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-)قطر القطعة):)38,61)مليمترا)؛

-)جانب القطعة):)محزز)؛

-)أسلوب السك):)تجريبي.

-ا لوجها:

* في الوسط : صورة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس

                        محفوفة بالتقييدين التاليين :

» محمد السادس - اململكة املغربية«

 *)في األسفل):)سنة اإلصدار بالتقويمين الهجري وامليالدي
 2020-1442

-ا لظهرا:

واألربعون  الخامسة  الذكرى   «  : التالي  التقييد   : األعلى  في   *
للمسيرة الخضراء«

* في الوسط :

•)التقييد):)»6)نونبر)Novembre 2020)6«)؛

•منظر جوي ملدينة الداخلة)؛

•ساحل املحيط األطل�سي.

العلم املغربي الذي عرض في ميدان املنتزه بمدينة الداخلة) (-
القياسية) لألرقام  جينيس  موسوعة  واختارته  (2010 عام)

كأكبر علم في العالم)))409,78 60)متر مربع)/)20)طنا()؛

-)العدد)45)؛

- القيمة اإلسمية باألرقام والحروف العربية :

250 )مائتان وخمسون درهما(

 » 45ème( Anniversaire( de( La : في األسفل : التقييد التالي -
Marche(verte «

املادة الثالثة)

تنفيذ هذا) إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة  يسند  ( (
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)15)من ذي الحجة)1441 )5)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون .

 (33( حيا وذ 3) منا ((( في) صادرا ((.(1.5(( رقم) مرسوما

 13.(1 رقم) غحكاما لقانونا لت3بيقا ()(1(1 غأ 13) ((((

 ملتعلقابالب3اق3ا لوطني3اللتعريفا إللكترلني3.

رئيس الحكومة،

04.20)املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف) بناء)على القانون رقم)

بتاريخ) (1.20.80 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  اإللكترونية 

18)من ذي الحجة)1441 )8)أغسطس)2020(؛

 1441 22)من ذي الحجة) وبعد املـداولة في مجلــس الحكومة بتاريخ)

)12)أغسطس)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تنجز البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية وفق النموذج املرفق)

بأصل هذا املرسوم وتحدد مدة صالحيتها في):

سنة  سنهم 12  تتجاوز  الذين  لألشخاص  سنوات   ) 10( عشر   -

شمسية كاملة ؛

الذين تقل سنهم عن )7( سنوات على األكثر لألشخاص   - سبع 

12 سنة شمسية كاملة، شريطة أال يتجاوز تاريخ انتهاء صالحيتها 

اليوم السابق لتاريخ بلوغ القاصر 12 سنة شمسية كاملة.

املادة)2

قبل) من  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة  وتجدد  تسلم 

املدير العام لألمن الوطني مرفقة برمز سري مرتبط بكل بطاقة.

املادة)3 

للتعريف) الوطنية  البطاقة  الحصول على  أول طلب  يجب عند 

اإللكترونية اإلدالء)بما يلي:

- نسخة من صفحة الدفتر العائلي للمعني باألمر مع تقديم هذا 

نسخة  أو  املدنية،  الحالة  سجل  من  كاملة  نسخة  أو  الدفتر، 

موجزة من رسم الوالدة. ويجب أال تتجاوز مدة صالحية الوثيقتين 

األخيرتين ثالثة أشهر؛

- نظير أو  نسخة مصادق عليها من الوثيقة املمنوحة بموجبها الجنسية 

املغربية، بالنسبة لألجانب الذين اكتسبوا هذه الجنسية ؛

- شهادة الجنسية املنصوص عليها في الفصل 33 من الظهير الشريف 

 رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 )6 سبتمبر 1958(

بسن قانون الجنسية املغربية، إذا وقع شك في جنسية طالب 

البطاقة ؛
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لدن  الترابي، من  االختصاص  حسب  مسلمة،  اإلقامة  شهادة   -
مصالح األمن الوطني أو الدرك امللكي أو، في حالة عدم وجودها، 

السلطة اإلدارية املحلية ؛

- أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة باأللوان حديثة وأمامية 
وذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة، من حجم 3,5 سنتمتر 

× 4,5 سنتمتر، بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة؛

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية للنائب الشرعي 
بالنسبة للقاصرين؛

- واجبات التمبر املحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل.

