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نصوص عامة
ظهير شريف رقم  1.19.125صادر في  16من ربيع اآلخر  13( 1441ديسمبر  )2019بتنفيذ قانون املالية رقم 70.19
للسنة املالية 2020
ّ
الحمد لله 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 الفصول  42و  50و 75و ( 84الفقرة الثانية) منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.62بتاريخ  14من شعبان 1436
( 2يونيو ،)2015
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية  ،2020كما وافق عليه
مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بـالرباط في  16من ربيع اآلخر  13( 1441ديسمبر .)2019
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*

*
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قانون املالية رقم 70.19

الرسوم الجمركية والضرائب غير املباشرة

للسنة املالية 2020

املادة 2

الجـزء األول
املعطيات العامة للتوازن املالي

 -.Iوفقا ألحكام الفصل  70من الدستور ،يؤذن للحكومة أن تقوم
بمقت�ضى مراسيم خالل السنة املالية : 2020

الباب األول

 -بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من

األحكام املتعلقة باملوارد العمومية

الضرائب والرسوم املفروضة على الواردات والصادرات وكذا

 - . Iالضرائب واملوارد املأذون في استيفائها

الضرائب الداخلية على االستهالك ،باستثناء الضريبة على القيمة

امل ــادة األولى
 - .Iتستمر الجهات املختصة ،وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون ،في القيام خالل
السنة املالية : 2020
 - 1باستيفاء الضرائب والحاصالت والدخول املخصصة للدولة ؛
 - 2باستيفاء الضرائب والحاصالت والرسوم والدخول املخصصة
للجماعات الترابية واملؤسسات العمومية والهيئات املخول لها ذلك
بحكم القانون.
 - .IIيؤذن للحكومة في التمويل باالقتراض واللجوء إلى كل أداة
مالية أخرى وفق الشروط املقررة في هذا القانون.
 - .IIIكل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب املأذون
فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها
وأحكام هذا القانون تعتبر ،مهما كان الوصف أو اإلسم الذي تجبى به،
محظورة بـتاتا ،وتتعرض السلطات التي تفرضها واملستخدمون الذين
يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم
مرتكبين لجريمة الغدر ،بصرف النظر عن إقامة دعوى االسترداد
خالل ثالث سنوات على الجباة أو املحصلين أو غيرهم من األشخاص
الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات املقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر
جميع املمارسين للسلطة العمومية أو املوظفين العموميين الذين
يمنحون بصورة من الصور وألي سبب من األسباب ،دون إذن وارد
في نص تشريعي أو تنظيمي ،إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة
أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

املضافة ،املنصوص عليها في الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون
رقم  1.77.340بتاريخ  25من شوال  9( 1397أكتوبر )1977
بتحديد املقادير املطبقة على البضائع واملصوغات املفروضة
عليها ضريبة االستهالك الداخلي وكذا املقتضيات الخاصة بهذه
البضائع واملصوغات ؛
 بتغييرأو تتميم قوائم املنتجات املتأصلة والواردة من بعض الدولاإلفريقية واملتمتعة باإلعفاء من رسم االستيراد وكذا قائمة الدول
املذكورة.
يجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة
عليها في أقرب قانون للمالية.
 - .IIطبقا ألحكام الفصل  70من الدستور ،يصادق على املراسيم
التالية ،املتخذة عمال بأحكام املادة  I - 2من قانون املالية رقم 80.18
للسنة املالية : 2019
 املرسوم رقم  2.18.1006الصادر في  25من ربيع اآلخر 1440(  2يناير  )2019املتعلق بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض
على القمح اللين و مشتقاته ؛
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 -املرسوم رقم  2.19.418الصادر في  18من رمضان 1440

«ل) الوثائق .........................................................املطارات الدولية ؛

( 24ماي  )2019بتغيير مقدار رسم االستيراد املطبق على القمح

«م) األشياء واملعدات التربوية أو العلمية أو الثقافية املستوردة
«في إطار اتفاقات منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة
«( )UNESCOالتي انضم إليها املغرب عمال بالظهيرين الشريفين
«رقم  1.60.201ورقم  1.60.202بتاريخ  14من جمادى األولى 1383
«( 3أكتوبر .)1963

