية منصوص عليها في
القانون السالف الذكر رقم  ،17.95يرفع بنك املغرب األمر إلى الجهاز
التداولي للمؤسسة املُ ْ
ص ِدرة من أجل إنهاء انتداب مراقب محفظة
التغطية والعمل على استبداله.

في هذه الحالة ،يستمر مراقب محفظة التغطية في إنجاز مهامه
طبقا ألحكام هذا القانون.

املادة 33

الفرع الثالث
أحكام تتعلق باملعلومات وبالشفافية
املادة 34
تطبق على املؤسسات املصدرة لسندات القرض املؤمنة أحكام
القانون رقم  44.12املتعلق بدعوة الجمهور إلى االكتتاب وباملعلومات
املطلوبة إلى األشخاص املعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى
االكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
املادة 35

تنشر املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة املعلومات املتعلقة بسندات القرض
املؤمنة ضمن قائمة املعلومات التكميلية الواردة بقوائمها التركيبية
أو ضمن املذكرات امللحقة بالحسابات املالية السنوية أو ضمنهما.

تتحمل أصول محفظة التغطية باألولوية كلفة تسيير محفظة
التغطية بما في ذلك أجرة مسير املحفظة.
املادة 37
يمارس مسير محفظة التغطية املهام والصالحيات التالية :
 القيام بكل األعمال الالزمة لتسديد املبالغ املستحقة لحامليسندات القرض املؤمنة ؛
 يقوم بتحصيل الديون حسب تاريخ استحقاقها وبتسديد القروضالحال أجلها .ويجوز له الحصول على السيولة بهدف تسديد املبالغ
املستحقة لحاملي سندات القرض املؤمنة في اآلجال املحددة.
ويحق ملسير محفظة التغطية ،في إطار القيام باملهام املسندة إليه،
استعمال كل موارد مؤسسة االئتمان ال سيما مستخدمي مؤسسة
االئتمان ومعداتها .ويجوز له الولوج إلى املعطيات التي في حوزة املؤسسة
واستعمالها إلنجاز مهمته .كما يقوم بتبادل كل املعلومات املفيدة
ألجل مسطرة اإلدارة املؤقتة ملؤسسة االئتمان أو ملسطرة التصفية
أو لتسيير محفظة التغطية مع املدير املؤقت أو مصفي مؤسسة
االئتمان حسب الحالة.
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املادة 38

املادة 41

يلزم مسير محفظة التغطية بالسر املنهي وفق الشروط املنصوص
عليها في التشريع الجاري به العمل.

استثناء من أحكام املادة  21من هذا القانون ،يجوز ملسير محفظة
التغطية التسديد املسبق لسندات القرض املؤمنة بعد ترخيص
من والي بنك املغرب ،إذا كانت الديون املقيدة في سجل التغطية غير
كافية أو قد ال تكفي الستيفاء حاملي سندات القرض املؤمنة كامل
مستحقاتهم من رأسمال وفوائد.

يتحمل مسير محفظة التغطية التزامات مؤسسة االئتمان فيما
يتعلق بتسيير أصول التغطية تحت مراقبة بنك املغرب.

املادة 42

ال يجوز االحتجاج بالسر املنهي على مسير محفظة التغطية.
املادة 39

ولهذه الغاية ،يتعين عليه بالخصوص :
 التصرف وفق ما تقتضيه حصريا مصلحة حاملي سندات القرضاملؤمنة ؛
 التقيد ،طيلة مدة انتدابه ،باألحكام التشريعية والتنظيميةاملنظمة لسندات القرض املؤمنة ؛
 القيام بمجرد تعيينه ،بحصر عناصر األصول والخصوم املكونةملحفظة التغطية ورفعها إلى بنك املغرب داخل أجل يحدده هذا
األخير ؛
 إعداد تقرير كل ثالثة أشهر يبين فيه تطور الوضعية املاليةملحفظة التغطية ورفعه إلى املدير املؤقت أو إلى املصفي ؛

ال تطبق أحكام املواد  296و 303و 314و 315من القانون
رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة على سندات القرض املؤمنة.
املادة 43
يجوز لوالي بنك املغرب أن يرخص بطلب من مسير محفظة
التغطية ،بنقل تسيير األصول املقيدة في محفظة التغطية والخصوم
املوافقة لها ككل ،إلى مؤسسة ُم ْ
ص ِدرة أخرى مرخص لها بإصدار
سندات القرض املؤمنة.
يتم نقل التسيير بمجرد تسليم مستند موقع من طرف مسير
محفظة التغطية إلى املؤسسة املصدرة املسيرة مصحوبا باالتفاقية
املنصوص عليها في املادة  44بعده.
وتقوم املؤسسة املصدرة املسيرة بتأريخ املستند املذكور والتوقيع
عليه عند التسليم.

 إعداد تقرير سنوي يرفعه إلى بنك املغرب داخل أجل يحدده هذااألخير .وتوجه نسخة منه للمدير املؤقت أو املصفي ؛

املادة 44

 اإلدالء في كل وقت باملعلومات التي يطلبها منه بنك املغرب عنوضعية محفظة التغطية وعن تسييرها.

يجب أن يتضمن املستند املشار إليه في املادة  43أعاله ،على األقل
البيانات التالية :

يجب اإلشهاد على صحة التقرير السنوي ملحفظة التغطية من
طرف مراقب حسابات يعينه بنك املغرب.

 )1التسمية «عقد نقل تسيير محفظة تغطية سندات القرض
املؤمنة والخصوم املوافقة لها» ؛

املادة 40
تنتهي مهمة مسير محفظة التغطية عند انقضاء مدة انتدابه أو في
إحدى الحاالت التالية :
 تسوية الوضعية املالية ملؤسسة االئتمان ؛ التسديد الكلي ملستحقات حاملي سندات القرض املؤمنة ؛ بعد نقل تسيير محفظة التغطية طبقا للمادة  43أدناه ؛ عدم قدرته ،ألي سبب من األسباب ،على مزاولة مهامه بشكلعادي أو إخالله بالتزاماته املنصوص عليها في هذا القانون .وفي
هاتين الحالتين ،يتم استبداله وفق نفس األشكال املنصوص عليها
في املادة  36أعاله.

 )2اإلشارة إلى خضوع العقد إلى أحكام هذا القانون ؛
 )3التسمية واملقر االجتماعي ملؤسسة االئتمان املعنية واملؤسسة
املصدرة املسيرة ؛
 )4املوافقة على نقل األصول املقيدة في سجل التغطية والخصوم
املوافقة لها؛
 )5عمولة التسيير؛
 )6الئحة الديون والخصوم املوافقة لها مع بيان العناصر املميزة
لكل دين على حدة ،وال سيما اسم أو تسمية املقترض وعنوان مقره
أو موطنه ومكان أداء الدين ومبلغ رأسمال الدين وتاريخ استحقاقه
ونسبة الفائدة ونوع ضمانات الدين وخصائصها وكل عقد تأمين مكتتب
لفائدة مؤسسة االئتمان املعنية من أجل ضمان أداء الدين.
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يرفق املستند باتفاقية نقل التسيير التي تنص بالخصوص على
تسليم املؤسسة املصدرة املسيرة الوثائق والسندات املمثلة أو املكونة
ألصول محفظة التغطية وكذا الوثائق والسندات املتعلقة بالحقوق
املرتبطة بهذه األصول.
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الباب السادس
اإلطاراملؤسساتي
املادة 48

يجب أن تتطابق بنود االتفاقية مع بيانات املستند ومع أحكام هذا
القانون.

يصادق على املناشير الصادرة عن والي بنك املغرب تطبيقا لهذا
القانون بعد استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتمان بقرارات للسلطة
الحكومية املكلفة باملالية وتنشر في الجريدة الرسمية.

ينشر نقل أصول محفظة التغطية والخصوم املوافقة لها في جريدة
لإلعالنات القانونية.

املادة 49

املادة 45

الفرع الثاني

تعرض على لجنة مؤسسات االئتمان قصد إبداء الرأي املسائل
التالية املرتبطة بسندات القرض املؤمنة :

امتيازات حاملي سندات القرض املؤمنة

 قائمة الوثائق واملعلومات املطلوبة في إطار دراسة طلب الترخيص،املنصوص عليها في املادة  4من هذا القانون ؛

بالرغم من جميع األحكام التشريعية املخالفة وال سيما أحكام الباب
ّ
الذكر
الثاني والباب الرابع من القسم السادس من القانون السالف ِ
رقم  103.12وأحكام القسم الثالث من الكتاب الخامس من القانون
رقم  15.95املتعلق بمدونة التجارة ،عندما تكون مؤسسة االئتمان
موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية ،تظل املبالغ املتأتية من ديون
التغطية ،مخصصة باألولوية لتسديد رأسمال سندات القرض املؤمنة
وأداء الفوائد املتعلقة بها.

 شروط وحدود تجاوز النسب املنصوص عليها في املادة  11من هذاالقانون؛

املادة 46

ولهذا الغرض ،يتعين على املدير املؤقت ملؤسسة االئتمان أو املصفي،
ابتداء من تاريخ فتح مسطرة اإلدارة املؤقتة ملؤسسة االئتمان أو مسطرة
التصفية ،أن يودع في حساب خاص ،غير متاح لألغيار ،جميع املبالغ
املتأتية من ديون التغطية وأن يخبر مسير محفظة التغطية بذلك ،وأن
يضع املبالغ املذكورة رهن إشارة هذا األخير عند أول طلب منه.
يتم أداء الديون الناشئة عن سندات القرض املؤمنة في تاريخ
االستحقاق املتعاقد في شأنه .وال يؤدي فتح مسطرة اإلدارة املؤقتة
ملؤسسة االئتمان أو مسطرة التصفية إلى جعل الديون السالفة الذكر
مستحقة الدفع قبل التاريخ املذكور.
املادة 47
بالرغم من جميع األحكام التشريعية املخالفة ،وإلى أن يستوفي
حاملو سندات القرض املؤمنة كامل مستحقاتهم ،ال يجوز ألي دائن
آخر للمؤسسة املُ ْ
ص ِدرة ،كيف ما كانت طبيعة االمتياز الذي يستفيد
منه ورتبته  ،املطالبة بأي حق كيفما كان نوعه في ديون التغطية.

 مستوى القيمة االسمية للديون البديلة املنصوص عليه في املادة 17من هذا القانون ؛
 شكل مخطط الخزينة وكيفيات إعداده وإرساله إلى بنك املغرب،املنصوص عليها في املادة  19من هذا القانون ؛
 شكل ومضمون سجل التغطية وكيفيات مسكه من طرفاملؤسسة املصدرة وكيفيات تسجيل الديون ومراقبتها والتشطيب
عليها و استبدالها ،املنصوص عليها في املادة  24من هذا القانون ؛
 شكل التقرير املتعلق باملخاطر املنصوص عليه في املادة  25منهذا القانون ومضمونه وكيفيات وإرساله؛
 كيفيات تطبيق أحكام املادة  27من هذا القانون املتعلقة بمراقبمحفظة التغطية.
املادة 50
يعهد إلى اللجنة التأديبية ملؤسسات االئتمان املنصوص عليها
في املادة  28من القانون السالف الذكر رقم  103.12ببحث امللفات
التأديبية التي تحال عليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك املغرب في شأن
العقوبات التأديبية املمكن إصدارها وكذا العقوبات املالية املطبقة
واملنصوص عليها في املادة  53أدناه.
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الباب السابع

الفرع الثاني

العقوبات التأديبية والجنائية

العقوبات الجنائية

الفرع األول

املادة 56

العقوبات التأديبية
املادة 51

يجوز لبنك املغرب أن يوجه تحذيرا أو إنذا ًرا إلى املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة
التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه ويأمرها
بالتقيد بهذه األحكام على الفور أو خالل أجل يحدده.
املادة 52
دون اإلخالل ،عند االقتضاء ،بالعقوبات الجنائية التي ينص عليها
هذا القانون أو بالعقوبات املنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة،
تعاقب املؤسسات املُ ْ
ص ِدرة التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص
املتخذة لتطبيقه بالعقوبات التأديبية املنصوص عليها في املواد بعده.
املادة 53
يؤهل بنك املغرب في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون
والنصوص املتخذة لتطبيقه ،بأن يوقع على املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة املعنية
عقوبة مالية تساوي على األكثر  1%من املبلغ اإلجمالي لسندات القرض
املؤمنة  ،بصرف النظر عن التحذير أو اإلنذار املنصوص عليهما في
املادة  51أعاله.
ويبلغ بنك املغرب إلى املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة العقوبة املالية الصادرة في
حقها ،وتعليلها واألجل املحدد لتطبيق أحكام املادة  54بعده .ويجب
أال يقل هذا األجل عن ثمانية ( )8أيام ابتداء من تاريخ توجيه التبليغ
إلى املؤسسة املصدرة.
املادة 54
يقتطع بنك املغرب املبالغ املطابقة للعقوبات املالية ويدفعها إلى
الخزينة ،وفق نفس األشكال املنصوص عليها في املادتين  175و 176من
القانون السالف الذكر رقم .103.12
املادة 55
إذا لم تقم املؤسسة املُ ْ
ص ِدرة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى
إصدار التحذير أو اإلنذار ،يجوز لوالي بنك املغرب :
 )1إيقاف كل إصدار جديد لسندات القرض املؤمنة مسجل في
برنامج اإلصدار املرخص به؛
 )2سحب الترخيص بإصدار سندات القرض املؤمنة املنصوص
عليه في املادة  5من هذا القانون.

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من 10.000
إلى  1.000.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
 كل مسير يصدر سندات قرض مؤمنة دون أن يكون مرخصا لهبذلك بصفة قانونية ،طبقا للمادة  4من هذا القانون ؛
 كل مسير مؤسسة ُم ْص ِدرة يصدر سندات قرض مؤمنة بعد سحب

الرخصة منه ،طبقا للمادة  5من هذا القانون ؛
 كل مسير مؤسسة ُم ْص ِدرة يصدر سندات قرض مؤمنة دون
الحصول على الشهادة املنصوص عليها في املادة  9من هذا القانون.
املادة 57
يعاقب بالحبس من ثالث أشهر إلى سنة وبغرامة من  10.000إلى
 500.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
 كل مسير مؤسسة ُم ْص ِدرة يتعمد عدم التقيد بشروط وكيفيات
تغطية سندات القرض املؤمنة ،كما هي محددة في املواد من  8إلى
 16من هذا القانون ؛
 كل مسير مؤسسة ُم ْص ِدرة يتعمد عدم التقيد بالتزامات املؤسسة
املتعلقة بسجل التغطية كما هي محددة في املادتين  22و  23من
هذا القانون.
املادة 58
يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبغرامة من  5.000إلى
 50.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،مسيرو املؤسسة
املُ ْ
ص ِدرة الذين يعرقلون عمليات التحقيق واملراقبة التي يقوم بها
مراقب محفظة التغطية أو الذين يرفضون موافاته بالوثائق الالزمة
إلنجاز مهامه .
املادة 59
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من  50.000إلى
 100.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،مسيرو املؤسسة
املُ ْ
ص ِدرة الذين لم يعينوا مراقبا ملحفظة التغطية خرقا ألحكام املادة 27
أعاله.
املادة 60
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة من  50.000إلى
 100.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،مسير محفظة
التغطية الذي يخل عمدا بااللتزامات املنصوص عليها في املواد  37و38
و  39أعاله.
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يعاقب بغرامة من  500.000إلى  1.000.000درهم كل مراقب
ملحفظة التغطية يخل عمدا بااللتزامات املنصوص عليها في املادتين 29
و 30أعاله.
املادة 62
يعاقب بغرامة من  10.000إلى  500.000درهم مسيرو املؤسسات
املصدرة الذين ال يقومون بإعداد كل الوثائق أو املعلومات الالزمة لبنك
املغرب في إطار مهمة الرقابة املنوطة به أو نشرها أو إرسالها إليه.
املادة 63
يعاقب بغرامة من  10.000إلى  500.000درهم كل مسير ملؤسسة
ُم ْ
ص ِدرة ملزم بموجب هذا القانون بتوجيه وثائق أو معلومات إلى بنك
املغرب ،يدلي عمدا بمعلومات غير صحيحة.
املادة 64
تطبق العقوبات املنصوص عليها في املادة  357من القانون الجنائي
على :
 كل مسير ملحفظة التغطية يدلي عمدا بمعلومات مزورة أو غيركاملة في املستند املشار إليه في املادة  43أعاله ؛
 كل مراقب محفظة التغطية يدلي عمدا بمعلومات كاذبة حولمحفظة سندات القرض املؤمنة أو قام باإلشهاد عليها ؛
 كل مسير مؤسسة ُم ْص ِدرة أو مسير محفظة التغطية يحتفظ بغير
وجه حق بكل مبلغ تم تسلمه لتسديد الديون املقيدة في محفظة
التغطية ؛
 كل مسير مؤسسة ُم ْص ِدرة يسلم بغير وجه حق رفع اليد عن دين
مقيد في سجل التغطية أو يقوم بتفويت الدين املقيد في سجل
التغطية أو يثقله بضمان من شأنه أن يضر حاملي سندات
القرض املؤمنة.
املادة 65
في حالة العود ،ترفع العقوبات املنصوص عليها في هذا الفرع إلى
الضعف.
يعتبر في حالة العود كل شخص سبق أن صدر في حقه حكم اكتسب
قوة ال�شيء املق�ضي به من أجل مخالفة من املخالفات املنصوص عليها
في هذا القانون ،ارتكب نفس املخالفة داخل أجل ثالث ( )3سنوات.
املادة 66
استثناء من أحكام املادة  149من القانون الجنائي ،ال يجوز
تخفيض الغرامات املنصوص عليها في هذا الفرع إلى ما دون الحد األدنى
القانوني .كما يجوز األمر بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية.
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ظهير شريف رقم  1.22.56صادرفي  13من محرم  11( 1444أغسطس )2022
بتنفيذ القانون رقم  41.22القا�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة
مشتركة للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان
اإلدارات العمومية.
ّ
الحمد لل 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  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  41.22القا�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة
للنهوض باألعمــال االجتماعيــة لفـائــدة مــوظفي وأعــوان اإلدارات
العمومية ،كما وافق عليه مجلس املستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتاريخ 13من محرم  11( 1444أغسطس .)2022
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

*
*

*

قانون رقم 41.22
يق�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض
باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان
اإلدارات العمومية