املادة)4

يجب على الشخص الذي يطلب إدراج العبارة االختيارية:)»زوجة«)
أو)»أرملة«)أو)»أرمل«)أن يدلي،)حسب الحالة،)بالوثائق التالية):

- نسخة مطابقة لألصل من عقد الزواج ؛

- نسخة من رسم وفاة الزوج أو الزوجة ؛

- نسخة من رسم والدة الزوج ؛

لدن  من  الترابي،  االختصاص  حسب  مسلمة،  اإلقامة  شهادة   -
مصالح األمن الوطني أو الدرك امللكي أو، في حالة عدم وجودها، 

السلطة اإلدارية املحلية ؛

- البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية التي بحوزته.

املادة)5

في الحاالت) يتم تجديد البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية،)
املنصوص عليها في املادة)13)من القانون املشار إليه أعاله رقم)04.20،)
وذلك مقابل إرجاع) بطلب من صاحبها أو النائب الشرعي للقاصر،)

البطاقة التي بحوزته مرفقة بما يلي):

البطاقة  تجديد  دواعي  تبرر  التي  القضائية  أو  اإلدارية  الوثائق   -
الوطنية للتعريف اإللكترونية؛

لدن  من  الترابي،  االختصاص  حسب  مسلمة،  اإلقامة  شهادة   -
مصالح األمن الوطني أو الدرك امللكي أو، في حالة عدم وجودها، 

السلطة اإلدارية املحلية؛

- أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة باأللوان حديثة وأمامية 
وذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة، من حجم 3,5 سنتمتر 

× 4,5 سنتمتر، بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة؛

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية للنائب الشرعي 
بالنسبة للقاصر؛

- واجبات التمبر املحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل.

املادة)6

تقوم املديرية العامة لألمن الوطني بإلغاء)شهادات األمان الرقمية)
املختصة) السلطات  لدى  التصريح  تم  وطنية  بطاقة  بكل  املتعلقة 
بضياعها أو سرقتها أو تعرضها للتلف،)وكذا تلك املتعلقة باألشخاص)

املصرح بوفاتهم.))

املادة)7

يودع طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية)
من قبل املعني باألمر شخصيا أو من قبل النائب الشرعي للقاصر،)لدى)
املصلحة املكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية التابع لها مقر)
إقامته،)مقابل وصل مؤرخ،)مع مراعاة حاالت األشخاص ذوي القدرة)

املحدودة على الحركة.

املادة)8

يودع طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية)
بالنسبة للمغاربة املقيمين بالخارج باملصالح املختصة لدى البعثات)
الدبلوماسية والقنصلية للمملكة املغربية بالخارج أوباملصالح املكلفة)
بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية باملغرب،)مقابل وصل مؤرخ.

يجب أن يدلي املعنيون باألمر بشهادة التسجيل القنصلي متضمنة)
في) حسب الحالة،) وكذا الوثائق املنصوص عليها،) عناوين سكناهم،)

املواد)3)و4)و5)أعاله،)باستثناء)شهادة اإلقامة.

املادة)9

يجب سحب البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية من قبل املعني)
مقابل اإلدالء) باألمر شخصيا أو من قبل النائب الشرعي للقاصر،)

بالوصل املؤرخ املشار إليه في املادتين)7)و8)أعاله.

املادة)10

يتم أخذ بصمات أصابع اليد للشخص الذي تتجاوز سنه)12)سنة)
شمسية كاملة في الحاالت التالية):

- طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ألول 
مرة ؛

بسبب  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية  البطاقة  تجديد  طلب   -
ضياعها أو سرقتها أو تعرضها للتلف ؛

- تجديد البطاقة عند بلوغ املعني باألمر من العمر 12 سنة شمسية 
كاملة.