اللين و مشتقاته ؛
 املرسوم رقم  2.19.810الصادر في  23من محرم 1441( 23سبتمبر  )2019بتغيير مقدار رسم االستيراد املطبق على القمح
اللين و مشتقاته.
مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة
املادة 3
 - Iتغي ـ ـ ــر وتتم ـ ـ ــم على النحـو التــالي ،ابتداء من فـات ـ ــح يناير ،2020
أحكام الفصول  20و  20املكرر سبع مرات و  164و  164املكرر
و  182و  203املكرر و  285و  293وعنوان الجزء الثامن املكرر من
مدونة الجمـارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة الجمارك
والضرائب غير املباشرة املصادق عليـها بالظهيـر الشـريف املـعتبر
بم ـثـابة قانـون رقم  1.77.339بتاريخ  25من شـوال  9( 1397أكتوبر : )1977
«الفصل  - 1 - .20إن القيمة في الجمرك للبضائع املستوردة
«هي القيمة ...............................................................................................
(الباقي ال تغيير فيه).
«الفصل  20املكرر سبع مرات - 1 - .إذا لم  ........................املتاحة
«في املغرب.
« - 2غير أنه  ................................................................على أساس :
«أ) .......................................................................................................
«..........................................................................................................
«د) سعر  ..........................................................................املغرب ؛
«هـ) قيم جمركية دنيا ؛
«و) قيم جزافية أو صورية».
«الفصل  - 1 - .164تستورد  .......................من الضرائب والرسوم :
«أ) .......................................................................................................
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................

« - 2تحدد  ........................................................تطبيق هذا الفصل.
«الفصل  164املكرر - 1 - .تستفيد  ......................الفصل  5أعاله :
«أ) ......................................................................................................
«.........................................................................................................
«..............................................................................................................
«ث) السلع  ................................................................................املغربي؛
«خ) (ينسخ)
«د) املعدات واملواد املخصصة للسقي ،املحددة الئحتها بنص تنظيمي ؛
«ذ) (ينسخ)
«................................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«الفصل  - 1 - .182تكلف اإلدارة بتصفية وتحصيل .......................
« ................................................................................بالتراب الخاضع :
«  -أنواع الليمونادا ............................................................................
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
«  -التبغ املصنع ؛
«  -سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة األجهزة اإللكترونية املسماة
«"السجائراإللكترونية" واألجهزاملماثلة.
« - 2تصفى هذه املكوس ...................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
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«الجزء الثامن املكرر

«الفصل  - .293يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة الثانية :

«إيداع التصاريح وأوراق الطريق واإلبراءات

«  -بغرامة تعادل ضعف الرسوم واملكوس املتجانف عنها أواملتملص

«املكفولة والوثائق امللحقة بها وتسليم الوثائق بطريقة
«إلكترونية أو معلوماتية
«الفصل  203املكرر - .يباشر بطريقة إلكترونية أو معلوماتية

«منها ؛
«  -بغرامة ...........................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

«إيداع التصاريح املفصلة واملوجزة وسندات اإلعفاء مقابل كفالة

 - .IIيراد بمناطق التسريع الصناعي حسب مدلول مدونة

«والوثائق امللحقة بها املنصوص عليها في هذه املدونة ما عدا االستثناء

الجمارك ،املناطق الخاضعة للقانون رقم  19.94املتعلق باملناطق

«املنصوص عليه بقرار للوزير املكلف باملالية.

الحرة للتصدير ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.95.1بتاريخ

«يمكن لإلدارة تسليم الوثائق املنصوص عليها في هذه املدونة
«بطريقة إلكترونية أو معلوماتية.
«وتوقع التصريحات وسندات اإلعفاء مقابل كفالة والوثائق
«املذكورة أعاله وفقا للقانون رقم  53.05املتعلق بالتبادل اإللكتروني
«للمعطيات القانونية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129
«بتاريخ  19من ذي القعدة  30( 1428نوفمبر .)2007
«وتحدد  .....................................بنص تنظيمي».

 24من شعبان  26( 1415يناير .)1995
تحل عبارة «مناطق التسريع الصناعي» محل عبارة «المناطق
الحرة للتصدير» وعبارة «المناطق الحرة» في هذه المدونة
وفي النصوص المتخذة لتطبيقها.
تعريفة الرسوم الجمركية
املادة 4
 - .Iيحدد في  %30ابتداء من فاتح يناير  ،2020مقدار  %25من

«الفصل  - .285تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة األولى :

تعريفة الرسوم الجمركية املحددة باملادة ( 4البنــد  )Iمن قانون املالية

«.................................................................................................... - 1

رقـم  25.00للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى  31ديسمبر  ،2000الصادر

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

بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.241بتاريخ  25من ربيع األول 1421

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

( 28يونيو  ،)2000كما وقع تغييره وتتميمه.