الفصل األول
اإلحداث واملهام واألهداف
املادة األولى
تحدث ،بموجب هذا القانون ،مؤسسة مشتركة للنهوض باألعمال
االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان اإلدارات العمومية التي ال تتوفر
على مؤسسة لألعمال االجتماعية واملحددة الئحتها في امللحق املرفق
بهذا القانون.
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تتمتع املؤسسة بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي وال تهدف
إلى تحقيق الربح ،وتحمل اسم «املؤسسة املشتركة للنهوض باألعمال
االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان اإلدارات العمومية» ويشار إليها
بعده باسم «املؤسسة».
يكون مقر املؤسسة بالرباط ،ويمكن إحداث فروع جهوية
وإقليمية لها ،وفق شروط تحدد في نظامها الداخلي.
يمكن تغيير وتتميم الالئحة سالفة الذكر بنص تنظيمي ،كما يمكن
أن تنضم إلى املؤسسة املذكورة ،طبقا للشروط والكيفيات املحددة
في النظام الداخلي املذكور ،مؤسسات لألعمال االجتماعية تابعة
إلدارات عمومية أخرى.
املادة 2
تتمتع املؤسسة بصفة املنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز للمؤسسة التماس اإلحسان العمومي طبقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
املادة 3
تهدف املؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير املشاريع املتعلقة
باألعمال االجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية ،لفائدة
منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم واألطفال الذين هم تحت كفالتهم.
املادة 4
يعتبر منخرطا في املؤسسة موظفو وأعوان اإلدارات العمومية
املشار إليها في املادة األولى أعاله ،والتي يشار إليها فيما يلي «باإلدارات
العمومية املعنية».
ويمكن أن ينخرط في املؤسسة وفق الشروط املحددة في نظامها
الداخلي :
• املوظفون املوجودون في وضعية إلحاق ورهن اإلشارة وامللحقون
واملوضوعون رهن إشارة اإلدارات العمومية املعنية واملتعاقدون
معها شريطة عدم انخراطهم في مؤسسة أخرى لألعمال االجتماعية ؛
• متقاعدو اإلدارات العمومية املعنية ،وأزواجهم وأبناؤهم ؛
• ذوو حقوق املوظفين واملتقاعدين ،وفق الشروط املحددة في
النظام الداخلي للمؤسسة ؛

5887

• مستخدمو املؤسسات العمومية املوضوعة تحت وصاية
«اإلدارات العمومية املعنية» التي ال تتوفر على مؤسسة مماثلة في
حالة انضمامها إلى املؤسسة.
املادة 5
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة على الخصوص :
• كيفيات تنظيم وسير املؤسسة ؛
•كيفيات تسيير وتنظيم املجلس اإلداري واللجان الفرعية املنبثقة
عنه ؛
• الهيكل التنظيمي للمؤسسة ؛
• ضوابط وشروط االستفادة من الخدمات ؛
• مبلغ االشتراكات السنوية أو الشهرية ؛
• كيفيات وشروط استمرار استفادة املوظفين امللحقين ،واملوضوعين
رهن اإلشارة ،واملتقاعدين ،وأرامل وأيتام املتوفين من خدمات
املؤسسة ؛
• شروط وكيفيات االستفادة من خدمات املؤسسة بالنسبة
ملستخدمي املؤسسات العمومية املوضوعة تحت وصاية «اإلدارات
العمومية املعنية».
املادة 6
تتولى املؤسسة ،ألجل االضطالع باملهام املسندة إليها ،القيام،
بصفة رئيسية ،باألعمال التالية :
 - 1تشجيع التعاونيات والوداديات السكنية والشركات املدنية
العقارية املتألفة من املنخرطين في املؤسسة ،والهادفة إلى بناء محالت
سكنية لفائدة منخرطيها ،وتقديم الدعم املالي لها ومساعدتها في جميع
املجاالت.
ولتحقيق هذه الغاية ،يجوز للمؤسسة أن تقوم باألعمال التالية :
• التحفيز على إنشاء التعاونيات والوداديات والشركات املذكورة
أعاله واملساعدة على تأسيسها وتمويلها وتسييرها في إطار اتفاقيات
تبرمها معها ؛
• إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة املكلفة بالتجهيز والبناء قصد
بناء مساكن لفائدة املنخرطين ؛
• تقديم الدعم للمنخرطين الراغبين في اقتناء مسكن أو بنائه
ومساعدتهم فيما يقومون به من مساع لدى الهيئات املتدخلة
في عمليات تمويل املساكن أو اقتنائها أو بنائها ؛
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 - 2تقديم قروض بدون فائدة القتناء عقار بغرض السكن أو بنائه
أو اقتناء مسكن جاهز ؛
 - 3وضع تصور لنظام تقاعد تكميلي لفائدة املنخرطين واقتراحه
على الهيئات املختصة ،تتولى املؤسسة تمويل جزء منه ،ويتحمل
املستفيدون تمويل الجزء اآلخر عن طريق مساهمة إجبارية ،طبقا
للشروط والكيفيات املحددة في النظام الداخلي للمؤسسة ؛
 - 4وضع نظام تغطية صحية تكميلية لفائدة املنخرطين وأزواجهم
وأبنائهم وذوي حقوقهم ،وفق الشروط املحددة في النظام الداخلي
للمؤسسة ،حيث تتولى املؤسسة تمويل جزء منه ،قصد تغطية
املخاطر الصحية التي ال تشملها األنظمة العامة ،ويتحمل املستفيدون
تمويل الجزء اآلخر عن طريق مساهمة إجبارية ؛
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املادة 7
يمنع إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذو طابع اجتماعي لفائدة
املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم ،داخل العقارات
املخصصة للمصالح التابعة لإلدارات العمومية املعنية ،إال من قبل
املؤسسة وبترخيص من اإلدارات املذكورة.
ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه املرافق للخواص
ولجمعيات األعمال االجتماعية ملوظفي اإلدارات العمومية املعنية،
وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي ،وكذا في دفتر تحمالت
مصادق عليه من طرف املجلس اإلداري ،املنصوص عليه في املادة 8
بعده ،بعد استشارة اإلدارات العمومية املعنية ،مع السهر على احترام
مبادئ الشفافية وحرية املنافسة.

الفصل الثاني

 - 5وضع نظام ادخار يمكن املؤسسة من إبرام اتفاقية تهدف
إلى ضمان تغطية بعض أو مجموع املصاريف الالزمة ملتابعة أبناء

التنظيم والتسيير

املنخرطين للدراسات العليا ،والعمل على تطويره بتعاون مع الهيئات

املادة 8

العامة أو الخاصة املعنية ؛

تتكون أجهزة املؤسسة من :

 - 6تقديم خدمات النقل واإلسعاف الطبي والحج والعمرة ؛

• مجلس إداري ؛

 - 7تقديم أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية بتنسيق وتعاون مع

• مدير املؤسسة ؛

الهيآت العامة والخاصة وفق الشروط املحددة في النظام الداخلي
للمؤسسة ؛
 - 8تقديم إعانات مادية أو قروض لتلبية احتياجات مستعجلة
وطارئة للمنخرطين أو أزواجهم أو أبنائهم ،وذلك وفق الشروط
املحددة في النظام الداخلي للمؤسسة ؛
 - 9إبرام اتفاقيات مع مؤسسات أخرى لألعمال االجتماعية
التابعة لقطاعات وزارية أو ملؤسسات عمومية ،قصد توسيع نطاق
خدماتها ؛
 - 10إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات
واملنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس األهداف ؛
 - 11تقديم إعانات خاصة أليتام املنخرطين وفق الشروط املحددة
في النظام الداخلي ؛
 - 12توفير مرافق اجتماعية تخصص لألنشطة الثقافية والترفيهية
والرياضية.

• جهاز تنفيذي.
املادة 9
يتداول املجلس اإلداري في جميع القضايا التي تهم سير املؤسسة،
ويتولى لهذه الغاية ،القيام على الخصوص باملهام التالية :
 - 1تحديد استراتيجية عمل املؤسسة ،وال سيما التوجهات العامة
واالختيارات ذات األولوية ؛
 - 2حصر برنامج عمل املؤسسة السنوي واملتعدد السنوات
وتقييمه بصفة دورية ؛
 - 3املصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة ؛
 - 4املصادقة على امليزانية السنوية للمؤسسة ؛
 - 5املصادقة على النظام األسا�سي ملستخدمي املؤسسة ؛
 - 6املصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة ؛
 - 7املصادقة على إحداث فروع جهوية وإقليمية للمؤسسة ؛
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 - 8تحديد مبالغ اشتراك املنخرطين في املؤسسة ،وتحصيلها
عن طريق الحجز من املنبع من قبل الهيئات املكلفة بأداء األجور
أو املعاشات بالنسبة للمتقاعدين ؛
 - 9تحديد شروط وطرق إبرام صفقات األشغال والتوريدات
والخدمات املرتبطة بمهام املؤسسة ؛
 - 10املصادقة على االتفاقيات املبرمة مع املؤسسات والتعاونيات
والوداديات السكنية والشركات والهيئات والجمعيات ،املشار إليها
في البنود  1و  8و  9و  10من املادة  6أعاله ؛
 - 11املصادقة على التقرير السنوي املتعلق بمنجزات املؤسسة ؛
 - 12قبول الهبات والوصايا.
املادة 10
يدير املؤسسة مجلس إداري يتألف ،عالوة على رئيس الحكومة
رئيسا أو الوزير املكلف بالوظيفة العمومية بتفويض منه ،من
 18عضوا يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين
الرجال والنساء طبقا ألحكام الفصل  19من الدستور.
يتوزع أعضاء املجلس اإلداري على الشكل التالي :
 - 1ستة ( )6ممثلين عن اإلدارات واملؤسسات العمومية املعنية،
يعينون ملدة ست ( )6سنوات ،من طرف رئيس الحكومة باقتراح
من رؤساء اإلدارات التي ينتمون إليها ،مع مراعاة مبدأ التناوب بين
اإلدارات العمومية املعنية ،على أن يتم اختيارهم من بين مديري
اإلدارات املركزية على األقل ؛
 - 2ستة ( )6ممثلين عن املنخرطين يتم اقتراحهم من طرف
املنظمات النقابية املمثلة داخل اإلدارات العمومية املعنية.
يعين املعنيون باألمر من قبل رئيس الحكومة ،ملدة ست ( )6سنوات
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في حالة فقدان أحد أعضاء املجلس اإلداري الصفة التي عين
بموجبها ،يجب تعويضه خالل أجل ال يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ
فقدانها ،وفق الكيفية املتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة،
وذلك للفترة املتبقية من مدة انتداب هذا األخير.
املادة 11
تعتبر مهام أعضاء املجلس اإلداري مجانية ،غير أنه يمكن أن تمنح
لهم تعويضات عن التنقالت التي يقومون بها لحاجيات املؤسسة طبقا
لنظامها الداخلي.
املادة 12
يجتمع املجلس اإلداري بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب من
نصف عدد أعضائه ،كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،ووجوبا مرتين في
السنة على األقل ،وذلك :
• قبل متم شهر مايو من كل سنة للبت في نتائج السنة املالية
السابقة من أجل املصادقة عليها ؛
• قبل متم شهر نونبر من كل سنة لدراسة وحصر امليزانية والبرنامج
التوقعي للمؤسسة للسنة املوالية للمصادقة عليهما.
تكون مداوالت املجلس اإلداري صحيحة بحضور األغلبية املطلقة
ألعضائه على األقل ،وإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول،
تتم الدعوة إلى اجتماع ثان ،داخل أجل ال يتعدى  15يوما من االجتماع
األول ،وتكون مداوالت املجلس في هذه الحالة صحيحة ،أيا كان عدد
األعضاء الحاضرين ،وتحرر محاضر في شأن مداوالته يوقع عليها
األعضاء املشاركون في هذه املداوالت.
يتخذ املجلس اإلداري قراراته بأغلبية أصوات األعضاء
الحاضرين ،وفي حالة تعادل األصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه
الرئيس.
يمكن لرئيس املجلس اإلداري توجيه الدعوة إلى أي شخص
من ذوي الخبرة ،يرى فائدة في حضور اجتماعات املجلس ،بصفة
استشارية.

بطريقة تناسبية حسب نتائج آخر انتخابات ممثلي املوظفين باللجان

املادة 13

اإلدارية املتساوية األعضاء ،وذلك لوالية واحدة قابلة للتجديد مرة

يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن املجلس اإلداري ،يحدد
تأليفها ومهامها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للمؤسسة.

واحدة ؛
 - 3ست ( )6شخصيات ذات خبرة في املجاالت املالية واالقتصادية
واالجتماعية ،يتم تعيينها من طرف رئيس املجلس اإلداري ،ملا لها من
خبرة تستطيع تقديمها لفائدة املؤسسة.

املادة 14
يدير شؤون املؤسسة مدير يعين وفقا ملسطرة التعيين في املناصب
العليا.
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املادة 15

املادة 17

يتمتع مدير املؤسسة بجميع السلط والصالحيات الضرورية
لسير املؤسسة ،ويضطلع على الخصوص باملهام التالية :

يكلف الكاتب العام ،تحت سلطة مدير املؤسسة ،بتنسيق أنشطة
جميع مصالح املؤسسة وإدارة شؤون املستخدمين.

• إعداد مشروع برنامج عمل املؤسسة والسهر على تنفيذه وتتبع
مراحل إنجازه ؛

ولهذا الغرض ،يجوز ملدير املؤسسة أن يفوض إلى الكاتب العام
بعض اختصاصاته في مجال التدبير اإلداري واملالي.

• تمثيل املؤسسة إزاء الدولة وأمام القضاء والهيئات العمومية
والخاصة وإزاء األغيار ؛
• األمر بقبض املوارد وصرف النفقات املحددة في ميزانية املؤسسة؛
• القيام بجميع األعمال التحفظية لفائدة املؤسسة ؛
• إعداد مشروع النظام األسا�سي ملستخدمي املؤسسة وعرضه على
املجلس اإلداري ؛
• عرض مشروع ميزانية املؤسسة على املجلس اإلداري ؛
• تدبير املوارد البشرية للمؤسسة ؛

يحضر الكاتب العام ،بصفة استشارية ،أشغال املجلس اإلداري
ويقوم بمسك محاضره وتقاريره وجميع وثائقه.
املادة 18
يكلف املسؤول املالي ،تحت سلطة اآلمر بالصرف ،باملهام ذات
الطابع املالي واملحاسبي التالية :
 مسك حسابات املؤسسة ؛ -إعداد جميع الوثائق املالية واملحاسبية والعمل على حفظها ؛

• اقتراح جدول أعمال اجتماعات املجلس اإلداري ؛

 -إعداد مشروع ميزانية املؤسسة ؛

• اقتراح مشاريع االتفاقيات املزمع إبرامها على املجلس اإلداري ؛

 -إعداد مشروع التقرير املالي السنوي ؛

•إعداد التقرير املالي السنوي مصادق عليه من طرف خبير محاسب
مقيد في جدول هيئة الخبراء املحاسبين يشهد بصحة الحسابات
التي يتضمنها التقرير.

 تحصيل مداخيل املؤسسة وتصفية النفقات امللتزم بها من قبلاآلمر بالصرف.

الفصل الثالث

املادة 16
يساعد مدير املؤسسة في إنجاز مهامه جهاز تنفيذي يحدد تأليفه
في النظام الداخلي للمؤسسة ،يوضع تحت سلطته املباشرة ،ويتولى
تنفيذ قرارات املجلس اإلداري.
يضم الجهاز التنفيذي كاتبا عاما ونائبه ،ومسؤوال ماليا ونائبه،
يعينهم رئيس املجلس اإلداري من بين األشخاص التابعين لإلدارات
العمومية املعنية ،عن طريق اإلعالن عن فتح باب الترشيحات لشغل
هذه املناصب.
يعهد بمهمة تقدير كفاءة املترشحات واملترشحين لشغل املناصب
املذكورة إلى لجنة لدراسة الترشيحات ،تضم امرأة واحدة على األقل.

التنظيم املالي
املادة 19
تشتمل ميزانية املؤسسة على ما يلي :
في باب املوارد :
• واجبات االنخراط واالشتراكات السنوية ومساهمات األعضاء
املنخرطين ؛
• اإلعانة املالية السنوية التي تمنحها الدولة واملؤسسات العمومية
املوضوعة تحت وصاية اإلدارات العمومية املعنية ؛

يعين مدير املؤسسة لجنة دراسة الترشيحات من ذوي الكفاءة
والنزاهة ،ويتعين على هذه اللجنة مراعاة مبادئ الشفافية وتكافؤ
الفرص في أشغالها.

• اإلعانات املالية السنوية التي تمنحها املؤسسات الخاضعة لوصاية
الدولة أو مراقبتها والتي يكون مستخدموها أعضاء منخرطين
في املؤسسة طبقا ألحكام املادة  4أعاله ؛

تحدد كيفيات تنظيم وتسيير مهام الجهاز التنفيذي في النظام
الداخلي للمؤسسة.

• اإلعانة املالية التي يمنحها كل شخص من األشخاص الخاضعين
للقانون العام أو الخاص ؛
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• حصيلة املوارد املتأتية من الخدمات التي تقدمها املؤسسة لفائدة
املنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم ؛
• حصيلة املوارد املتأتية من ممتلكات املؤسسة ؛
• املبالغ املحصلة من القروض التي تمنحها املؤسسة ؛
• الهبات والوصايا والوقف ؛
• موارد أخرى مختلفة.
في باب النفقات :
• نفقات التسيير واالستثمار ؛
• النفقات الالزمة إلعداد وإنجاز برامج ومشاريع املؤسسة ؛
• املساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها املؤسسة
ملنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم ؛
• جميع النفقات األخرى املرتبطة بنشاط املؤسسة.
املادة 20
تلتزم املؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أومتعدد السنوات،
يحدد املشاريع واألنشطة املراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات
التي تعتزم تقديمها لهم.
يكون برنامج العمل املذكور موضوع اتفاقية تبرم بين املؤسسة
واإلدارات العمومية املعنية ،تحدد فيها كيفية تنفيذ هذا البرنامج
والوسائل البشرية واملادية واملالية املوضوعة تحت تصرف املؤسسة
لبلوغ األهداف املسطرة ،وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.
املادة 21
تستخلص الديون املستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع املتعلق
بتحصيل الديون العمومية.

الفصل الرابع
املراقبة املالية
املادة 22
تخضع املؤسسة ملراقبة املفتشية العامة للمالية وألحكام القانون
رقم  62.99املتعلق بمدونة املحاكم املالية ،ال سيما مقتضيات املادتين
 86و  154منه.
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املادة 23
تخضع حسابات املؤسسة لتدقيق سنوي يقوم به مراقبان
للحسابات يعينهما ،عبر دعوة للمنافسة ،رئيس املجلس اإلداري ملدة
أقصاها ثالث ( )3سنوات تسند إليهما مهام التحقق من القيم والدفاتر
والوثائق املحاسبية للمؤسسة ،ومن مطابقة محاسبتها للقواعد
املعمول بها ،بما فيها تطابق القوائم التركيبية لوضعية املؤسسة
املالية وملمتلكاتها ولنتائجها.
ويقوم مراقبا الحسابات ،في أية فترة من السنة ،بعمليات التحقق
واملراقبة ويمكن لهما االطالع في عين املكان على كل الوثائق التي يريان
فيها فائدة ،ويلزمان برفع تقاريرهما إلى املجلس اإلداري.