املادة)11

تتم كافة اإلجراءات املتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف)
بنائبه) مرفوقا  األخير  هذا  بحضور  بالقاصر  الخاصة  اإللكترونية 
للتعريف) الوطنية  ببطاقته  يدلي  أن  عليه  يتوجب  الذي  الشرعي 

اإللكترونية وبوثيقة تثبت صفته.
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املادة)12

(،04.20 من القانون السالف الذكر رقم) (6 تطبيقا ألحكام املادة)
تغير أو تتمم املعلومات التي يمكن إضافتها بالرقاقة اإللكترونية بقرار)

لوزير الداخلية.

املادة)13

ينسخ املرسوم رقم)2.06.478)الصادر في)14)من ذي الحجة)1428 
بموجبه) املحدثة  (35.06 القانون رقم) بتطبيق  ()2007 ديسمبر) (25(

البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية.

املادة)14

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة)

املقيمين بالخارج،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)22)من ذي الحجة)1441 )12)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة 

املقيمين بالخارج،

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

 (33( حيا وذ ــــ3) مــــنا ((( فــــي) صــــادرا ((.(1.5(8 رقــــم)  مـــرســــوما
))))غأ 13)1)1)()بإحد ثاح ابامرصداألموراخصوصي3)

يحملا سم)»صندلقا الستثمارا الستر تيجي«.

رئيس الحكومة،

تنفيذا للتعليمات السامية لجاللة امللك نصره هللا)؛

الصادر لقانون املالية،) (130.13 على القانون التنظيمي رقم)  بناء)
1436 14)من شعبان) بتاريخ) (1.15.62  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)2)يونيو)2015(،)ال سيما املادة)26)منه)؛

وعلى املادة)29)من قانون املالية رقم)70.19)للسنة املالية)2020،)
16)من ربيع بتاريخ) (1.19.125  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

اآلخر)1441 )13)ديسمبر)2019()؛

من (28 الصادر في) (2.15.426 من املرسوم رقم) (25  وعلى املادة)
رمضان)1436 )15)يوليو)2015()املتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين املالية)

كما تم تغييره وتتميمه)؛

ونظرا للطابع االستعجالي والضرورة امللحة وغير املتوقعة)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)؛

وبعد إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان)؛

ذي من  (16 بتاريخ) املنعقـد  الحكـومة  مجلس  في  املـداولة   وبعد 

الحجة)1441 )6)أغسطس)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

في) املنجزة  العمليات  من ضبط حسابات  التمكن  أجل  من  (- (.I

إطار خطة اإلنعاش االقتصادي واملتعلقة بدعم األنشطة اإلنتاجية،)

ومواكبة وتمويل املشاريع االستثمارية الكبرى بين القطاعين العام)

هذا) نشر  تاريخ  من  ابتداء) يحدث  املجاالت،) في مختلف  والخاص،)

املرسوم بالجريدة الرسمية،)حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل)

اسم)»صندوق االستثمار االستراتيجي«)ويكون الوزير املكلف باملالية)

آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.

II.)-)يتضمن هذا الحساب):

فيا و انبا لد ئن):

- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة ؛

- املبالغ املدفوعة من الجماعات الترابية ؛

- املبالغ املدفوعة من املؤسسات واملقاوالت العمومية ؛

- املبالغ املدفوعة من القطاع الخاص ؛

- املبالغ املدفوعة من طرف كل هيئة عمومية أو خاصة أخرى ؛

- املبالغ املدفوعة من املنظمات والهيئات الدولية ؛

- املبالغ املرجعة من النفقات املقيدة في الحساب ؛

- الهبات والوصايا ؛

- املوارد املختلفة.

فيا و انبا ملدين):

في  الدولة  لحساب  املقدمة  الحصص  برسم  املدفوعة  املبالغ   -
رأسمال املقاوالت ؛

املبالغ املدفوعة برسم مشاريع االستثمار في إطار الشراكة بين   -

القطاعين العام والخاص ؛

- املبالغ املدفوعة، في إطار اتفاقي، لفائدة مقاوالت القطاع الخاص ؛

لفائدة املؤسسات واملقاوالت  اتفاقي،  في إطار  املبالغ املدفوعة،   -

العمومية ؛