« - 13عدم التصريح عند االستيراد بجزء من الوزن أو الكمية

 - .IIابتداء من فاتح يناير  ،2020تغير على النحو التالي ،تعريفة

«أو القيمة يتجاوز  % 20من وزن أو كمية أو قيمة البضائع موضوع

الرسوم الجمركية املحددة باملادة ( 4البند  )Iمن قانون املالية

«تصريح مفصل.

رقم  25.00للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى  31ديسمبر ،2000

«.................................................................................................. - 14
(الباقي ال تغييرفيه).

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.241بتاريخ  25من ربيع
األول  28( 1421يونيو  ،)2000كما وقع تغييره و تتميمه :
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نوع البضائع

16.04

وحدة
رسم
الكمية
االستيراد حسب
املواصفة

الوحدات
التكميلية

أسماك محضرة أو محفوظة؛ خبيـاري (كـافيـار) وأبدالـه املحضرة من بيض األسماك.
-أسماك كاملة أو مقطعة ،ولكن غيرمفرومة :

00

…………………………..............……………………………...............................................................................................................
 - -تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت األطلنطى (ساردا) ().Sarda spp

1604.14

  
1

19

1

91

1

99

8

10

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

  

00

1604.15

  - -مقدمة بشكل آخر:  - - -شرائح تسمى "حقويه" من بونيت مخطط البطن (ايوثينوس "كاتسووانوس" بيالميس ) (Euthynnus ،(Katsuwonus pelamisوإن كـانت معـالجة بالحرارة..................................................................................................

17,5

كلغ

-

 - - - -غيـرهـا.......................................................................................................................................................................

40

كلغ

-

…………………………..............……………………………...............................................................................................................
…………………………..............……………………………...............................................................................................................
30.03

3003.10

أدوية (باستثناء األصناف املذكورة في البنود  30.02أو  30.05أو  )30.06مؤلفة من مكونين أو أكثر مخلوطة فيما
بينهـا  لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي ،ولكن غير مهيــأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع
بالتجزئة
 تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها ،ذات بنية حمض بنسليني ،أو على ستربتومايسينات أو مشتقاتها………………………….......……………………………......................................................................................................................

90

  - -غيرها :…………………………......…………………………….......................................................................................................................
 - - - -غيرها (تحتوي على بنسلينات أو مشتقاتها باستثناء املخلوطة مع ستربتومايسينات أو مشتقاتها) :

8

21

 - - - - -خليط معقم من كالفونات البوتاسيوم و أموكسيسيلين الصوديك املعقم ……...................................................

2,5

كلغ

-

8

29

 - - - - -غيرها……………………….……………………………….........................................................................................................

30

كلغ

-

8

90

………………………….....…........…………………………...............................................................................................................
………………………….....…........…………………………...............................................................................................................
46.01

ضفائرومنتجات مماثلة من مواد ضفر ،وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفر ،ضفائرومنتجات مماثلة من
مواد ضفر ،منسوجة أو مترابطة بالتوازي ،بشكــل مسطح ،وإن كانت أصنافا تامة الصنع (مثل الحصروالبسط
والحواجز)
…………………………..............……………………………...............................................................................................................
 -غيرها :

4601.92
90

  -من البوص الهندي (البامبو)…………………………..............……………………………...............................................................................................................
 - - -غيرها :
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…………………………..............……………………………...............................................................................................................

5

40

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

5

91

  - - - -يتكون من طبقتين ملصقة إحداها تشكل الوجه الخارجي من صفيحات البامبو واألخرى تشكل الوجهالداخلي مصنوع من قدد الورق..........................................................................................................................................

10

كلغ

-

5

99

 - - - - -غيرها.......................................................................................................................................................................

30

كلغ

-

5

91

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

5

92

5

98

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

4601.93

…………………………..............……………………………...............................................................................................................
 - -غيرهــا

4601.99

…………………………..............……………………………...............................................................................................................
 - - -غيرها :

90

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

46.02

ً
  - - - - -يتكون من طبقتين ملصقة إحداها تشكل الوجه الخارجي من صفيحات ورقية مطوية طوليا واألخرى تشكلالوجه الداخلي مصنوع من الالمنسوجـات…....................................................................................................................

10

كلغ

-

 - - - - - -غيرها…………………………………………………........................................................................................................