الفصل الخامس
أحكام مختلفة
املادة 24
يمكن إلحاق موظفين لدى املؤسسة ،كما يمكن ،خالفا لألحكام
التشريعية الجاري بها العمل ،وضع موظفين رهن إشارتها طبقا
للمقتضيات التنظيمية املعمول بها ،ويظل املعنيون باألمر متمتعين
في إدارتهم األصلية بجميع حقوقهم في األجرة والترقي والتقاعد.
ويجوز للمؤسسة،عند االقتضاء ،أن تشغل أعوانا متعاقدين
إلنجاز مهام محددة طبقا للنظام األسا�سي ملستخدميها.
املادة 25
يجوز للدولة وللجماعات الترابية ولألشخاص اآلخرين الخاضعين
للقانون العام أن يضعوا رهن تصرف املؤسسة العقارات واملنقوالت
التي تحتاج إليها للقيام بمهامها ،وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات واملنقوالت الالزمة لنفس
الغرض.
املادة 26
توضع رهن إشارة املؤسسة ،في تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ ،العقارات التابعة للملك الخاص للدولة املخصصة لإلدارات
العمومية املعنية ،والالزمة ملزاولة املؤسسة ألنشطتها غير السكنية،
وكذا مختلف الوثائق والعقود واألرشيف.
تقوم املؤسسة مقام الجمعيات املكلفة باألعمال االجتماعية داخل
اإلدارات العمومية املعنية ،عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ،
باستخالص كافة املستحقات الناجمة عن التسبيقات واملتأخرات
املتعلقة بالسلفات بكافة أشكالها.
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تحل املؤسسة محل الجمعيات املكلفة باألعمال االجتماعية
داخل اإلدارات العمومية املعنية في حقوقها والتزاماتها املتعلقة على
الخصوص بجميع صفقات األشغال والتوريدات والخدمات وجميع
العقود واالتفاقيات األخرى املبرمة من لدن الجمعيات املذكورة قبل
تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
املادة 27
تحتفظ جمعيات األعمال االجتماعية التابعة لإلدارات العمومية
املعنية بملكية العقارات واألصول التي تمتلكها عند دخول هذا
القانون حيز التنفيذ.
املادة 28
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية.
خالفا ألحكام املادة  26أعاله ،تستمر الجمعيات املكلفة باألعمال
االجتماعية باإلدارات العمومية املعنية في القيام بأنشطتها في تدبير
الشأن االجتماعي إلى غاية وضع أجهزة إدارة وتسيير املؤسسة
واملصادقة على نظامها الداخلي.
*
*
*
الئحة اإلدارات العمومية املنضوية تحت لواء املؤسسة املشتركة
للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان
اإلدارات العمومية
 رئاسة الحكومة ؛ األمانة العامة للحكومة ؛ وزارة الصناعة والتجارة ؛ وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة ؛ وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعيوالتضامني ؛
 وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة ؛ وزارة اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛ وزارة االستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ؛ وزارة العالقات مع البرملان ؛ وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة ؛ املندوبية السامية للتخطيط؛ -املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير.
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ظهير شريف رقم  1.22.52صادرفي  13من محرم  11( 1444أغسطس )2022
بتنفيذ القانون رقم  25.19املتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف
والحقوق املجاورة.
ّ
الحمد لل 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  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  25.19املتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق
املجاورة ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بتاريخ 13من محرم  11( 1444أغسطس .)2022
ف:
وقعه بالعط 
رئيس الحكومة،
اإلمضا ء  :عزيز أخنوش.

*
*
*
قانون رقم 25.19
يتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف
والحقوق املجاورة

الباب األول
التسمية واملهام
املادة األولى
يحول املكتب املغربي لحقوق املؤلفين املحدث بموجب املرسوم
رقم  2.64.406بتاريخ  5ذي القعدة  8( 1384مارس  )1965إلى هيئة
للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام،
تتمتع باالستقالل املالي ،وتحمل اسم «املكتب املغربي لحقوق املؤلف
والحقوق املجاورة» ،ويشار إليه في هذا القانون باسم «املكتب».
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يكون مقر املكتب بالرباط ،ويمكنه إحداث تمثيليات له داخل
أرجاء اململكة بقرار من مجلس اإلدارة.

 تمكين املنخرطين في املكتب ،في انتظار إحداث مؤسسة لألعمالاالجتماعية لفائدتهم ،من االستفادة من خدمات اجتماعية
وصحية وثقافية ،وال سيما من خالل :

تناط باملكتب مهمة تدبير وحماية حقوق املؤلف والحقوق
املجاورة املنصوص عليها في القانون رقم  2.00املتعلق بحقوق املؤلف
والحقوق املجاورة.

• إحداث صندوق لتمويل مشاريع وبرامج للتغطية االجتماعية ؛

املادة 2

ولهذه الغاية يتولى املكتب القيام بما يلي :
 تلقي ملفات طلبات انخراط املؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة،وتصريحاتهم بمصنفاتهم األدبية والفنية وأداءاتهم ،التي تخول
لهم استحقاق حقوق مادية ومعنوية وحمايتها ،كلما تعلق األمر
باستغالل هذه املصنفات و األداءات سواء داخل املغرب أو خارجه ؛
 حماية وتدبير حقوق املؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة األجانباملرتبطة باملصنفات واألداءات املستغلة عبر التراب الوطني في إطار
التزامات املغرب الدولية ،وال سيما من خالل إبرام عقود التمثيل
املتبادل مع الهيئات األجنبية التي تسعى إلى تحقيق نفس األهداف ؛
 الترخيص باستعمال تعابير الفلكلور حينما يكون هذا االستعمالألهداف تجارية أو خارج اإلطار التقليدي أو العرفي ؛
 تحديد جدول تسعيرة استخالص املستحقات بالنسبة ملختلفأشكال استغالل املصنفات واألداءات ،والعمل على تحيينه
باستمرار .يعرض جدول التسعيرة على مصادقة اإلدارة.
وتحدد هذه املستحقات إما بكيفية تناسبية مع مداخيل استغالل
هذه املصنفات واألداءات ،أو بكيفية جزافية ،سواء تعلق األمر
بحقوق املؤلف أو الحقوق املجاورة ،أو باستعمال تعابير الفولكلور ؛
 استخالص مستحقات حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،املتعلقةباستغالل املصنفات واألداءات ،وكذا تلك املتعلقة باالستنساخ
اآللي ،ومستحقات النسخة الخاصة ،واملستحقات املرتبطة
باستعماالت تعابير الفولكلور ،طبقا للنصوص الجاري بها العمل ؛
 توزيع مستحقات حقوق املؤلف والحقوق املجاورة املستخلصةعلى أصحاب الحقوق طبقا ألحكام الباب الثالث من هذا القانون؛
 القيام بإجراءات التحقق من وضعية استعمال املصنفات األدبيةوالفنية واألداءات ،ووتيرة وأشكال استغاللها ؛
 القيام بجميع أعمال املراقبة الالزمة من أجل حماية املصنفاتاألدبية والفنية واألداءات ،وكذا النسخة الخاصة ،من أي
استغالل غير مشروع ،بتنسيق مع السلطات العمومية املعنية ؛

• إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة في مجال خدمات
التأمين عن املرض ،والتقاعد وغيرها من الخدمات االجتماعية
األخرى ،وفق الشروط املحددة في النظام الداخلي للمكتب ؛
• دعم البرامج واملشاريع الثقافية الهادفة إلى تنمية اإلبداعات
األدبية والفنية وتشجيعها وتطويرها ؛
 القيام بمساعي الوساطة لفض النزاعات التي قد تنشأ بيناملنخرطين باملكتب واملتعلقة بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ؛
 تقديم املساعدة والتأطير على املستويين القانوني والتقني في مجالحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،لفائدة املنخرطين باملكتب وذلك
بمبادرة منه أو بناء على طلب منهم ؛
 القيام بجميع أعمال التحسيس بمخاطر قرصنة املصنفاتاألدبية والفنية ،والحقوق املرتبطة بها ،والعمل بتنسيق وثيق مع
السلطات العمومية املعنية على مكافحتها والوقاية منها.
عالوة على ذلك ،يقوم املكتب باملهام التالية :
 إجراء كل دراسة أو بحث حول وضعية امللكية األدبية والفنيةباملغرب ،وحول استغالل الحقوق املرتبطة بها ؛
 التعريف بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة على الصعيد الوطنيوالجهوي واملحلي والنهوض بها ،وال سيما من خالل أعمال
التحسيس والتواصل والتكوين والنشر ؛
 اقتراح جميع التدابير الالزمة من أجل املالءمة املستمرة للمنظومةالقانونية الوطنية مع االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة
بحماية حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ؛
 تقديم كل مقترح إلى الحكومة من شأنه التشجيع على انضماماململكة إلى االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق
املؤلف والحقوق املجاورة ؛
 مؤازرة السلطات الحكومية املعنية ،عند التفاوض بشأن مشاريعاالتفاقيات واملعاهدات التي تكون لها عالقة بحقوق املؤلف
والحقوق املجاورة ؛
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 السهر ،في ما يخصه ،على تطبيق االتفاقيات واملعاهدات الدوليةاملتعلقة بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،التي انضمت إليها اململكة
أو صادقت عليها ،واتخاذ التدابير الالزمة من أجل ذلك ،بتنسيق مع
السلطات الحكومية والهيئات العامة والخاصة املعنية ؛
 إبرام عقود واتفاقات مع الهيئات األجنبية العاملة في مجال حمايةحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،والتي تباشر مهام مماثلة ملهام
املكتب ،من أجل حماية حقوق املغاربة في هذا املجال بالخارج ؛
 إقامة عالقات التعاون والشراكة مع املنظمات الحكومية أو غيرالحكومية التي تضم في عضويتها هيئات مماثلة تعنى بحقوق
املؤلف والحقوق املجاورة واملشاركة في أشغالها.
املادة 3
طبقا ألحكام املادة  1.60من القانون رقم  2.00املتعلق بحقوق
املؤلف والحقوق املجاورة كما تم تغييره وتتميمه ،يتولى املكتب تمثيل
أصحاب الحقوق أمام القضاء ،من أجل الدفاع عن مصالحهم املادية
واملعنوية في مواجهة الغير.
املادة 4
يتعين على املؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة ،من أجل ضمان
الدفاع عن حقوقهم املادية واملعنوية ،االنخراط في املكتب والتصريح
له بمصنفاتهم األدبية والفنية وبأداءاتهم.
ويعتبر انخراط املؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة في املكتب،
بمثابة تفويض للمكتب من أجل القيام بمهام الدفاع عن حقوقهم
املادية واملعنوية ،وتدبير الحقوق الناشئة عن استغالل مصنفاتهم
األدبية والفنية وأداءاتهم ،بما في ذلك التقا�ضي أمام املحاكم املختصة
باسمهم ،طبقا ألحكام هذا القانون.
تحدد شروط وكيفيات االنخراط والتصريح في النظام الداخلي
للمكتب املنصوص عليه في املادة  12من هذا القانون ،والذي يعرض
قبل دخوله حيز التنفيذ على مصادقة اإلدارة.
املادة 5
عالوة على املهام التي يقوم بها املكتب طبقا ألحكام املادة  2أعاله
يتولى هذا األخير القيام لحساب املؤلفين من غير املنخرطين ،سواء
كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ،باستيفاء مستحقاتهم الناتجة
عن استغالل مصنفاتهم من قبل الغير بناء على اتفاقيات خاصة
يفوض بموجبها املعنيون باألمر املكتب لحماية حقوقهم والدفاع عنها
وتحصيل مستحقاتهم ودفعها لهم طبقا للشروط والكيفيات املحددة
في هذه االتفاقيات.
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الب ــاب الثاني
أجهزة املكتب
املادة 6
تتألف أجهزة املكتب من :
 مجلس اإلدارة ؛ مجلس التوجيه والتتبع ؛ مدير املكتب.املادة 7
يدير املكتب مجلس إدارة ويسيره مدير.
املادة 8
يرأس مجلس إدارة املكتب السلطة الحكومية املختصة أو من
يمثلها ،ويتألف من :
 ممثلين عن اإلدارة ؛ رؤساء الجمعيات املهنية للمؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورةاملنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون واملسيرة
بصفة قانونية ؛
 شخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تدبير حقوق املؤلفينوالحقوق املجاورة.
يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو لحضور اجتماعات املجلس،
بصفة استشارية ،كل شخص ذاتي أو اعتباري من القطاع العام
أو الخاص ،يرى فائدة في حضوره.
يحدد عدد أعضاء مجلس إدارة املكتب ،وكيفيات تعيينهم بموجب
نص تنظيمي.
املادة 9
تحدد مدة انتداب أعضاء مجلس اإلدارة في أربع ( )4سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة الوفاة أو االستقالة أو التغيب عن حضور ثالثة ()3
اجتماعات متتالية ملجلس اإلدارة بدون مبرر مقبول ،يعوض العضو
املعني للفترة املتبقية من مدة عضويته.
املادة 10
يمارس أعضاء مجلس اإلدارة مهامهم بتجرد و استقاللية.
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ولهذه الغاية ،يجب على كل عضو أن يصرح لرئيس مجلس اإلدارة
بكل حالة قد تجعله في وضعية تنازع املصالح ،وأن يمتنع عن املشاركة
في اجتماعات وأشغال مجلس اإلدارة ،عندما يتعلق األمر بدراسة
مسألة لها عالقة بهذه الوضعية.
املادة 11
يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بواجب التحفظ وسرية مداوالت
املجلس واجتماعاته.
املادة 12
يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط واالختصاصات الالزمة
إلدارة املكتب ،ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي :
 املصادقة على العقود واالتفاقيات املبرمة مع الجمعيات والهيئاتاألجنبية للتدبير الجماعي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،التي
تسعى إلى نفس األهداف ،ال سيما من أجل العمل على التمثيل
املتبادل وتدبير املصنفات املحمية في كل بلد ،من جانب كل طرف
لحساب الطرف اآلخر؛
 إقرار االنضمام إلى املنظمات الدولية غير الحكومية في ميدانامللكية األدبية والفنية ؛
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 املصادقة على النظام الداخلي للمكتب ؛ املصادقة على النظام الخاص باملشتريات ؛ تحديد جدول أسعار أجرة الخدمات التي يقدمها املكتب ،ووضعهرهن إشارة العموم بجميع الوسائل املتاحة ؛
 البت في االقتناءات املتعلقة باألمالك العقارية لفائدة املكتبأو تفويتها أو كرائها ؛
 تحديد نظام استخالص املستحقات التي تشمل مستحقات حقوقاملؤلف والحقوق املجاورة والنسخة الخاصة وتحديد كيفيات
توزيعها ،وكذا املستحقات املرتبطة باستعماالت تعابير الفولكلور
وتدبير العائدات الناتجة عن ذلك ،مع مراعاة جداول استخالص
املستحقات املذكورة املحددة بموجب النصوص الجاري بها العمل ؛
 املصادقة على نظام تدبير صندوق التغطية االجتماعية املنصوصعليه في املادة  27من هذا القانون ؛
 قبول الهبات والوصايا ؛ املصادقة على البرنامج السنوي للتحسيس والتواصل في مجالحماية حقوق املؤلف والحقوق املجاورة.
يمكن ملجلس اإلدارة أن يمنح تفويضا ملدير املكتب قصد تسوية
قضايا معينة.

 املصادقة على اتفاقات التسوية عن طريق الترا�ضي لحل النزاعاتاملتعلقة بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة التي تدخل في نطاق
اختصاص املكتب ؛

املادة 13

 تحديد معايير استعمال تعابير الفولكلور املرخص بها طبقا ألحكاماملادة  2من هذا القانون ؛

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه ،كلما دعت الحاجة إلى
ذلك ،وعلى األقل مرتين في السنة :

 املصادقة على مشروع ميزانية املكتب التي يعرضها عليه مديراملكتب ؛
 حصر الحسابات والقوائم التركيبية للسنة املحاسبية املختتمة؛ املصادقة على التقرير السنوي عن حصيلة أشغال املكتب وبرنامجعمله ؛
 املوافقة على املخطط التنظيمي املحدد للبنيات اإلدارية للمكتبواختصاصاتها ؛
 املصادقة على النظام األسا�سي الخاص باملوارد البشرية العاملةباملكتب ؛

 لحصر القوائم التركيبية للسنة املالية املختتمة ؛ لدراسة وحصر امليزانية والبرنامج التقديري للسنة املالية املوالية؛ لحصر مبالغ املستحقات التي سيتم توزيعها على املؤلفين وأصحابالحقوق املجاورة.
ويمكن أن ينعقد مجلس اإلدارة بناء على طلب من ثلثي أعضائه.
املادة 14
يشترط لصحة مداوالت مجلس اإلدارة أن يحضرها على األقل
نصف أعضائه .ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين،
فإن تعادلت ،رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
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املادة 15
يضطلع مجلس التوجيه والتتبع على الخصوص بما يلي:

 تتبع تدبير حقوق املؤلفين والحقوق املجاورة من قبل املكتبواقتراح التوصيات التي من شأنها الرفع من جودة هذا التدبير ؛
 إصدار التوجيهات والتوصيات الرامية إلى النهوض بمجال حقوقاملؤلف والحقوق املجاورة وحمايتها والتي يعرضها على مجلس
اإلدارة ؛
 إبداء الرأي حول كل املسائل املتعلقة بضمان الدفاع عن الحقوقاملادية واملعنوية للمؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة التي يعرضها
عليه مجلس اإلدارة.
يتألف مجلس التوجيه والتتبع الذي يرأسه عضو من مجلس
اإلدارة من بين رؤساء الجمعيات املهنية للمؤلفين وأصحاب الحقوق
املجاورة من سبعة ( )7أعضاء يعينون وفق الكيفيات املحددة بنص
تنظيمي ملدة أربع ( )4سنوات من بين الشخصيات التي تتمتع بالخبرة
والكفاءة في نطاق عمل املكتب واملشهود لها بالنزاهة والتجرد ،مع
مراعاة معيار التنوع والتعدد في تمثيلية مختلف مجاالت اإلبداع
األدبي والفني.
تحدد قواعد تنظيم وكيفيات سير مجلس التوجيه والتتبع وفقا
للنظام الداخلي للمكتب املنصوص عليه في املادة  12من هذا القانون.
املادة 16
يحدث مجلس اإلدارة بنية لالفتحاص الداخلي مكلفة بالسهر على
احترام مختلف املصالح اإلدارية واملالية للمكتب للمعايير واملساطر
املطبقة على أنشطتها وذلك عن طريق افتحاصات منتظمة.
تعد هذه البنية تقريرا ترفعه إلى مجلس اإلدارة بكيفية دورية.
املادة 17
يعين مدير املكتب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل .وال يجوز أن تكون له صفة مبدع ملصنفات أدبية أو فنية
أو صاحب حق فيها أو صفة صاحب حقوق مجاورة .ويمارس مهامه
باستقاللية وحيادية.
املادة 18
يتمتع املدير بجميع الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتسيير
املكتب ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص باملهام التالية :
 ينفذ قرارات مجلس اإلدارة وعند االقتضاء قرارات اللجنةأو اللجن التي يحدثها املجلس ؛
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 يسهر على استخالص حقوق املؤلف والحقوق املجاورة وتوزيعهاباسم املكتب ،وفق توجيهات مجلس اإلدارة وعمال بأحكام هذا
القانون ؛
 يسير املكتب ويتصرف باسمه ويقوم بجميع التصرفات والعملياتاملتعلقة بتحقيق أهداف املكتب أو يأذن في القيام بها ؛
 يتولى تدبير مجموع املصالح وتنسيق أنشطتها ويعين املواردالبشرية وفقا لنظامها األسا�سي ؛
 يعد الوثائق واألنظمة املنصوص عليها في املادة  12من هذا القانونويعرضها على مجلس اإلدارة قصد املصادقة عليها ؛
 يمثل املكتب إزاء الدولة وجميع اإلدارات العمومية أو الخاصةوكل األغيار ويقوم بجميع األعمال التحفظية ؛
 يمثل املكتب أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائيةبهدف الدفاع عن مصالح املكتب ،وعن حقوق املؤلفين وأصحاب
الحقوق املجاورة وذوي الحقوق ،ويخبر بذلك فورا رئيس مجلس
اإلدارة.
ويمكــن للمدي ــر أن يفــوض ،تحت مسـؤوليت ــه ،بعض سلط ــه
واختصاصاته إلى مستخدمي اإلدارة باملكتب.
يحضر املدير ،بصفة استشارية ،اجتماعات مجلس اإلدارة
ومجلس التوجيه والتتبع.