30

كلغ

-

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

73.06

مواسیروأنابیب وأشكال خاصة (بروفیالت) مجوفة أخر(مثل ،املضمومة الحواف أو امللحومة أو املبرشمة أو املغلقة
بطریقة مماثلة) ،من حدید أو صلب
 مواسیروأنابیب من األنواع املستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز……………………….........……………………………........................................................................................................................

7306.40

 غیرھا ،ملحومة ،ذات مقطع عر�ضى دائري  ،من صلب مقاوم للصدأ - - -بسمك أقصاه  4ملم :

5

00

11

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

5

00

19

 - - - -غيرها…………………………….…………………………...........................................................................................................

5

00

91

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

5

00

99

 - - - -غيرها……………………………………………………….............................................................................................................

17,5

كلغ

-

 - - -غيرها :

17,5

كلغ

-
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…………………………..............……………………………...............................................................................................................
…………………………..............……………………………...............................................................................................................
84.18

00

8418.10

00

8418.21

ثالجات "برادات" ومجمدات "فريزرات" وغيرها مـن آالت ومعدات وأجهزة إحداث البرودة (التبريد أو التجميد)،
كهربائية أو غيركهربائية؛ مضخـات حرارية ماعدا آالت و أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15

…………………………..............……………………………...............................................................................................................
…………………………..............……………………………...............................................................................................................
 -ثالجات من النوع املنزلي :

7

10

7

92

  -تعمل بالضغط…………………………..............……………………………...............................................................................................................
 - - -سعتها تساوي أو تقل عن  400لتر:

 - - - -سعتها تساوي أو تقل عن  100لترمزودة بتيارمستمرغيردوري من  12أو  24فولت.............................................

2,5

وحدة

عدد

  - - -غيرها :7

93

 - - - - -سعتها تساوي أو تفوق عن  50لتروتساوي أو تقل عن  100لتر…….......................................................................

30

وحدة

عدد

7

94

 - - - - -سعتها تقل عن  50لتر……………………………............................................................................................................

2,5

وحدة

عدد

7

99

  - - - -غيرها ......................................................................................................................................................................…………………………..............……………………………...............................................................................................................

30

وحدة

عدد

7

20

8481.29

…………………………………………………………………..................................................................................................................
84.81

أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من األدوات املماثلة للمواسيرواملراجل والخزانات والدنان أو األوعية املماثلة ،بما
فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات الحرارية (ثرموستاتية) .
…………………………………………………………………..................................................................................................................

8481.80

 أدوات أخر…………………………..............……………………………...............................................................................................................

90

  - -غيرها : - - - -صمامات إلطارات هوائية وألنابيب داخلية هوائية………….………..............................................................................

2,5

كلغ

-

  - - -غيرها :7

81

 - - - - -من قصدير(برونز) أو نحاس أصفرذات أقطارداخلية للولوج و الخروج ال تتجاوز 50مم…………………………….

17,5

كلغ

-

5

89

 - - - - -غيرها…………………………………………………….............................................................................................................

2,5

كلغ

-

8481.90

…………………………..............……………………………...............................................................................................................
…………………………..............……………………………...............................................................................................................
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الضرائب الداخلية على االستهالك

بيان املنتجات

املادة 5
ابتداء من فاتح يناير  ،2020تغير وتتمم على النحو التالي أحكام
الفصول األول و ( 9الجداول أ و ح وظ) و  56من الظهير الشريف
بمثاب ــة قانــون رقم  1.77.340الصادر في  25من شوال 1397
( 9أكتوبر  )1977بتحديد املقادير املطبقة على البضائع واملصوغات
املفروضة عليها ضريبة االستهالك الداخلي وكذا املقتضيات الخاصة
بهذه البضائع واملصوغات ،كما تم تغييره و تتميمه :
«الفصل األول - .تكلف إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة
«بتصفية وتحصيل...................................................................................
« ..........................................................................داخل التراب الخاضع :
« - 1أنواع الليمونادا ..........................................................................
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« - 8التبغ املصنع ؛
« - 9سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة األجهزة اإللكترونية املسماة
«"السجائر اإللكترونية" واألجهزة املماثلة».
«الفصل  - .9تحدد وفقا للجداول  ...............................في هذا الفصل :
«أ) املكوس الداخلية على استهالك املشروبات والكحول املرتبة على
«أساس الكحول
بيان املنتجات

وحدة التحصيل

 - )1املياه الغازية أو غيرالغازية واملياه املعدنية ومياه املائدة وغيرها
معطرة كانت أو غير معطرة ،الليمونادا املحضرة بعصير الليمون
الحامض :

 - 1هيكتولتر
حجم

املقادير
(بالدراهيم)

أ)  -املياه الغازية أو غيرالغازية واملياه املعدنية ومياه املائدة وغيرها،
املعطرة بإضافة نسبة أقل من عشرة في املائة ( )%10من عصير
الفواكه الصالحة لألكل أو ما يعادلها من العصيراملركز:
  -محتوية على سكر:  - -بإضافة  5غرامات أو أقل من السكرفي كل  100ملل …..........  - -بإضافة أكثر من  5غرامات و أقل من  10غرامات من السكرفي كل  100ملل.................................................................................
  - -بإضافة  10غرامات أو أكثرمن السكرفي كل  100ملل …......... - -غيرها ...........................................................................................