الب ــاب الثالث
قواعد تدبير حقوق املؤلفين والحقوق املجاورة
املادة 19
عالوة على املهام املسندة إليه في املادة  2من هذا القانون ،يعهد إلى
املكتب بتسليم الرخص املسبقة كتابة ملستغلي املصنفات واألداءات
املفوض إليه تدبير الحقوق الناشئة عن استغاللها بموجب املادة 4
من هذا القانون.
ولهذه الغاية ،يقوم املكتب بإبرام اتفاقيات مع مستغلي هذه
املصنفات واألداءات تحدد فيها على الخصوص شروط هذا االستغالل
وكيفيات استخالص الحقوق املطابقة له وتسوية النزاعات بالترا�ضي.
املادة 20
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أدناه ،ال يجوز للمكتب استعمال
املداخيل املستخلصة برسم استغالل حقوق املؤلف والحقوق
املجاورة إال لغرض توزيعها على أصحاب هذه الحقوق.
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من أجل تغطية مصاريف التدبير ،يقتطع املكتب عند توزيع
املداخيل املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله على كل واحد من
أصحاب حقوق املؤلف و الحقوق املجاورة ،نسبة من املداخيل التي
ترجع لهذا األخير ،يحددها مجلس اإلدارة على أال تفوق نسبة %30
من هذه املداخيل.
وتعفى من هذا االقتطاع املداخيل التي ال يفوق مبلغها السقف
املحدد بقرار ملجلس اإلدارة.
املادة 21
يؤدي املكتب املبالغ املستحقة ألصحاب الحقوق داخل أجل
أقصاه ( )2شهران يحتسب من تاريخ انتهاء السنة املالية التي تم خاللها
استخالص املداخيل املتأتية من استغالل هذه الحقوق .ويقوم ابتداء
من التاريخ نفسه بنشر قائمة املصنفات املعنية بهذه املداخيل على
موقعه اإللكتروني.
غير أن األجل املذكور يبقى مفتوحا في حالة ما إذا تعذر عليه
التعرف على أصحاب الحقوق أو ذويهم أو عدم التمكن من تحديد
عنوانهم ،مع مراعاة أحكام املادة  23بعده.
املادة 22
إذا تعذر توزيع املبالغ املستحقة ألصحاب الحقوق أو أداؤها داخل
اآلجال املحددة في املادة  21أعاله نظرا لألسباب املنصوص عليها في
الفقرة الثانية من نفس املادة ،تودع هذه املبالغ في حساب خاص
مفتوح باسم املكتب ويتعين في هذه الحالة مسك محاسبة خاصة بهذه
املبالغ.
املادة 23
يتعين على املكتب القيام بجميع الوسائل املتاحة وال سيما
اإللكترونية منها بنشر قائمة املصنفات املحمية التي تعذر على املكتب
التعرف على أصحابها وذلك داخل أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما من
تاريخ انصرام األجل املنصوص عليه في املادة  21أعاله.
املادة 24
إذا تعذر توزيع املبالغ املستحقة ألصحاب الحقوق خالل ثالث
( )3سنوات من تاريخ انتهاء السنة املالية التي تم برسمها استخالص
هذه املبالغ ،فإنها تعتبر في حكم املبالغ املتعذر توزيعها .وفي هذه الحالة
تحول إلى صندوق التغطية االجتماعية املنصوص عليه في املادة
 27أدناه ،شريطة أن يكون املكتب قد استنفد جميع اإلجراءات
املنصوص عليها في املادة  23أعاله من أجل التعرف على املستفيدين
وتحديد عنوانهم.
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يقوم املكتب ،قبل دفع املبالغ املتعذر توزيعها في الصندوق
املذكور ،باقتطاع النسبة املنصوص عليها في املادة  20من هذا القانون.
وفي حالــة مــا إذا تعــرف املكتب الحقا عــن أصحــاب الحقــوق
أو ذويهم ،وجب اقتطاع مبلغ مستحقاتهم مما سبق دفعه إلى
صندوق التغطية االجتماعية ،وتمكينهم من املستحقات املذكورة.
املادة 25
يتعين على املكتب حفظ جميع الوثائق املتعلقة باستخالص
مستحقات املؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة وذوي حقوقهم ،وكذا
تلك املتعلقة بتوزيع هذه املستحقات ،وغيرها من الوثائق املحاسبية
ملدة ال تقل عن عشرين ( )20سنة.

الباب الرابع
التنظيم واملراقبة املالية للمكتب
املادة 26
تنقسم ميزانية املكتب إلى :
 - .Iميزانية االستثمار والتسيير وتشمل :
 - 1في باب املداخيل  :
 مبالغ االقتطاعات املنصوص عليها في املادتين  20و 24أعاله ؛ املبالغ املحصلة من املقررات القضائية ؛ الفوائد املالية عن املبالغ املودعة ؛ الهبات والوصايا والعوائد املختلفة ؛ جميع املداخيل األخرى املرتبطة بأنشطته. - 2في باب النفقات :
 نفقات التسيير واالستثمار ؛ جميع النفقات األخرى املرتبطة بأنشطته. - .IIميزانية التدبير الجماعي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة
وتشمل :
 - 1في باب املداخيل :
 مبالغ استخالص حقوق املؤلف والحقوق املجاورة. - 2في باب النفقات :
 -األداءات املدفوعة ألصحاب حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ؛

الجريدة الرسمية

5898

 االقتطاعات املرصدة للمساهمة في مصاريف تسيير املكتب ؛ املبالغ املرصدة لصندوق التغطية االجتماعية املنصوص عليهفي املادة  27من هذا القانون ؛
 نفقات مختلفة.املادة 27
تطبيقا ألحكام املادة  2من هذا القانون ،يحدث باملكتب صندوق
للتغطية االجتماعية لفائدة أصحاب حقوق املؤلف والحقوق
املجاورة وذوي حقوقهم.
تحدد مداخيل الصندوق في ما يلي :
 نسبة من عائدات النسخة الخاصة املخصصة لفائدة املكتببموجب أحكام القانون السالف الذكر رقم  2.00تحدد بقرار
ملجلس اإلدارة ؛
 املخصصات التي يحددها مجلس إدارة املكتب لفائدة الصندوق ؛ املبالغ املتعذر توزيعها طبقا ألحكام املادة  24من هذا القانون.تحدد نفقات الصندوق بقرار ملجلس اإلدارة ،ويتعين أن تدرج
ضمن هذه النفقات املبالغ املؤداة لفائدة أصحاب حقوق املؤلف
والحقوق املجاورة وذوي حقوقهم ،عمال بأحكام الفقرة األخيرة من
املادة  24من هذا القانون.
املادة 28
يقوم املكتب بإعداد حساباته السنوية على الوجه الذي يمكن
من الفصل بين املداخيل املتأتية من استغالل الحقوق من جهة وبين
أصوله الخاصة واملداخيل املتأتية منها أو من أنشطته األخرى وكذا
املبالغ التي يقبضها برسم مصاريف التدبير من جهة أخرى.
املادة 29
يعتبر املدير آمرا بقبض موارد ميزانية املكتب وصرف نفقاته ،وله
أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية املتعلقة
باملحاسبة العمومية.
يتولى محاسب عمومي ملحق لدى املكتب بقرار للسلطة الحكومية
املكلفة باملالية ،القيام لدى املدير ،باالختصاصات التي تخولها
القوانين واألنظمة املعمول بها للمحاسبين العموميين.
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املادة 30
تخضع حسابات املكتب لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية
مراقب للحسابات خارجي ومستقل وفق النصوص الجاري بها العمل.
ويوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى مجلس اإلدارة.
يعين مجلس اإلدارة مراقب الحسابات ملدة ثالث ( )3سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة.

الباب الخامس
املوارد البشرية
املادة 31
تتألف املوارد البشرية العاملة باملكتب من :
 أطر وأعوان يتم توظيفهم ،طبقا للنظام األسا�سي الخاص باملواردالبشرية ؛
 مستخدمين متعاقدين ،يتم توظيفهم طبقا للنظام األسا�سيالخاص باملوارد البشرية ؛
 موظفين ملحقين لديه ،طبقا للنصوص التشريعية والتنظيميةالجاري بها العمل.
يجوز للمكتب أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب
عقود من أجل القيام بمهام محددة.
املادة 32
يلحق تلقائيا لدى املكتب ،املوظفون املرسمون واملتدربون
واألشخاص املتعاقدون ،الذين يمارسون مهامهم في املكتب املغربي
لحقوق املؤلفين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يمكن إدماج املوظفين امللحقين لدى املكتب بموجب الفقرة األولى
أعاله ،بناء على طلب منهم ،ضمن أطر املكتب طبقا للنظام األسا�سي
الخاص بموارده البشرية ،وذلك داخل أجل أقصاه ستة ( )6أشهر
يحتسب ابتداء من تاريخ دخول النظام األسا�سي املذكور حيز التنفيذ.
املادة 33
ال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون الوضعية التي يخولها
النظام األسا�سي للموارد البشرية للمكتب إلى األشخاص املدمجين
أو امللحقين عمال بأحكام املادة  32أعاله ،أقل فائدة من الوضعية التي
كان يتمتع بها املعنيون باألمر في أطرهم األصلية في تاريخ إلحاقهم
أو إدماجهم.
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في انتظار دخول النظام األسا�سي الخاص باملوارد البشرية
للمكتب املشار إليه في املادة  12أعاله حيز التنفيذ ،يظل املستخدمون
املمارسون مهامهم في املكتب املغربي لحقوق املؤلفين في تاريخ نشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية ،خاضعين لألحكام التي كانت تسري
عليهم .ويحتفظون بجميع الحقوق التي كانوا يستفيدون منها داخل
إطارهم األصلي.
تعتبر الخدمات التي أنجزها املستخدمون املذكورون داخل املكتب
املغربي لحقوق املؤلفين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
كما لو أنجزت داخل املكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق
املجاورة.
املادة 34
بالرغم من جميع األحكام املخالفة ،يظل املستخدمون املشار إليهم
في املادة  32أعاله منخرطين ،برسم أنظمة املعاشات ،في الصناديق
التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم.

الباب السادس
نظام تمثيل أصحاب حقوق املؤلف والحقوق املجاورة
املادة 35
ينتظم املؤلفون وأصحاب الحقوق املجاورة في جمعية مهنية
واحدة بالنسبة لكل صنف من املصنفات املحددة قائمتها بنص تنظيمي.
وتخضع كل جمعية من الجمعيات املهنية ألحكام الظهير الشريف
رقم  1.58.376الصادر في  3جمادى األولى  15( 1378نوفمبر )1958
بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.
يعرض النظام األسا�سي لكل جمعية من الجمعيات املهنية على
مصادقة اإلدارة بعد التحقق من مطابقته ألحكام هذا القانون.
املادة 36
تهدف الجمعيات املهنية املنصوص عليها في املادة  35أعاله إلى :
 الحرص على احترام أعضائها للقوانين واألنظمة املتعلقة بحقوقاملؤلف والحقوق املجاورة ؛
 تدبير ممتلكاتها والدفاع عن مصالح أعضائها ؛ تمثيل أعضائها لدى املكتب ولدى اإلدارة ؛ إبداء الرأي في كل القضايا املتعلقة بحماية حقوق املؤلف والحقوقاملجاورة التي يعرضها عليها املكتب أو اإلدارة ؛
 املساهمة ،بتنسيق مع املكتب واملؤسسات والهيئات األخرى ذاتالصلة ،في تنظيم دورات للتحسيس بمخاطر القرصنة والحد من
تف�شي هذه الظاهرة.
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الباب السابع
أحكام متفرقة وانتقالية
املادة 37
يقوم املكتب بإعداد تقرير سنوي عن حصيلة أشغاله وبرنامج
عمله ،يعمل على نشره بكل الوسائل املتاحة.
املادة 38
تظل املمتلكات العقارية التابعة للملك الخاص للدولة ،والالزمة
لقيام املكتب باملهام املسندة إليه بموجب هذا القانون ،موضوعة
رهن إشارته.
املادة 39
يحل املكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة املنظم
بموجب هذا القانون ،محل املكتب املغربي لحقوق املؤلفين املحدث
بموجب املرسوم رقم  2.64.406بتاريخ  5ذي القعدة 1384
( 8مارس  )1965في جميع حقوقه والتزاماته املتعلقة بجميع صفقات
الدراسات واألشغال والتوريدات والخدمات ،وكذا جميع العقود
واالتفاقيات األخرى املبرمة لحساب هذا األخير ،قبل تاريخ دخول هذا
القانونحيزالتنفيذ،والتيلمتتمتسويتهابصفةنهائيةفيالتاريخاملذكور.
كما يحل املكتب محل املكتب املغربي لحقوق املؤلفين فيما يخص
االتفاقيات املبرمة مع أصحاب الحقوق واملستغلين ومع الهيئات
واملنظمات الوطنية واألجنبية.
يتولى املكتب تسوية الصفقات والعقود واالتفاقيات املذكورة
وفق األشكال والشروط الواردة فيها.
املادة 40
تحل عبارة «املكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة»
محل عبارة «املكتب املغربي لحقوق املؤلفين» في جميع النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،وال سيما القانون رقم 2.00
املتعلق بحقوق املؤلفين والحقوق املجاورة كما تم تغييره وتتميمه.
املادة 41
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر
النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية ،وتظل
النصوص الجاري بها العمل حاليا سارية املفعول إلى حين تعويضها
بالنصوص املطابقة.
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ظهير شريف رقم  1.22.57صادرفي  13من محرم  11( 1444أغسطس )2022
بتنفيذ القانون رقم  42.22القا�ضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات
أعضاء مجلس املستشارين.
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املادة 2
يتوقف ،ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ :
 -اقتطاع واجبات االشتراك برسم نظام معاشات أعضاء مجلس

ّ
الحمد لل وحده،

املستشارين ،من التعويض املمنوح لكل مستشار عضو ؛

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  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،القانون
رقم  42.22القا�ضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس
املستشارين ،كما وافق عليه مجلس املستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتاريخ 13من محرم  11( 1444أغسطس .)2022

 أداء مساهمات مجلس املستشارين برسم النظام املذكور.ويتوقف صرف املعاشات املستحقة برسم نفس النظام ،ابتداء
من فاتح الشهر املوالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
املادة 3
يتم تصفية رصيد احتياط النظام املنصوص عليه في املادة  13من
القانون رقم  24.92السالف الذكر املطبق على مجلس املستشارين
بالقانون رقم  53.99كما يلي :
أ  -يسترجع كل عضو بمجلس املستشارين في تاريخ دخول هذا

وقعه بالعطف :

القانون حيز التنفيذ ،وكل عضو سابق باملجلس يوجد قيد الحياة

رئيس الحكومة،

في التاريخ املذكور ،إذا كان قد اكتسب حقوقا على نظام املعاشات

اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

املحدث لفائدة أعضاء مجلس املستشارين ولم يستفد منها ،مجموع
مبالغ اشتراكاته املباشرة في نظام املعاشات ؛

*
*

*

قانون رقم 42.22
يق�ضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات
أعضاء مجلس املستشارين
املادة 1
يهدف هذا القانون إلى اإللغاء والتصفية الكاملة لنظام املعاشات
املحدث لفائدة أعضاء مجلس املستشارين بموجب القانون
رقم  53.99الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.99.198بتاريخ
 13من جمادى األولى  25( 1420أغسطس  ،)1999والقا�ضي بتطبيق
أحكام القانون رقم  24.92املتعلق بإحداث نظام املعاشات لفائدة
أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس املستشارين ،كما جرى
تغييره.
كما يحدد هذا القانون شروط وكيفيات اإللغاء والتصفية الكاملة
لنظام معاشات أعضاء مجلس املستشارين.

ب  -يخصم من املبالغ املحتسبة طبقا ألحكام البند «أ» ،بالنسبة
للعضو باملجلس الذي سبق له أن استفاد من معاش برسم نظام
املعاشات املحدث لفائدة أعضاء مجلس املستشارين قبل اكتسابه
العضوية باملجلس من جديد ،مبلغ يعادل مجموع مبلغ املعاشات
املستفاد منها ،مع مراعاة تطبيق البند «ه» أدناه.
وفي حالة ما إذا تجاوز مبلغ املعاشات املتلقاة مجموع مبلغ
االشتراكات املباشرة للمعني باألمر فال يستفيد إال من تطبيق البند
«ه» أدناه ؛
ج  -يسترجع كل عضو من األعضاء السابقين بمجلس املستشارين،
والذي سبق أن استفاد من معاش برسم نظام املعاشات املحدث
لفائدة أعضاء مجلس املستشارين ،وتوقف صرفه ،مبلغ الفارق
بين اشتراكاته املباشرة ومجموع مبلغ املعاشات التي تلقاها ،إذا كان
مجموع مبلغ املعاشات التي تلقاها يقل عن مجموع مبلغ اشتراكاته
املذكورة ،مع مراعاة البند «ه» أدناه ؛
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د  -يسترجع كل عضو من األعضاء السابقين بمجلس املستشارين،
والذي يستفيد ،في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ،من معاش
برسم نظام املعاشات املحدث لفائدة أعضاء مجلس املستشارين،
مبلغ الفارق بين اشتراكاته املباشرة ومجموع مبلغ املعاشات التي
تلقاها ،إذا كان مجموع مبلغ املعاشات التي تلقاها يقل عن مجموع
اشتراكاته املباشرة في نظام املعاشات ،مع مراعاة البند «ه» أدناه ؛

إذا تعذر أداء املبالغ املذكورة للمعني باألمر أو ذوي حقوقه،
ألي سبب من األسباب ،بعد م�ضي ثالثين يوما ابتداء من تاريخ
االخطار ،فإن هذه املبالغ تحول إلى صندوق اإليداع والتدبير املحدث
بالظهير الشريف رقم  1.59.074الصادر في فاتح شعبان 1378
( 10فبراير  ،)1959الذي يحوزها لحساب املستحقين لها أو ذوي
حقوقهم ،إلى حين املطالبة بها من قبلهم.

ه  -بعد استيفاء العمليات املنصوص عليها في البنود «أ» ،و«ب»،
و«ج» ،و«د» أعاله ،يؤدى لكل عضو من األعضاء السابقين بمجلس
املستشارين ،والذي يستفيد ،في تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ ،من معاش برسم نظام املعاشات املحدث لفائدة أعضاء
مجلس املستشارين ،أو سبق أن استفاد من معاش برسم نفس
النظام ،وتوقف صرفه ،إذا كان يوجد قيد الحياة في تاريخ دخول هذا
القانون حيز التنفيذ ،بمن فيهم األشخاص املنصوص عليهم في البنود
«ب» ،و«ج» و«د» من هذه املادة ،ومهما كان مجموع مبلغ املعاشات
التي صرفت له ،مبلغ يعادل معاش ثالثة ( )3أشهر من آخر معاش
توصل به.

تسترجع املبالغ املودعة لدى الصندوق املذكور بناء على طلب
يوجهه إليه املعنيون باألمر.

وال تسري أحكام هذه املادة على األعضاء السابقين بمجلس
املستشارين الذين قضوا مدة عضوية باملجلس تقل عن سنتين ولم
يعد انتخابهم واسترجعوا مجموع اقتطاعاتهم طبقا للبند (أ) من املادة
 7من القانون رقم  24.92السالف الذكر.
املادة 4
بعد تصفية جميع الديون ،بما فيها مصاريف التسيير ،املستحقة
للمؤسسة املنصوص عليها في املادة  7بعده ،وإتمام العمليات
املنصوص عليها في املادة  3أعالهَّ ،
يحول املبلغ املتبقي في رصيد احتياط
نظام معاشات أعضاء مجلس املستشارين إلى موارد «جمعية األعمال
االجتماعية ملوظفات وموظفي مجلس املستشارين» ،الكائن مقرها
بالرباط.
املادة 5
يكتسب األشخاص املشار إليهم في املادة  3أعاله الحق في املبالغ
املحتسبة طبقا لهذا القانون ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ،
وتصرف املبالغ املحتسبة ،في حالة الوفاة بعد التاريخ املذكور ،لذوي
حقوق املعني باألمر.
املادة 6
توجه املؤسسة املشار إليها في املادة  7بعده ،إلى املعني أو ذوي
حقوقه ،حسب الحالة ،إخطارا مع اإلشعار بالتوصل بوضع املبالغ
املستحقة رهن إشارتهم.

املادة 7
يعهد إلى املؤسسة التي تم التعاقد معها بتسيير نظام املعاشات
طبقا ألحكام املادة األولى من القانون رقم  24.92املطبق بالقانون
رقم  53.99على أعضاء مجلس املستشارين ،بمهمة تصفية النظام
املذكور وفق الشروط والكيفيات املحددة في هذا القانون ،وذلك
داخل أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ.
وتؤهل املؤسسة املذكورة ،من أجل ذلك ،التخاذ جميع اإلجراءات
التنفيذية املتعلقة بها ،سواء بصفة أحادية أو بتنسيق مع رئيس
مجلس املستشارين عند االقتضاء.
ولهذا الغرض ،يقدم مجلس املستشارين للمؤسسة املذكورة،
بطلب منها ،جميع املعلومات والوثائق الضرورية الحتساب وتصفية
وأداء املبالغ طبقا ألحكام هذا القانون.
ال تخضع عمليات التصفية ألي مصاريف.
املادة 8
تنجز املؤسسة املشار إليها في املادة  7أعاله ،تقريرا حول
نتائج عملية تصفية نظام املعاشات املحدث لفائدة أعضاء مجلس
املستشارين ،وتوجهه إلى الوزير املكلف باملالية داخل أجل ال يتعدى
ستين ( )60يوما تحتسب ابتداء من اليوم املوالي النتهاء مدة الستين
يوما املنصوص عليها في الفقرة األولى من املادة  7من هذا القانون.
ترسل نسخة من هذا التقرير إلى رئيس مجلس املستشارين داخل
نفس األجل.
املادة 9
يعلن عن االنتهاء التام لعملية التصفية بقرار لرئيس مجلس
املستشارين.
املادة 10
تعتبر املبالغ التي يستفيد منها املعنيون باألمر وفق أحكام هذا
القانون مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة ،وال تخضع للتصريح.
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املادة 11

ال يحول استرجاع املبالغ املؤداة تطبيقا ألحكام هذا القانون دون
استفادة املعني أو ذوي حقوقه من الحق في أي معاش آخر مستحق
برسم أي نظام آخر من أنظمة املعاشات التي انخرط فيها.
املادة 12
ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القانون
رقم  53.99القا�ضي بتطبيق القانون رقم  24.92املتعلق بإحداث
نظام املعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس
املستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.99.198بتاريخ
 13من جمادى األولى  25( 1420أغسطس  ،)1999كما تم تغييره
بالقانون رقم .35.04
املادة 13
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
مرسوم رقم  2.21.80صادرفي  25من محرم  23( 1444أغسطس )2022
بتطبيق القانون رقم  11.16املتعلق بتنظيم مهنة وكيل
األسفار.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  11.16املتعلق بتنظيم مهنة وكيل
األسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.18.107بتاريخ
 2جمادى األولى  9( 1440يناير )2019؛
وبعد املداولة ف ــي مجلس الحكوم ــة املنعقد بتــاري ــخ  19مــن
رمضان  21( 1443أبريل ،)2022
رسم ما يلي :
املــادة األولى
يراد «باإلدارة املختصة» و «باإلدارة» في مدلول املواد  3و 8و9
و 10و 16و 22و( 24الفقرة األولى والفقرة الثانية) و 25و 26و 29و32
من القانون املشار إليه أعاله رقم  ،11.16السلطة الحكومية املكلفة
بالسياحة.
املادة 2
يقدم طلب الحصول على رخصة وكيل األسفار من خالل ملء
االستمارة املتوفرة على املنصة اإللكترونية املخصصة لهذا الغرض
على املوقع اإللكتروني للوزارة املكلفة بالسياحة .والقيام باملسح
الضوئي ألصول الوثائق املبينة بعده التي يتعين ،بعد ذلك ،إرفاقها
وتحميلها على هذه املنصة :
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 - .Iبالنسبة لرخصة وكيل األسفار من صنف منظم -موزع
لألسفار :
 النظام األسا�سي للشركة ؛وبالنسبة للشخص الذاتي املقترح لإلدارة أو التسيير :
 البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية أو سند اإلقامة باملغرب ؛ الدبلومات أو الشهادات كما هو منصوص عليها في املادة  5أدناه. - .IIبالنسبة لرخصة وكيل األسفار من صنف موزع أسفار :
 فيما يخص الشخص الذاتي :	•البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية أو سند اإلقامة
باملغرب ؛
	•الدبلومات أو الشهادات كما هو منصوص عليها في املادة 5
أدناه.
 فيما يخص الشخص االعتباري : النظام األسا�سي للشركة ؛وبالنسبة للشخص الذاتي املقترح لإلدارة أو التسيير:
	•البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية أو سند اإلقامة
باملغرب؛
	•الدبلومات أو الشهادات كما هو منصوص عليها في املادة 5
أدناه.
يتعين على صاحب الطلب أن يشهد ،عبر املنصة اإللكترونية،
بصحة املعلومات التي أدلى بها.
عالوة على ذلك ،يتعين على الشخص الذاتي صاحب طلب الحصول
على رخصة وكيل األسفار من صنف موزع أسفار ،أن يلتزم ،بأال يعمل
على إنتاج أو تنظيم الخدمات السياحية املنصوص عليها في البنود (أ)
و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة األولى من املادة األولى من القانون السالف
الذكر رقم  ،11.16وأن يعمل فقط على بيع املنتجات والخدمات التي
يقدمها وكيل أو عدة وكالء لألسفار ،أو مؤسسات اإليواء السياحي،
أو املطاعم السياحية ،أو الناقلين السياحيين ،أو املرشدين السياحيين،
باسمهم ولحسابهم بصفة ثانوية لنشاطه الرئي�سي.
املادة 3
عند االنتهاء من املراحل السالفة الذكر ،يتم إصدار وصل إيداع
يتضمن مرجع طلب الحصول على رخصة وكيل األسفار املعنية.
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املادة 4
يتعين على الشخص الذاتي املقترح إلدارة أو تسيير الشخص
االعتباري صاحب طلب الحصول على رخصة وكيل األسفار من
صنف منظم -موزع أسفار أو من صنف موزع أسفار أو الشخص
الذاتي صاحب طلب رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار ،أن
يقوم داخل أجل خمسة ( )5أيام من تاريخ تقديم طلبه اإللكتروني،
بإيداع مستخرج من سجله العدلي مسلم منذ أقل من ثالثة ()3
أشهر ،مرفق بنسخة من الوصل املنصوص عليه في املادة  3أعاله،
وذلك مقابل وصل باإليداع ،لدى املصالح الخارجية التابعة للوزارة
املكلفة بالسياحة التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي مقر الوكالة أو إذا
تعلق األمر برخصة وكيل األسفار من صنف موزع أسفار مقر سكنه
أو محله املنهي.
في حالة عدم إيداع املستخرج املذكور داخل األجل السالف الذكر
اعتبر الطلب الغيا.
املادة 5
تحدد على الشكل التالي الدبلومات ،أو الشهادات املثبتة للتكوين
أو الخبرة أو هما معا املطلوب توفرها ،بالنسبة للشخص الذاتي
صاحب طلب رخصة وكيل األسفار ،أو الشخص الذاتي املقترح إلدارة
أو تسيير الشخص االعتباري صاحب طلب الحصول عليها:
 - .Iبالنسبة للشخص الذاتي املقترح إلدارة أو تسيير الشخص
االعتباري صاحب طلب الحصول على رخصة وكيل األسفار من
صنف منظم -موزع لألسفار :
 دبلوم يثبت متابعة خمس ( )5سنوات في الدراسات العليا تسلمهإحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص وفق النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ما يعادله ؛
 أو دبلوم يثبت متابعة ثالث ( )3سنوات في الدراسات العليا تسلمهإحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص وفق النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ما يعادله ،مشفوعا
بشهادة مسلمة من شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام
أو الخاص تثبت توفره على خبرة ال تقل عن سنتين ( )2في القطاع
السياحي أو تسيير املقاوالت ؛
 أو دبلوم يثبت متابعة سنتين ( )2في الدراسات العليا تسلمهإحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص وفق النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ما يعادله ،مشفوعا
بشهادة مسلمة من شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام
أو الخاص تثبت توفره على خبرة ال تقل عن ثالث ( )3سنوات
في القطاع السياحي أو تسيير املقاوالت ؛
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 أو شهادة الباكالوريا مشفوعة بشهادة يسلمها شخص ذاتيأو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص تثبت توفره على
خبرة ال تقل عن خمس ( )5سنوات في القطاع السياحي أو تسيير
املقاوالت.
 - .IIبالنسبة للشخص الذاتي صاحب طلب الحصول على
رخصة وكيل األسفار  ،من صنف موزع أسفار ،أو املقترح إلدارة
أو تسيير الشخص االعتباري صاحب طلب الحصول على الرخصة
املذكورة :
 دبلوم يثبت متابعة سنتين ( ،)2على األقل في الدراسات العليا تسلمهإحدى مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص وفق النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو ما يعادله ؛
 أو دبلوم تقني تسلمه مؤسسة للتكوين املنهي العام أو الخاص وفقالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،مشفوعا
بشهادة تثبت توفره ،على األقل ،على مستوى الباكالوريا ؛
 أو شهادة الباكالوريا مشفوعة بشهادة يسلمها شخص ذاتيأو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص تثبت توفره على خبرة
ال تقل عن سنتين ( ،)2في القطاع السياحي أو تسيير املقاوالت.
املادة 6
بعد إيداع املستخرج من السجل العدلي وفقا ملقتضيات املادة 4
أعاله ،يقوم ممثل املصالح الخارجية التابعة للوزارة املكلفة بالسياحة
املختص بما يلي:
 - .Iبالنسبة لرخصة وكيل األسفار من صنف منظم -موزع
لألسفار :
 دراسة الوثائق املرفقة بالطلب ،قصد التأكد من استيفاء صاحبالطلب للشروط املنصوص عليها في القانون السالف الذكر
رقم  11.16؛
 زيارة الوكالة من أجل معاينتها للتأكد من مطابقتها للعنوان الواردفي الطلب ؛
 - .IIبالنسبة لرخصة وكيل األسفار من صنف موزع أسفار :
 دراسة الوثائق املرفقة بالطلب ،قصد التأكد من استيفاء صاحبالطلب للشروط املنصوص عليها في القانون السالف الذكر
رقم .11.16
إذا تبين ملمثل املصالح الخارجية التابعة للوزارة املكلفة بالسياحة
املختص ،أن الطلب تنقصه إحدى الوثائق املنصوص عليها في
املادة  2من هذا املرسوم ،أشعر بطريقة إلكترونية صاحب الطلب
بذلك ،قصد استكمال الوثائق املرفقة بطلبه.

الجريدة الرسمية
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املادة 7

املادة 11

في حالة املوافقة املبدئية على تسليم رخصة وكيل األسفار ،يوجه
ممثل املصالح الخارجية التابعة للوزارة املكلفة بالسياحة ،بطريقة
إلكترونية ،إشعارا إلى صاحب الطلب من أجل إيداع الضمانة املالية
أو البنكية املنصوص عليهما في املادتين  4و 5من القانون السالف
الذكر رقم  ،11.16حسب الحالة ،وإثبات اكتتابه تأمينا عن املسؤولية
املدنية.

يتعين على وكيل األسفار ،قصد تمكين السلطة الحكومية املكلفة
بالسياحة من التحقق من استمرار استيفائه للشروط املنصوص عليها
في القانون السالف ذكره رقم  ،11.16أن يدلي خالل الخمسة عشر
( )15يوما األولى من شهر ديسمبر من كل سنة ،مقابل وصل باإليداع،
لدى املصالح الخارجية التابعة للوزارة املكلفة بالسياحة التي يوجد
بدائرة نفوذها الترابي مقر الوكالة أو ،إذا تعلق األمر برخصة وكيل
األسفار من صنف موزع أسفار ،مقر سكنه أو محله املنهي ،حسب
الحالة ،بما يلي :

يودع صاحب الطلب الوثائق السالف ذكرها ،مقابل وصل،
لدى املصالح الخارجية التابعة للوزارة املكلفة بالسياحة التي يوجد
بدائرة نفوذها الترابي مقر الوكالة أو إذا تعلق األمر برخصة وكيل
األسفار من صنف موزع أسفار مقر سكنه أو محله املنهي.
يمنح لصاحب الطلب أجل ثالثين ( )30يوما لتقديم الوثائق
املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله ابتداء من تاريخ اإلشعار سالف
الذكر ،وإال اعتبر الطلب الغيا.
املادة 8
تسلم رخصة وكيل األسفار من لدن السلطة الحكومية املكلفة
بالسياحة أو الشخص املفوض من لدنها لهذا الغرض.
املادة 9
يحدد مبلغ الضمانة املالية بالنسبة لرخصة وكيل األسفار من
صنف منظم -موزع أسفار في مائتي ألف ( )200.000درهم ،تودع نقدا
لدى صندوق اإليداع والتدبير.
يحدد مبلغ الضمانة املالية بالنسبة لرخصة وكيل األسفار من
صنف موزع أسفار في مائتي ألف ( )200.000درهم ،تودع نقدا لدى
صندوق اإليداع والتدبير ،ويحدد مبلغ الضمانة البنكية في مائتي
ألف ( )200.000درهم تسلمها إحدى مؤسسات االئتمان أو الهيئات
املعتبرة في حكمها.
ال يمكن استخدام الضمانة املالية أو البنكية إال بمقرر قضائي.
املادة 10
في حالة سحب رخصة وكيل األسفار بصفة نهائية ،ترجع الضمانة
املالية أو البنكية بإذن من السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة بعد
م�ضي ثالثة ( )3أشهر على إثبات شطب التقييد من السجل التجاري،
أو إجراء تقييد تعديلي يثبت حذف نشاط وكيل األسفار من األنشطة
التجارية التي يزاولها املعني باألمر.
في حالة تصفية الشركة أو حلها ،توضع الضمانة املالية أو البنكية،
ألغراض التصفية ،رهن إشارة املصفي بعد اإلدالء بالوثائق املثبتة
لصفته.

 وثيقة تثبت تجديد الضمانة البنكية ؛ وثيقة تثبت تجديد اكتتاب تأمين عن املسؤولية املدنية ؛ مستخرج من السجل العدلي مسلم أقل من ثالثة ( )3أشهر.في حالة عدم إدالء املعني باألمر بالوثائق املنصوص عليها أعاله
داخل األجل املذكور أعاله ،توجه له السلطة الحكومية املكلفة
بالسياحة أو الشخص املفوض من لدنها لهذا الغرض رسالة إعذار،
قصد اإلدالء بهذه الوثائق داخل الخمسة ( )5أيام املوالية النصرام
األجل املذكور ،وإال اعتبر غير مستوف للشروط املقررة لتسليم
رخصة وكيل األسفار ،مما يتعين معه تطبيق أحكام املادتين  27و28
من القانون السالف الذكر رقم .11.16
إذا لم يدل املعني باألمر داخل األجل السالف ذكره بالوثائق
املذكورة ،تطلب منه السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة أو الشخص
املفوض من لدنها لهذا الغرض تقديم إيضاحاته داخل العشرة ()10
أيام املوالية النصرام األجل املنصوص عليه في الفقرة الثانية أعاله
قبل أن تقرر سحب الرخصة مؤقتا ملدة ثالثين ( )30يوما على األكثر،
يتعين خاللها على املعني باألمر تقديم الوثائق املذكورة ،وإال قررت
هذه السلطة الحكومية أو الشخص املفوض من لدنها لهذا الغرض
سحب رخصة وكيل األسفار نهائيا بعد تمكينه مرة أخرى من تقديم
إيضاحاته داخل أجل ال يتعدى عشرة (  )10أيام املوالية النصرام مدة
سحب الرخصة مؤقتا.
املادة 12
يقدم طلب الحصول على ترخيص فتح فرع لوكالة أسفار من
صنف منظم -موزع أسفار ،بطريقة إلكترونية عبر املنصة املخصصة
لهذا الغرض على املوقع اإللكتروني للوزارة املكلفة بالسياحة من
خالل ملء االستمارة املتوفرة على هذه املنصة والقيام باملسح
الضوئي للرخصة املسلمة له ملزاولة نشاط وكيل أسفار من صنف
منظم -موزع أسفار التي يتعين ،بعد ذلك ،إرفاقها وتحميلها على
املنصة املذكورة.
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املادة 13
بعد تقديم طلب الحصول على الترخيص بفتح فرع لوكالة
األسفار ،يقوم ممثل املصالح الخارجية التابعة للوزارة املكلفة
بالسياحة املختص بزيارة الفرع محل طلب الترخيص ،من أجل
معاينته والتأكد من مطابقته للعنوان املدلى به.
املادة 14
يسلم الترخيص بفتح فرع لوكالة أسفار من صنف منظم -موزع
أسفار من لدن السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة أو الشخص
املفوض من لدنها لهذا الغرض.
املادة 15
يقوم وكيل األسفار بإخبار السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة،
بطريقة إلكترونية ،باملعلومات املنصوص عليها في املواد  6و 13و14
و 15من القانون السالف الذكر رقم  ،11.16وذلك عبر إدخالها في
الفضاء املخصص لها عبر املنصة اإللكترونية السالفة الذكر .وترفق
هذه املعلومات بالوثائق املثبتة ،عند االقتضاء ،من خالل املسح
الضوئي لها وتحميلها على هذه املنصة.
املادة 16
من أجل تطبيق أحكام املادتين  27و 28من القانون السالف الذكر
رقم  11.16تصدر السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة أو الشخص
املفوض من لدنها لهذا الغرض ،بناء على محضر معاينة املخالفة،
إحدى العقوبات اإلدارية املنصوص عليها في املادة  27املذكورة ،وذلك
بعد أن يتم تبليغ املخالف باألفعال املنسوبة إليه بواسطة رسالة
مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي ودعوته إلى
تقديم إيضاحاته كتابة داخل أجل تحدده هذه السلطة ال يقل عن
عشرة ( )10أيام من تاريخ التوصل بالتبليغ.
إذا أصدرت السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة أو الشخص
املفوض من لدنها لهذا الغرض إحدى هذه العقوبات ،قامت بتبليغ
قرارها إلى املعني باألمر داخل أجل ال يتعدى خمسة ( )5أيام من تاريخ
صدور القرار املذكور.
املادة 17
استثناء من مقتضيات املادة  5من هذا املرسوم ،يمكن للسلطة
الحكومية املكلفة بالسياحة بصفة انتقالية ملدة أربعة وعشرين ()24
شهرا ابتداء من تاريخ العمل بهذا املرسوم :
 أن تسلم رخصة وكيل األسفار من صنف منظم-موزع لألسفارأو من صنف موزع أسفار لألشخاص االعتباريين الذين يقترحون
من أجل اإلدارة أو التسيير أشخاصا ذاتيين يتوفرون على خبرة
في وكالة لألسفار مرخص لها ال تقل عن سبع ( )7سنوات قبل
دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ ؛
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 أن تسلم رخصة وكيل األسفار من صنف موزع أسفار لألشخاصالذاتيين الذين يتوفرون على خبرة في وكالة لألسفار مرخص لها
ال تقل عن سبع ( )7سنوات قبل دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ.
املادة 18
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية،
إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني ،ويعمل به بعد ثالثة ( )3أشهر من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في  25من محرم  23( 1444أغسطس .)2022
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي والتضامني،
اإلمضاء  :فاطمة الزهراء عمور.

قــرار لوزي ــر  الفـالح ــة والصيد البح ــري والتنميــة القروي ــة وامليــاه
والغابات رقم  302.22صادر في  29من جمادى اآلخرة 1443
(فاتح فبراير  )2022بنشر االتفاق بين املنهي بتأسيس مساهمة
مالية إلزامية تخصص لتمويل أنشطة الفيدرالية بين املهنية
لسلسلة الحليب وتمديده إلى جميع مهنييى سلسلة الحليب
الذين يقومون بأنشطة معالجة الحليب.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على القانون رقم  03.12املتعلق بالهيئات بين املهنية للفالحة
والصيد البحري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.14
بتاريخ  27من شعبان  17( 1433يوليو  )2012وال سيما املواد 10
و11و 12منه ؛
وعلى املرس ــوم رق ــم  2.12.602الص ــادر ف ــي  9رجب 1434
( 20ماي  )2013بتطبيق القانون رقم  03.12املتعلق بالهيئات بين
املهنية للفالحة والصيد البحري ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات رقم  563.17الصادر في  25من ذي القعدة 1438
( 18أغسطس  )2017بنشر الئحة الهيئات بين املهنية للفالحة
املعترف بها كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبناء على املصادقة باإلجماع على االتفاق بين املنهي املبرم بين
التنظيمات املهنية املكونة للفيدرالية بين املهنية لسلسلة الحليب
خالل االجتماع املنعقد بتاريخ  30سبتمبر  2020عبر طريقة املناظرة
املرئية ؛
وبعد استطالع رأي اللجنة االستشارية للهيئات بين املهنية خالل
اجتماعها املنعقد بتاريخ  22أكتوبر ،2020

الجريدة الرسمية

5906
قرر ما يلي :
املادة األولى

ينشر ،كما هو ملحق بهذا القرار ،االتفاق بين املهنيى بتأسيس
مساهمة مالية إلزامية تخصص لتمويل أنشطة الفيدرالية بين
املهنية لسلسلة الحليب والذي تم املصادقة عليه باإلجماع من طرف
التنظيمات املهنية املكونة للفيدرالية بين املهنية لسلسلة الحليب
خالل االجتماع املنعقد بتاريخ  30سبتمبر .2020
املادة الثانية
يمدد كليا االتفاق املشار إليه في املادة األولى أعاله إلى جميع
املهنيين الذين يقومون بأنشطة معالجة الحليب ويصبح ملزما لكل
هؤالء املهنيين.
املادة الثالثة
طبقا ملقتضيات املادة  12من القانون رقم  03.12املشار إليه
أعاله ،تؤهل الفيدرالية بين املهنية لسلسلة الحليب الستخالص
املساهمة اإللزامية املنصوص عليها في االتفاق سالف الذكر طبقا
لبنود املادة  3لهذا االتفاق.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من جمادى اآلخرة ( 1443فاتح فبراير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

*
*
*
ملحق
بقرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  302.22الصادر في 29من جمادى اآلخرة ( 1443فاتح فبراير)2022
بنشر االتفاق بين املنهي بتأسيس مساهمة مالية إلزامية تخصص لتمويل
أنشطة الفيدرالية بين املهنية لسلسلة الحليب وتمديده إلى جميع
املهنيين الذين يقومون بأنشطة معالجة الحليب
االتفاق بين املنهي بتأسيس مساهمة مالية إلزامية
تخصص لتمويل أنشطة الفيدرالية بين املهنية لسلسلة الحليب
«مغرب حليب»
بناء على :
الظهير الشريف رقم  1.12.14الصادر في  27من شعبان 1433
( 17يوليو  )2012بتنفيذ القانون رقم  03.12املتعلق بالهيئات بين
املهنية للفالحة والصيد البحري ؛
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واملرسوم رقم  2.12.602الصادر في  9رجب  20( 1434ماي )2013
بتطبيق القانون رقم  03.12املتعلق بالهيئات بين املهنية للفالحة
والصيد البحري ؛
والقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري ووزير الصناعة
والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي رقم  572.15الصادر في
 6جمادى األولى  25( 1436فبراير  )2015بتحديد مستوى تمثيلية
املنظمات املهنية املطلوب إلحداث الهيئة بين املهنية لسلسة الحليب ؛
وقرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2288.14الصادر في
 21من شعبان  19(1435يونيو  )2014بتحديد النظام الداخلي للجنة
االستشارية للهيئات بين املهنية للفالحة والصيد البحري ؛
وقرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2289.14الصادر في
 27من شعبان  25( 1435يونيو  )2014بتحديد أشكال وكيفيات
االعتراف بالهيئات بين املهنية للفالحة وسحب االعتراف منها ؛
وقرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  586.15الصادر في
 6جمادى األولى  25(1436فبراير  )2015بتحديد القانون األسا�سي
النموذجي للهيئات بين املهنية للفالحة ؛
وقرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات رقم  563.17الصادر في  25من ذي القعدة 1438
( 18أغسطس  )2017بنشر الئحة الهيئات بين املهنية للفالحة املعترف
بها ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
واملقرر رقم  82بتاريخ  26فبراير 2020املتعلق باالعتراف
بالفيدرالية بين املهنية لسلسلة الحليب «مغرب حليب» ؛
والقوانين األساسية للفيدرالية بين املهنية لسلسلة الحليب
«مغرب حليب» واملنظمات املهنية املكونة لها ؛
والنظام الداخلي لفيدرالية «مغرب حليب» ؛
ومحضر الجمع العام للفيدرالية بين املهنية لسلسلة الحليب
«مغرب حليب» املنعقد بتاريخ  30سبتمبر  2020عبر طريقة املناظرة
املرئية عن بعد ؛
تم إبرام اتفاق بين منهي :
بين :
جميع املنظمات املهنية األعضاء في «مغرب حليب» املشار إليها
أسفله «األعضاء» وهي :
حلقة اإلنتاج ممثلة من طرف :
الفيدرالية املغربية ملربي املاشية منتجي الحليب ()FEMAPROL
والتي تضم الجمعيات وتعاونيات مربي املاشية واتحاد التعاونيات
ومؤسسات منتجي الحليب والتجمعات ذات منفعة اقتصادية ملنتجي
الحليب على صعيد مختلف جهات اململكة املغربية ؛
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حلقة التصنيع ممثلة من طرف :
الفيدرالية املغربية لتصنيع الحليب ( )FMILوالتي تضم مؤسسات
تصنيع الحليب (مصانع تحويل الحليب).
اتفق األعضاء املوقعون على هذا االتفاق بين املنهي على العمل
معا من أجل املصلحة املشتركة وتنمية سلسلة الحليب باملغرب،
وذلك من خالل املساهمة في تمويل أنشطة الفيدرالية بين املهنية
لسلسلة الحليب «مغرب حليب» .وتحقيقا لهاته الغاية ،صادق أعضاء
الفيدرالية بين املهنية باإلجماع على املبادئ واآلليات املذكورة في هذا
االتفاق بين املنهي املسمى فيما يلي «اتفاق» طبقا للشروط واألحكام
التالية :
املادة األولى
موضوع االتفاق
من أجل تنظيم وتثمين سلسلة الحليب بشكل أفضل باملغرب،
وكذا ضمان تمويل مختلف األنشطة واختصاصات الفيدرالية بين
املهنية لسلسلة الحليب «مغرب حليب» اتفق األعضاء على إرساء
مساهمة إلزامية املشار إليها فيما يلي باسم «مساهمة» لفائدة هذه
الفيدرالية.
يحدد هذا االتفاق كيفيات إحداث وتطبيق املساهمة املستحقة
لفائدة سلسلة الحليب باملغرب.
يتم تخصيص املبالغ املحصل عليها من املساهمة لتمويل األنشطة
التي يتعين على «مغرب حليب» إنجازها ،وهي :
 إنعاش وترويج منتوجات سلسلة الحليب في األسواق الداخليةوالخارجية ؛
 التنقيب عن أسواق جديدة ومواكبة املهنيين في مجال التسويق ؛ إخبار املستهلك بمعطيات تمكنه من التعرف على األسواق ومنافعاستهالك املنتوجات الحليبية ؛
 -مالءمة وموازنة العرض واللوجستيك مع طلب االستهالك ؛
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 تشجيع تطبيق اعتماد املمارسات الجيدة لحماية البيئة واملحافظةعليها ؛
 تشجيع التجميع ؛ تنظيم بصفة متناسقة اقتصاد الحليب على املستوى الوطني ؛ إعداد وتتبع وتقييم برامج تأهيل املنتجين ؛ مواكبة أعضاء الفيدرالية بين املهنية لالستجابة ملتطلبات السوقفيما يتعلق بالجودة ؛
 تمثيل سلسلة الحليب والدفاع عن مصالحها ؛ اعتماد سياسة التشاور بين الفاعلين ؛ تطوير سياسة تعاقدية بين مكونات السلسلة ؛ تنظيم اإلنعاش والترويج للحليب ومشتقاته وتثمين صورته ؛ وضع مخطط عمل يهم جميع حلقات السلسلة (رافعة السلسلةوسافلتها) والتي تتميز باالعتماد على مقاربة تشاركية تتجسد ب :
• إبرام عقد برنامج مع الحكومة لتطوير سلسلة الحليب
للسنوات املقبلة؛
• إنجاز عملية ترقيم قطيع األبقار حسب املنظومة الجاري بها
العمل بشراكة مع املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية ()ONSSA؛
• مواكبة منتجي الحليب من خالل أنشطة استشارية بشراكة مع
املكتب الوطني لالستشارة الفالحية ( )ONCAومع مؤسسات
البحث؛
• التأهيل املنهي عن طريق التكوين وتعلم املهن املتعلقة بسلسلة
الحليب باملركز البين املنهي لإلنتاج الحيواني لعين الجمعة إقليم
النواصر ( )ZOOPOLEوفي باقي جهات إنتاج الحليب للبالد ؛

 -إعداد برامج البحث التطبيقي والتنمية (حلقتي اإلنتاج والتثمين) ؛

 إبرام شراكة مع مؤسسات وطنية ومنظمات دولية أخرى فياملجاالت املتعلقة بتنمية سلسلة الحليب ؛

التحسيس بالقواعد واملعايير املتعلقة بجودة املنتجات وتعبئتها
وتلفيفها ؛

 أداء واجب االنخراط السنوي ومساهمة « مغرب حليب» لفائدةجمعية الهيئات بين املهنية للفالحة ( )COMADER؛

 -إنعاش وتطوير العالمات املميزة للمنشأ وجودة املنتجات الحليبية؛

 -تكاليف التسيير بما في ذلك مصاريف املستخدمين بالفيدرالية.

 مواكبة املهنيين العتماد قواعد املمارسات الجيدة للتدابيرالصحية والوقائية ؛

ويلزم على الفيدرالية بين املهنية لسلسلة الحليب تنزيل مهامها
سنويا إلى برامج عمل مفصلة ودقيقة ومدرجة في امليزانية ومصادق
عليها من طرف هيئات حكامتها ،وتتكلف بتتبعها اللجنة الداخلية
لالفتحاص والتدقيق التابعة للفيدرالية بين املهنية لسلسلة الحليب.

 املساهمة في التكوين التقني وتأطير املهنيين على جميع املستوياتلسلسلة القيم ؛
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املادة الثانية
مقتضيات تفعيل االتفاق

يوافق األعضاء املوقعون على االتفاق على أن يتم تطبيق املساهمة
على أنشطة معالجة الحليب بموجب مقتضيات هذا االتفاق.
تطبق املساهمة على الفاعلين الذين يقومون بأنشطة معالجة
الحليب «مؤسسات ومقاوالت معالجة الحليب» معتمدة من طرف
املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية (.)ONSSA
اتفق األعضاء املوقعون على أن مؤسسات ومقاوالت معالجة
الحليب هي املسؤولة عن تحصيل املساهمات وتسديدها لفائدة
الفيدرالية بين املهنية لسلسلة الحليب «مغرب حليب».
ابتداء من تاريخ نشر هذا االتفاق بالجريدة الرسمية ،فإن مبلغ
املساهمات الواجب تسديدها من طرف مؤسسات ومقاوالت معالجة
الحليب املعتمدة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل يحدد في
 1,25سنتيم لكل لتر حليب على أساس الكميات الذي تم استالمها
من طرف هذه املؤسسات واملقاوالت خالل العام املنصرم من السنة
املعنية واملسجلة في سجالت يتم مسكها لهذا الغرض من طرف هذه
املؤسسات واملقاوالت .
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كل دفع مبالغ املساهمة يترتب عنه تسليم وصل األداء من طرف
الفيدرالية في أجل ال يتجاوز خمسة عشر ( )15يوما من تاريخ تحويل
املساهمة.
إذا لم تدفع املساهمة املستحقة ل «مغرب حليب» في التاريخ
املشار إليه أعاله ،فإن الفيدرالية تدعو املؤسسات ومقاوالت معالجة
الحليب املعنية لتسديد املساهمة داخل أجل أقصاه أربعة عشر ()14
يوما مفتوحة ابتداء من تاريخ اإلخبار.
بعد انقضاء هذا األجل ،وفي حالة عدم دفع مساهمة واحدة
أو أكثر ،تلجأ الفيدرالية إلى مسطرة التحصيل الودية ضد مؤسسة
أو مقاوالت معالجة الحليب املخلة عن طريق هيئة املصالحة التابعة
للفيدرالية كما هو منصوص عليه في قانونها األسا�سي.
في حالة فشل إجراء التحصيل الودي ،يتم إحالة النزاع على
تحكيم جمعية الهيئات بين املهنية للفالحة ( ،)COMADERوفي حالة
عدم وجود حل ودي ،يمكن لـ «مغرب حليب» اتخاذ إجراءات قانونية
بهدف الحصول من قبل املحكمة املختصة على حكم يأمر باسترداد
املبلغ املستحق عن املساهمة.
املادة الرابعة

يصرح األعضاء بموافقتهم ويلتزمون على مبلغ املساهمة املحدد.
كل تغيير للمبلغ السالف الذكر سيتم بموجب تعديل مصادق
عليه باإلجماع من قبل األعضاء.
املادة الثالثة
كيفيات تحصيل املساهمة
يتوجب خصم املساهمات وفقا لطريقة االحتساب املذكورة في املادة
 2أعاله خالل كل شهر مع األخذ كقاعدة احتساب كمية الحليب التي تم
استالمها خالل الشهر املعني للسنة الفارطة على أن ال تتعدى  15من
الشهر الذي اعتمد كمرجع.
تعتبر مؤسسات ومقاوالت معالجة الحليب هي املسؤولة عن
تحصيل املساهمة وعن دفع املبالغ املحصلة لفائدة «مغرب حليب»
على الحساب البنكي لهذه األخيرة.
ويجب على مؤسسات ومقاوالت معالجة الحليب مسك سجل
اقتطاع لهذه املساهمات تسجل فيه كميات الحليب التي تم استالمها،
هوية الفاعل ،الشهر املعني باالقتطاع ومبلغ املساهمة املقتطع.

تمديد االتفاق
يخضع هذا االتفاق وأي تعديالت محتملة عليه ،إلجراءات
التمديد املنصوص عليها في املادة  10من القانون رقم  03.12املتعلق
بالهيئات بين املهنية للفالحة والصيد البحري.
املادة الخامسة
تاريخ سريان مفعول االتفاق
يعتبر هذا االتفاق ساري املفعول ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية.
املادة السادسة
التعديالت املحتملة ملقتضيات االتفاق
يجوز تغيير أو تتميم هذا االتفاق بملحق طبقا للكيفيات املعتمدة
للمصادقة عليه.
حرر بالرباط بتاريخ  30سبتمبر .2020
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.22.588صادرفي  28من ذي الحجة 1443
( 28يوليو  )2022بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه
رئيس الحكومة،

املادة الخامسة
ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من
 30يونيو .2022
وحرر بالرباط في  28من ذي الحجة  28( 1443يوليو .)2022

بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.112الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛

اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما باملرسوم رقم  2.00.644بتاريخ  4شعبان 1421
(فاتح نوفمبر  )2000خصوصا الفصول  64و  65و  66منه ؛

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  1912.22صادرفي  14من ذي الحجة  14( 1443يوليو)2022
باعتماد شركة « »HORT SEEDS MAGHREBلتسويق البذور
النموذجية للخضر.

وعلى املرسوم رقم  2.99.1024الصادر في  13من شعبان 1420
( 22نوفمبر  )1999بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة من قبل
التشكيالت االستشفائية للقوات املسلحة امللكية،

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

رسم ما يلي :
املـادة األولـى
يعين الطبيب الكولونيل ماجور بلقاسم شكار آمرا بالصرف
لتنفيذ العمليات املتعلقة بموارد ونفقات ميزانية املستشفى العسكري
ابن سينا بمراكش املعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.
املادة الثانية
إذا تغيب الطبيب الكولونيل ماجور بلقاسم شكار أو عاقه عائق
ناب عنه املمون العسكري من الدرجة الثالثة مروان العفاني.
املادة الثالثة
املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها في املادة األولى أعاله هو
املحاسب املعين من طرف وزيرة االقتصاد واملالية وفقا ملقتضيات
الفصل  65من املرسوم امللكي املشار إليه أعاله رقم  330.66بتاريخ
 10محرم  21( 1387أبريل .)1967

وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحي ــة للمنتج ــات الغـذائي ــة ،الص ــادر بتنفي ــذه الظهير الش ــريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر في
 8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر؛
وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر في
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد
وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»HORT SEEDS MAGHREBالكائن مقرها
االجتماعي بالشقة  ،12قطعة  ،NR1848الطابق الرابع ،تيليال،
أكادير ،لتسويق البذور النموذجية للخضر.

املادة الرابعة

املادة الثانية

ينسخ املرسوم رقم  2.18.970الصادر في  4ربيع اآلخر 1440
( 12ديسمبر  )2018بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه.

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات  ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ستة ( )6أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
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وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر في
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد

املادة الثالثة

وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،

يجب على شركة « »HORT SEEDS MAGHREBأن تقدم التصريح
املنصوص عليه في املادة  2من القرار املشار إليه أعاله رقم ،971.75
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية شهريا
بمشترياتها ومبيعاتها من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.

قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»MTBA AZGHOURالكائن مقرها االجتماعي
بضيعة متبوعة بوعالكة ،واد الصفاء ،شتوكة آيت باها ،لتسويق

املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هذا القرار ف ــي حال ــة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  14( 1443يوليو .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

البذور النموذجية للخضر.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ستة ( )6أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة

قرار لوزي ــر  الفالح ــة والصي ــد البح ــري والتنمي ــة القروي ــة واملي ــاه
والغابات رقم  1913.22صادر فـي  14من ذي الحجة 1443
( 14يوليو  )2022باعتماد شركة «»MTBA AZGHOUR
لتسويق البذورالنموذجية للخضر.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير  ،)2009وال سيما
املادة  2منه ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر في
 8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛

يجب على شركة « »MTBA AZGHOURأن تقدم التصريح املنصوص
عليه في املادة  2من القرار املشار إليه أعاله رقم  ،971.75للمكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية شهريا بمشترياتها ومبيعاتها
من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هـذا القرار فــي حالــة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  14( 1443يوليو .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.
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قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقـم  1914.22صادرفي  14من ذي الحجة  14(1443يوليو)2022
باعتماد شركة « »YUKSEL SEEDS MAROCلتسويق البذور
النموذجية للخضر.

املادة الثالثة
يجب على شركة« »YUKSEL SEEDS MAROCأن تقدم التصريح
املنصوص عليه في املادة  2من القرار املشار إليه أعاله رقم ،971.75
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية شهريا

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة

بمشترياتها ومبيعاتها من البذور املذكورة في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هــذا القرار فــي حالـة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة

الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20الصادر في  22من صفر  18( 1430فبراير ،)2009
وال سيما املادة  2منه ؛

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  14( 1443يوليو .)2022

وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر في

اإلمضاء  :محمد صديقي.

 8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر في

رقـم  1915.22صادرفي  14من ذي الحجة  14(1443يوليو)2022

 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد

باعتماد شركة « »KWS MAROCلتسويق البذور املعتمدة

وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،

للذرة الصفراء والقطاني الغذائية والقطاني العلفية والنباتات

قرر ما يلي :

الزيتية والشمندر الصناعي والعلفي والبذور النموذجية
املادة األولى

تعتمد شركة « ،»YUKSEL SEEDS MAROCالكائن مقرها االجتماعي
بزنقة عبد العزيز املا�سي ،رقم  ،10شقة  ،2قطعة الوئام ،حي تمديد
مارينز صيادون ،أكادير ،لتسويق البذور النموذجية للخضر.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة ،شريطة أن يقدم طلب
التجديد ستة ( )6أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.

للخضر واألغراس املعتمدة للبطاطس.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.169الصادر في  10جمادى
األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور
واألغراس ،كما وقع تغييره ،وال سيما الفصول األول و 2و 5منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.09.20الصادر في  22من صفر  18( 1430فبراير ،)2009
وال سيما املادة  2منه ؛

5912

الجريدة الرسمية

وعلى قرار وزير الفالحة و اإلصالح الزراعي رقم  431.77الصادر في
 8شوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الشمندر الصناعي
والعلفي ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  857.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية (الفصة
والبرسيم والنفل الفار�سي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  858.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور نوارالشمس والقرطم
والسلجم والكتان والصوجا والكاوكاو ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  859.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم  862.75الصادر في
 8شــوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية (الفول
الصغير والجلبان والعدس والحمص و اللوبيا) ؛
وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  971.75الصادر في
 8شـوال  22( 1397سبتمبر  )1977باملصادقة على النظام التقني
املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  622.11الصادر في
 10ربيع اآلخر  15( 1432مارس  )2011باملوافقة على النظام التقني
املتعلق بإنتاج أغراس البطاطس ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛
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وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  966.93الصادر في
 28من شــوال  20( 1413أبريل  )1993بتحديد شروط استيراد
وتسويق البذور ،كما وقع تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتمد شركة « ،»KWS MAROCالكائن مقرها االجتماعي
بـ  17-15زنقة  6أكتوبر زاوية زنقة حنين ،الطابق  ،3رقم ،7
الدار البيضاء ،لتسويق البذور املعتمدة للذرة الصفراء والقطاني
الغذائية والقطاني العلفية والنباتات الزيتية والشمندر الصناعي
والعلفي والبذور النموذجية للخضر واألغراس املعتمدة للبطاطس.
املادة الثانية
تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس ( )5سنوات ،ابتداء من
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ويمكن تجديد هذا االعتماد لنفس املدة شريطة أن يقدم طلب
التجديد ستة ( )6أشهر ،على األقل ،قبل انتهاء مدة صالحيته.
املادة الثالثة
يجب على شركة « »KWS MAROCأن تقدم التصريح املشار
إليه في املادة  2من القرارات املشار إليها أعاله ذات األرقام 431.77
و  857.75و  858.75و  859.75و  862.75و  971.75و ،622.11
للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على النحو
التالي:
• كل ستة أشهر بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس
بالنسبة للبطاطس؛
• شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور بالنسبة لألنواع األخرى
املنصوص عليها في املادة األولى أعاله.
املادة الرابعة
يمكن سحب االعتماد موضوع هــذا القرار فــي حالــة ثبوت
مخالفة ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.169املشار إليه أعاله
أو النصوص املتخذة لتطبيقه.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من ذي الحجة  14( 1443يوليو .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.
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قرار مشترك لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف
بامليزانية رقم  2012.22صادر في  20من ذي الحجة 1443
( 20يوليو  )2022بالترخيص لشركة «SKB AQUACULTURE
» MOROCCO Sarlبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية تسمى »«SKB Aquaculture Morocco Coquillage
وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

البحرية رقم  2022/ORI/369املوقعة بتاريخ  5رمضان 1443
( 7أبريل  )2022بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية
األحياء البحرية تسمى »«SKB Aquaculture Morocco Coquillage
ألجل تربية األصناف البحرية اآلتية في البحر :
 املحار « »Crassostrea gigas؛ -بلح البحر « »Mytilus galloprovincialisو«.»Perna perna

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و  1-28منه ؛

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

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

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

وعلى قرار وزيرة االقتصاد واملالية رقم  3200.21الصادر في  28من
ربيع األول  4( 1443نوفمبر  )2021بتفويض بعض االختصاصات إلى
الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  1643.10الصادر في
 11من جمادى اآلخرة  26( 1431ماي  )2010املتعلق بطلب رخصة
إنشاء واستغالل مؤسسات الصيد البحري وبتحديد نموذج اتفاقية
االمتياز ذات الصلة ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما املادة  3منه ؛

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  1-28من الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال 1393
( 23نـوفمب ــر  )1973املش ــار إلي ــه أعـ ــاله ،ال ــذي تمسك ـ ــه شركة
» «SKB AQUACULTURE MOROCCO Sarlج ــردا ،حسب الترتيب
الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج املحار
« »Crassostrea gigasوبلح البحر «»Mytilus galloprovincialis
و« »Perna pernaالتي تتم تربيتها.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحـري رقـم  3151.13الصــادر فــي  7محـرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية
كما تم تغييره وتتميمه ؛
واعتب ــارا التفاقي ــة إنش ــاء واستغ ــالل مزرع ــة لتربي ــة األحي ــاء
البحري ــة رق ــم  2022/ORI/369املوقع ــة بتاري ــخ  5رمضان 1443
( 7أبريل  )2022بين شركة «SKB AQUACULTURE MOROCCO
» Sarlووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات واملصادق عليها من قبل الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة «»SKB AQUACULTURE MOROCCO Sarl
املسجلة في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم  ،20699أن تقوم وفق
الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
*

5913

املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 2022/ORI/369
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  20( 1443يوليو .)2022
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :محمد صديقي.

*
*

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات والوزير املنتدب لدى وزيرة
االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية رقم  2012.22الصادر في  20من ذي الحجة  20( 1443يوليو  )2022بالترخيص لشركة
« »SKB AQUACULTURE MOROCCO Sarlبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
» »SKB Aquaculture Morocco Coquillageوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»SKB Aquaculture Morocco Coquillage
رقم  2022/ORI/369املوقعة بتاريخ  5رمضان  7( 1443أبريل  )2022بين شركة «SKB AQUACULTURE
» MOROCCO Sarlووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد.

شركة « »SKB AQUACULTURE MOROCCO Sarlالكائن مقرها بشارع محمد الخامس ،عمارة  ،9شقة  ،4الداخلة.

مدة االتفاقية.

عشر ( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

في البحر ،عرض جماعة رأس املاء بإقليم الناضور.

املساحة.

خمسة عشر ( )15هكتارا.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

الحدود
B1

خط العرض
" 35°8'34.75شماال

خط الطول
" 2°27'13.51غربا

B2
B3
B4

" 35°8'27.85شماال
" 35°8'16.40شماال
" 35°8'23.29شماال

" 2°27'5.143غربا
" 2°27'19.12غربا
" 2°27'27.49غربا

منطقة حماية.

منطقة عرضها مائة ( )100متر تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

اإلشارات في البحر.

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

تربية األصناف البحرية التالية :
 املحار « »Crassostrea gigas؛ -بلح البحر « »Mytilus galloprovincialisو«.»Perna perna

التقنية املستعملة.

الحبال تحت السطح.

وسائل االستغالل.

سفن الخدمة.

املر اقبة والتتبع التقني والعلمي.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املر اقبة البيئية.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

تدبير النفايات.

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

مبلغ األتاوة املستحقة.

مبلغ قار  :سبعة آالف وخمسمائة ( )7.500درهما في السنة.
مبلغ متغير  :واحد في األلف ( )1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف
بامليزانية رقم  2013.22صادر في  20من ذي الحجة 1443
( 20يوليو  )2022بالترخيص لشركة «SKB AQUACULTURE
» MOROCCO Sarlبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
البحرية تسمى »«SKB Aquaculture Morocco Poisson
وبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها.

البحرية رقم  2022/ORI/368املوقعة بتاريخ  5رمضان 1443
( 7أبريل  )2022بين الشركة املذكورة ووزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات ،بإنشاء واستغالل مزرعة لتربية
األحياء البحرية تسمى »«SKB Aquaculture Morocco Poisson
ألجل تربية األصناف البحرية اآلتية في البحر :
 الزريقة امللكية « »Sparus aurata؛ -الدرعي « »Dicentrarchus labrax؛

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في
 27من شوال  23( 1393نوفمبر  )1973املتعلق بتنظيم الصيد
البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ،وال سيما الفصلين  28و  1-28منه ؛

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

وعلى املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة 1429
( 12ديسمبر  )2008بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص
مؤسسات الصيد البحري ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزيرة االقتصاد واملالية رقم  3200.21الصادر في  28من
ربيع األول  4( 1443نوفمبر  )2021بتفويض بعض االختصاصات إلى
الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية ؛

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

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

املادة الثالثة
يجب أن يتضمن السجل املنصوص عليه في الفصل  1-28من الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم  1.73.255الصادر في  27من شوال 1393
( 23نـوفمب ــر  )1973املش ــار إلي ــه أعـ ــاله ،ال ــذي تمسك ـ ــه شركة
» «SKB AQUACULTURE MOROCCO Sarlج ــردا ،حسب الترتيب
الزمني ،وتقسيما ،حسب الصنف ،لعمليات دخول وخروج الزريقة
امللكية « »Sparus aurataوالدرعي « »Dicentrarchus labraxوالقرب
« »Argyrosomus regiusالتي تتم تربيتها.

وعلى القرار املشترك لوزير االقتصاد واملالية ووزير الفالحة
والصيد البحـري رقـم  3151.13الصــادر فــي  7محـرم 1435
( 11نوفمبر  )2013بتحديد مبالغ وكيفيات أداء األتاوة السنوية
املستحقة برسم اتفاقيات امتياز مزرعة تربية األحياء البحرية
كما تم تغييره وتتميمه ؛
واعتب ــارا التفاقي ــة إنش ــاء واستغ ــالل مزرع ــة لتربي ــة األحي ــاء
البحري ــة رق ــم  2022/ORI/368املوقع ــة بتاري ــخ  5رمضان 1443
( 7أبريل  )2022بين شركة «SKB AQUACULTURE MOROCCO
» Sarlووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات واملصادق عليها من قبل الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية،
قررا ما يلي :
املادة األولى
يرخص لشركة «»SKB AQUACULTURE MOROCCO Sarl
املسجلة في السجل التجاري بالداخلة تحت رقم  ،20699أن تقوم وفق
الشروط املحددة في اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء
*

5915

املادة الرابعة
يلحق بهذا القرار املشترك مستخرج من االتفاقية رقم 2022/ORI/368
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  20( 1443يوليو .)2022
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :محمد صديقي.

*
*

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.
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ملحق بالقرار املشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات والوزير املنتدب لدى وزيرة
االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية رقم  2013.22الصادر في  20من ذي الحجة  20( 1443يوليو  )2022بالترخيص لشركة
« »SKB AQUACULTURE MOROCCO Sarlبإنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى
» »SKB Aquaculture Morocco Poissonوبنشر مستخرج من االتفاقية املتعلقة بها
مستخرج من اتفاقية إنشاء واستغالل مزرعة لتربية األحياء البحرية تسمى «»SKB Aquaculture Morocco Poisson
رقم  2022/ORI/368املوقعة بتاريخ  5رمضان  7( 1443أبريل  )2022بين شركة «SKB AQUACULTURE
» MOROCCO Sarlووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
(املادة  9من املرسوم رقم  2.08.562الصادر في  13من ذي الحجة  12( 1429ديسمبر ))2008
اسم املستفيد.

شركة « »SKB AQUACULTURE MOROCCO Sarlالكائن مقرها بشارع محمد الخامس ،عمارة  ،9شقة  ،4الداخلة.

مدة االتفاقية.

عشر ( )10سنوات ،قابلة للتجديد.

مكان إنشاء مزرعة تربية األحياء البحرية.

في البحر ،عرض جماعة البركانيين بإقليم الناضور.

املساحة.

خمسة وعشرون ( )25هكتارا.

الحدود الخارجية ملكان املزرعة.

الحدود
B1

خط العرض
" 35°7'1.249شماال

خط الطول
" 2°29'28.466غربا

B2
B3
B4

" 35°7'10.095شماال
" 35°6'56.497شماال
" 35°6'47.651شماال

" 2°29'11.917غربا
" 2°29'1.151غربا
" 2°29'17.700غربا

منطقة حماية.

منطقة عرضها مائة ( )100متر تحيط بالحدود الخارجية ملزرعة تربية األحياء البحرية.

اإلشارات في البحر.

ليال ونهارا بواسطة إشارات تراعي التنظيم املتعلق بسالمة املالحة البحرية.

نشاط مزرعة تربية األحياء البحرية.

تربية األصناف البحرية التالية :
 الزريقة امللكية « »Sparus aurata؛ الدرعي « »Dicentrarchus labrax؛ -القرب «.»Argyrosomus regius

التقنية املستعملة.

األقفاص العائمة.

وسائل االستغالل.

سفن الخدمة.

املر اقبة والتتبع التقني والعلمي.

إدارة الصيد البحري واملعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

املر اقبة البيئية.

وفق البرنامج املنصوص عليه في دراسة التأثير على البيئة.

تدبير النفايات.

الطمر والتخزين في األماكن املرخصة لهذا الغرض طبقا ملقتضيات القانون رقم  28.00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

مبلغ األتاوة املستحقة.

مبلغ قار  :إثنا عشر ألفا وخمسمائة ( )12.500درهما في السنة.
مبلغ متغير  :واحد في األلف ( )1/1000من قيمة األصناف التي يتم بيعها.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 2071.22
صادر في  22من ذي الحجة  22( 1443يوليو  )2022بتحديد
معادلة شهادات بشهادة دكتور بيطري املسلمة من معهد
الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230
الصادر في  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر  )1993املتعلق بهيئة
البياطرة الوطنية وال سيما املادتين ( 2فقرة  )2و  8منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.94.264الصادر في  10محرم 1416
( 9يونيو  )1995لتطبيق الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون
رقم  1.93.230بتاريخ  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر )1993
وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.124ال ــصادر في  16من ذي القعدة 1431
( 25أكتوبر  )2010بتحديد مدد أسالك التكوين امللقن بمعهد الحسن
الثاني للزراعة والبيطرة وكذا الشهادات املطابقة لها ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 16مارس  2022؛
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة شهادة دكتور بيطري Diplôme de docteur
 vétérinaireاملسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
املنصوص عليها في املادة  2من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.09.124
ال ــصادر في  16من ذي القعدة  25( 1431أكتوبر  ،)2010الشهادة
التالية مشفوعة بشهادة البكالوريا ،فرع العلوم التجريبية أو العلوم
الزراعية أو شهادة تعادلها :
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 أوكرانيا :- Master degree veterinary medicine, doctor of veterinary
medicine, délivré par Kharkiv state zooveterinary
Academy - Ukraine - le 3 janvier 2020, assorti d’une
attestation de réussite au contrôle de connaissances et
de compétences, délivrée par l’Institut agronomique et
vétérinaire Hassan II de Rabat.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من ذي الحجة  22( 1443يوليو .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 2072.22
صادر في  22من ذي الحجة  22( 1443يوليو  )2022بتحديد
معادلة شهادات بشهادة دكتور بيطري املسلمة من معهد
الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230
الصادر في  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر  )1993املتعلق بهيئة
البياطرة الوطنية وال سيما املادتين ( 2فقرة  )2و  8منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.94.264الصادر في  10محرم 1416
( 9يونيو  )1995لتطبيق الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون
رقم  1.93.230بتاريخ  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر )1993
وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.124ال ــصادر في  16من ذي القعدة 1431
( 25أكتوبر  )2010بتحديد مدد أسالك التكوين امللقن بمعهد الحسن
الثاني للزراعة والبيطرة وكذا الشهادات املطابقة لها ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 16مارس  2022؛
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،

الجريدة الرسمية
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وعلى املرسوم رقم  2.09.124ال ــصادر في  16من ذي القعدة 1431
املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة دكتور بيطري Diplôme de docteur
 vétérinaireاملسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
املنصوص عليها في املادة  2من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.09.124
ال ــصادر في  16من ذي القعدة  25( 1431أكتوبر  ،)2010الشهادة التالية
مشفوعة بشهادة البكالوريا ،فرع العلوم التجريبية أو العلوم الزراعية
أو شهادة تعادلها :
 -تونس :

( 25أكتوبر  )2010بتحديد مدد أسالك التكوين امللقن بمعهد الحسن
الثاني للزراعة والبيطرة وكذا الشهادات املطابقة لها ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 16مارس  2022؛

 الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري مسلمة من وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي ،جامعة منوبة ووزارة الفالحة
واملوارد املائية والصيد البحري ،تونس ،في  17نوفمبر ،2011
مشفوعة بشهادة النجاح في االمتحان التقييمي للمعلومات
واملؤهالت مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
بالرباط.

وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،
قرر ما يلي :

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من ذي الحجة  22( 1443يوليو .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

املـادة األولى
تقبل ملعادلة شهادة دكتور بيطري Diplôme de docteur
 vétérinaireاملسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
املنصوص عليها في املادة  2من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.09.124
ال ــصادر في  16من ذي القعدة  25( 1431أكتوبر  ،)2010الشهادة التالية

قرار لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 2073.22
صادر في  22من ذي الحجة  22( 1443يوليو  )2022بتحديد
معادلة شهادات بشهادة دكتور بيطري املسلمة من معهد
الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230
الصادر في  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر  )1993املتعلق بهيئة
البياطرة الوطنية وال سيما املادتين ( 2فقرة  )2و  8منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.94.264الصــادر فــي  10محرم 1416
( 9يونيو  )1995لتطبيق الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون
رقم  1.93.230بتاريخ  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر )1993
وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

مشفوعة بشهادة البكالوريا ،فرع العلوم التجريبية أو العلوم الزراعية
أو شهادة تعادلها :
 فيدرالية روسيا :- Qualification de médecin-vétérinaire, dans la spécialité
vétérinaire, délivrée par l’Université d’Etat d’agraire de
Saratov N.I Vavilov - Fédération de Russie - le 7 août
2020, assortie d’une attestation de réussite au contrôle de
connaissances et de compétences, délivrée par l’Institut
agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من ذي الحجة  22( 1443يوليو .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 2074.22
صادر في  22من ذي الحجة  22( 1443يوليو  )2022بتحديد
معادلة شهادات بشهادة دكتور بيطري املسلمة من معهد
الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230
الصادر في  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر  )1993املتعلق بهيئة
البياطرة الوطنية وال سيما املادتين ( 2فقرة  )2و  8منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.94.264الص ــادر ف ــي  10محرم 1416
( 9يونيو  )1995لتطبيق الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون
رقم  1.93.230بتاريخ  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر )1993
وال سيما املادة  2منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.09.124ال ــصادر في  16من ذي القعدة 1431
( 25أكتوبر  )2010بتحديد مدد أسالك التكوين امللقن بمعهد الحسن
الثاني للزراعة والبيطرة وكذا الشهادات املطابقة لها ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 16مارس  2022؛
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية،
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة شهادة دكتور بيطري Diplôme de docteur
 vétérinaireاملسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
املنصوص عليها في املادة  2من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.09.124
ال ــصادر في  16من ذي القعدة  25( 1431أكتوبر  ،)2010الشهادة التالية
مشفوعة بشهادة البكالوريا ،فرع العلوم التجريبية أو العلوم الزراعية
أو شهادة تعادلها :
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 فيدرالية روسيا :- Titre de médecin-vétérinaire, délivré par l’Université
agraire d’Etat de Saratov nommée N.I.Vavilov - Fédération
de Russie - le 7 août 2020, assorti d’une attestation de
réussite au contrôle de connaissances et de compétences,
délivrée par l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan
II de Rabat.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من ذي الحجة  22( 1443يوليو .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 2144.22
صادرفي  3محرم ( 1444فاتح أغسطس  )2022بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  26ماي ،2022
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Aéronautique
– Titre du sous - lieutenant de l’armée de l’air ingénieur
aéronautique, délivré en date du 4 juillet 2007, par l’Ecole
militaire de l’armée de l’air de Grèce,
مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

الجريدة الرسمية
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املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  3محرم ( 1444فاتح أغسطس .)2022

وحرر بالرباط في  3محرم ( 1444فاتح أغسطس .)2022

اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 2145.22
صادرفي  3محرم ( 1444فاتح أغسطس  )2022بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 2146.22
صادرفي  3محرم ( 1444فاتح أغسطس  )2022بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

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

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

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

وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  26ماي ،2022

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  26ماي ،2022
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil

املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Energie

– Master’s degree, field of study architecture and
construction programme subject area construction and
civil engineering, professional qualification civil engineer,
délivré en date du 31 décembre 2021, par zaporizhzhia
national University - Ukraine, assorti du bachelor degree,
program subject area construction and civil engineering,
délivré en date du 30 juin 2020 par la même université,

– Titre d’ingénieur de l’Ecole nationale supérieure
d’électricité et de mécanique de l’Université de Lorraine
en partenariat avec l’Itii Lorraine, spécialité : énergie,
en date du 24 février 2022 - France, assorti du diplôme
universitaire de technologie, spécialité : génie électrique
et informatique industrielle, délivré en date du 12 octobre
2018 par l’Université de Lorraine - France,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.

الجريدة الرسمية
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  3محرم ( 1444فاتح أغسطس .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.
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قرار لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 2148.22
صادرفي  3محرم ( 1444فاتح أغسطس  )2022بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

قرار لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 2147.22
صادرفي  3محرم ( 1444فاتح أغسطس  )2022بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.

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

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

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

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

وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛

وبعد استشارة اللجنة العليا ملعادلة الشهادات املنعقدة بتاريخ
 21يونيو ،2022

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  26ماي ،2022
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في Génie
: électrique
– Baccalauréat en ingénierie (génie électrique), délivré en
 date du 15 octobre 2021, par l’Université de MonctonCanada,
مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3محرم ( 1444فاتح أغسطس .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في Génie civil et
: construction
– Master’s degree program subject area building and civil
engineering, educational program highways and airfields,
délivré en date du 9 février 2021, par Kharkiv national
automobile and highway University - Ukraine, assorti du
bachelor program subject area construction, délivré en
date du 30 juin 2019 par la même université.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3محرم ( 1444فاتح أغسطس .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 2149.22
صادرفي  3محرم ( 1444فاتح أغسطس  )2022بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  26ماي ،2022
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Baccalauréat en ingénierie (B.Ing) en génie civil, délivré
 en date du 8 octobre 2019, par l’Ecole polytechniqueUniversité de Montréal - Canada,
مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3محرم ( 1444فاتح أغسطس .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.
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قرار لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 2150.22
صادرفي  3محرم ( 1444فاتح أغسطس  )2022بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  26ماي ،2022
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Master degree, field of study architecture and
construction program subject area building and civil
engineering, délivré en date du 31 décembre 2021, par
state higher educational Institution Prydniprovska state
Academy of civil engineering and architecture - Ukraine,
assorti du bachelor degree program subject area building
and civil engineering, délivré en date du 30 juin 2020 par
la même université,
وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3محرم ( 1444فاتح أغسطس .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 2151.22
صادرفي  3محرم ( 1444فاتح أغسطس  )2022بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  26ماي ،2022
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Master degree, program subject area building and civil
engineering educational program building and civil
engineering professional qualification civil engineer,
délivré en date du 31 décembre 2020, par Kharkiv
 national University of civil engineering and architectureUkraine, assorti du bachelor degree, program subject
area construction, délivré en date du 30 juin 2019 par
la même université,
وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3محرم ( 1444فاتح أغسطس .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

5923

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2195.22صادر في  7محرم  5( 1444أغسطس )2022
بإسناد انتداب صحي.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على القانون رقم  21.80املتعلق بممارسة الطب البيطري
والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.80.340بتاريخ  17من صفر  25( 1401ديسمبر ،)1980
وال سيما الفصل  2منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.541الصادر في  29من جمادى األولى 1403
( 15مارس  )1983بتطبيق القانون السالف الذكر رقم ،21.80
وال سيما الفصل  6منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحيـة للمنتجـات الغذائيـة ،الصـادر بتنفيـذه الظهير الشـريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير  )2009؛
وعلــى املرس ــوم رق ــم  2.94.264الص ــادر ف ــي  10مح ــرم 1416
( 9يوني ــو  )1995لتطبيــق الظهــير الشــريف املعتـبـر بمثــاب ــة قان ــون
رقم  1.93.230بتاريخ  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر )1993
املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.834الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصــات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل  2من القانون
املشار إليه أعاله رقم  21.80إلى السيدة شيماء زملاط الطبيبة البيطرية
املقيدة بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم 1758/CN/2022
بتاريخ  16يونيو .2022
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا القرار ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى املدير
العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.
وحرر بالرباط في  7محرم  5( 1444أغسطس .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

الجريدة الرسمية
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قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2196.22صادر في  7محرم  5( 1444أغسطس )2022
بإسناد انتداب صحي.

قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2197.22صادر في  7محرم  5( 1444أغسطس )2022
بإسناد انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على القانون رقم  21.80املتعلق بممارسة الطب البيطري
والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.80.340بتاريخ  17من صفر  25( 1401ديسمبر ،)1980
وال سيما الفصل  2منه ؛

بناء على القانون رقم  21.80املتعلق بممارسة الطب البيطري
والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.80.340بتاريخ  17من صفر  25( 1401ديسمبر ،)1980
وال سيما الفصل  2منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.82.541الصادر في  29من جمادى األولى 1403
( 15مارس  )1983بتطبيق القانون السالف الذكر رقم ،21.80
وال سيما الفصل  6منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.82.541الصادر في  29من جمادى األولى 1403
( 15مارس  )1983بتطبيق القانون السالف الذكر رقم ،21.80
وال سيما الفصل  6منه ؛

وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحيـة للمنتجـات الغذائيـة ،الصـادر بتنفيـذه الظهير الشـريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير  )2009؛

وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحيـة للمنتجـات الغذائيـة ،الصـادر بتنفيـذه الظهير الشـريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير  )2009؛

وعلــى املرس ــوم رق ــم  2.94.264الص ــادر ف ــي  10مح ــرم 1416
( 9يوني ــو  )1995لتطبيــق الظهــير الشــريف املعتـبـر بمثــاب ــة قان ــون
رقم  1.93.230بتاريخ  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر )1993
املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

وعلــى املرس ــوم رق ــم  2.94.264الص ــادر ف ــي  10مح ــرم 1416
( 9يوني ــو  )1995لتطبيــق الظهــير الشــريف املعتـبـر بمثــاب ــة قان ــون
رقم  1.93.230بتاريخ  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر )1993
املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.834الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصــات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

وعلى املرسوم رقم  2.21.834الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصــات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل  2من القانون
املشار إليه أعاله رقم  21.80إلى السيدة مينة أزارو الطبيبة البيطرية
املقيدة بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم 1760/CN/2022
بتاريخ  21يوليو .2022

يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل  2من القانون املشار
إليه أعاله رقم  21.80إلى السيد محمد آيت لحسن الطبيب البيطري
املقيد بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم CME 226/CN/2022
بتاريخ  28يونيو .2022

املادة الثانية

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى املدير
العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

يسند تنفيذ هذا القرار ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى املدير
العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في  7محرم  5( 1444أغسطس .)2022

وحرر بالرباط في  7محرم  5( 1444أغسطس .)2022

اإلمضاء  :محمد صديقي.

اإلمضاء  :محمد صديقي.

الجريدة الرسمية
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قرارلوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  2198.22صادر في  7محرم  5( 1444أغسطس )2022
بإسناد انتداب صحي.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على القانون رقم  21.80املتعلق بممارسة الطب البيطري
والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة ،الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.80.340بتاريخ  17من صفر  25( 1401ديسمبر ،)1980
وال سيما الفصل  2منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.541الصادر في  29من جمادى األولى 1403
( 15مارس  )1983بتطبيق القانون السالف الذكر رقم ،21.80
وال سيما الفصل  6منه ؛
وعلى القانون رقم  25.08القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة
الصحيـة للمنتجـات الغذائيـة ،الصـادر بتنفيـذه الظهير الشـريف
رقم  1.09.20بتاريخ  22من صفر  18( 1430فبراير  )2009؛
وعلــى املرس ــوم رق ــم  2.94.264الص ــادر ف ــي  10مح ــرم 1416
( 9يوني ــو  )1995لتطبيــق الظهــير الشــريف املعتـبـر بمثــاب ــة قان ــون
رقم  1.93.230بتاريخ  19من ربيع اآلخر  6( 1414أكتوبر )1993
املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.834الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصــات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
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قرارملجلـس هيئة مر اقبة التـأمينات واالحتياط االجتماعي رقم P/PS/1.22
صادر في  6ذي الحجة  6( 1443يوليو  )2022باملصادقة على
التعديالت املدخلة على النظام األسا�سي للشركة التعاضدية
للتقاعد املسماة «الصندوق املنهي املغربي للتقاعد».
مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،
بناء على القانون رقم  64.12القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة
التأمينات واالحتياط االجتماعي ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.14.10بتاريخ  4جمادى األولى  6( 1435مارس ،)2014
ال سيما املواد  15و  19و  63و  64و  67منه ؛
وعلى منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
رقم  1/PS/16بتاريخ  10نوفمبر  2016بتحديد الئحة الوثائق
املطلوب تقديمها لدعم طلب املصادقة على النظام األسا�سي ملؤسسة
للتقاعد املصادق عليه بقرار وزير االقتصاد واملالية رقم 3646.16
الصادر في  22من ربيع األول  22( 1438ديسمبر  )2016؛
وعلى طلب املصادقة على التعديالت املدخلة على النظام األسا�سي
املقدم من لدن الصندوق املنهي املغربي للتقاعد بتاريخ  13يونيو  2022؛
وبعد استطالع رأي لجنة التقنين املجتمعة بتاريخ  29يونيو  2022؛
وتبعا ملداوالت مجلس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي
خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ  6يوليو ،2022
قرر ما يلي :

املادة األولى
يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل  2من القانون
املشار إليه أعاله رقم  21.80إلى السيد املكي الديوري الطبيب البيطري
املقيد بجدول هيئة البياطرة الوطنية تحت رقم 1759/CN/2022
بتاريخ  28يونيو .2022
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا القرار ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى املدير
العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.
وحرر بالرباط في  7محرم  5( 1444أغسطس .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

املادة األولى
يصادق على التعديالت املدخلة على النظام األسا�سي للشركة
التعاضدية للتقاعد املسماة «الصندوق املنهي املغربي للتقاعد» ،امللحق
بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  6( 1443يوليو .)2022
اإلمضاء  :عثمان خليل العلمي.
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص عامة
ظهير  ش ــريف رقــم  1.22.55ص ــادر ف ــي  13م ــن مح ــرم 1444
( 11أغسطس  )2022بتنفيذ القانون رقم  30.22بتغيير وتتميم

قانون رقم 30.22
بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008
الصادرفي  4شعبان  24( 1377فبراير )1958
بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية

الظهير  الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 1377
( 24فبراير   )1958بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة
العمومية.
ّ
الحمد لل 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  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

مادة فريدة
تغير وتتمم ،على النحو التالي ،الفصول  38و  39و  46من الظهير
الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان  24( 1377فبراير )1958
بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية :
«الفصل  - .38يعتبر املوظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان
«مرسما  ...........باإلدارة التي عين بها.
«ويعتبر في نفس الوضعية  ....................والرخص ألسباب صحية
«والرخص املمنوحة عن الوالدة واألبوة والكفالة والرضاعة،
«والرخص بدون أجرة  .................األكثر تمثيال».
«الفصل  - .39تنقسم الرخص إلى :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،

« - 1الرخص اإلدارية التي تشتمل على الرخصة السنوية والرخص
«االستثنائية والرخص بالتغيب ؛

القانون رقم  30.22بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008

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

الصادر في  4شعبان  24( 1377فبراير  )1958بمثابة النظام األسا�سي

« - 3الرخص املمنوحة عن الوالدة واألبوة والكفالة والرضاعة ؛

العام للوظيفة العمومية ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس

« - 4الرخص بدون أجر.

املستشارين.

(الباقي بدون تغيير).
وحرر بتاريخ 13من محرم  11( 1444أغسطس .)2022

ف:
وقعه بالعط 

«الفصل  - .46تستفيد املوظفة الحامل من رخصة عن الوالدة
« .............................كامل أجرتها.
«وتستفيد املوظفة التي أسندت إليها ،طبقا للنصوص التشريعية
«والتنظيمية الجاري بها العمل ،كفالة طفل تقل سنه عن أربعة
«وعشرين ( )24شهرا ،من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر ()14
«أسبوعا ،تتقا�ضى خاللها كامل أجرتها.

رئيس الحكومة،
اإلمضا ء  :عزيز أخنوش.

*
*

*

«كما تستفيد املوظفة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة
«واحدة في اليوم ،وذلك ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة املمنوحة
«عن الوالدة أو الكفالة ،حسب الحالة ،إلى غاية بلوغ الطفل املولود
«أو املتكفل به سن أربعة وعشرين ( )24شهرا.
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الجريدة الرسمية

«تحدد اإلدارة أوقات االستفادة من الرخصة عن الرضاعة بناء
«على رغبة املوظفة املعنية باألمر ،دون اإلخالل بحسن سير املرفق.
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«يستفيد املوظف الرجل الذي أسندت إليه ،طبقا للنصوص
«التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،كفالة طفل تقل سنه
«عن أربعة وعشرين ( )24شهرا ،من رخصة عن الكفالة ،مدتها

«يستفيد املوظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن األبوة،
«مدتها خمسة عشر ( )15يوما متصلة ومؤدى عنها ،وذلك ابتداء من
«تاريخ والدة الطفل.

«خمسة عشر ( )15يوما متصلة ومؤدى عنها.
«تتم االستفادة من الرخصة عن الكفالة املنصوص عليها في هذا
«الفصل ابتداء من تاريخ تنفيذ األمر الصادر بإسناد الكفالة».