كذلك

30,00

كذلك
كذلك
..............

40
45,00
...........

ب)  -املياه الغازية أو غير الغازية واملياه املعدنية ومياه املائدة
وغيرها املعطرة بإضافة عشرة في املائة ( )%10أو أكثر من عصير
الفواكه الصالحة لألكل أو ما يعادلها من العصيراملركز:
  -محتوية على سكر:  - -بإضافة  5غرامات أو أقل من السكرفي كل  100ملل …...........  - -بإضافة أكثر من  5غرامات و أقل من  10غرامات من السكرفي كل  100ملل ................................................................................
  - -بإضافة  10غرامات أو أكثرمن السكرفي كل  100ملل..........  -غيرها ..........................................................................................ج) ................................................................................................. -
د)  -الليمونادا املحضرة بنسبة أقل من ستة في املائة ( )%6من
عصيرالليمون الحامض أو ما يعادلها من العصيراملركز:
 - -محتوية على سكر:

11093

كذلك

10,00

كذلك
كذلك
................
.................

12,50
15,00
............
...........

وحدة التحصيل

املقادير
(بالدراهيم)

كذلك

30,00

  - -بإضافة  5غرامات أو أقل من السكرفي كل  100ملل …...........  - -بإضافة أكثر من  5غرامات و أقل من  10غرامات من السكركذلك
في كل  100ملل .................................................................................
كذلك
  - -بإضافة  10غرامات أو أكثرمن السكرفي كل  100ملل …............................
  -غيرها ...........................................................................................ه)  -الليمونادا املحضرة بنسبة ستة في املائة ( )%6أو أكثر من
عصيرالليمون الحامض أو ما يعادله من العصيراملركز:
  -محتوية على سكر:كذلك
  - -بإضافة  5غرامات أو أقل من السكرفي كل  100ملل ….........  - -بإضافة أكثرمن  5غرامات و أقل من  10غرامات من السكركذلك
في كل  100ملل................................................................................
كذلك
  - -بإضافة  10غرامات أو أكثرمن السكرفي كل  100ملل .......................
  -غيرها ............................................................................................................
و) ................................................................................................... -
ز) " -املشروبات املنبهة" املحتوية على نسبة من الكافيين تفوق
 14,5غرام لكل  100ملل وتقل عن  32غرام لكل  100ملل ،مضاف
إليها عند االقتضاء ،مواد منشطة كالطورين والكلكوغونولكتون
كذلك
والكوارانا والجينسنغ أو كل مستخلص نباتي آخر............................
 - 2هيكتولترحجم
 - )2الجعة (البيرة) :
أ) ..................................................................................................
كذلك
ب) جعات أخرى ...........................................................................
 - )3الخمور……… - 3 ..........................…..........……………….....................هيكتولترحجم
....................
................................................................................................... - )4
....................
……..................................................................................................

40
45,00
............

10,00
12,50
15,00
..........
..........

600,00
.............
1000,00
800,00
....................

«ح) رسوم االختبار املطبقة على املصوغات من البالتين أو الذهب
«أو الفضة
بيـان املنتج ــات

وحدة التحصيل

مبلغ الرسم
بالدرهم

الرسوم املقبوضة من أعمال االختبارالتي تقوم بها مصلحة
الضمانة :
املصوغات من البالتين..........................................

الهيكتوغرام الواحد

600,00

املصوغات من الذهب ..........................................

الهيكتوغرام الواحد

600,00

املصوغات من الفضة ........................................

الهيكتوغرام الواحد

25,00

«ظ) الضرائب الداخلية على االستهالك املفروضة على سوائل
«تعبئة أو إعادة تعبئة األجهزة اإللكترونية املسماة "السجائر
«اإللكترونية" واألجهزة املماثلة
بيـان املنتج ــات

وحدة التحصيل

سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة األجهزة اإللكترونية املسماة
"السجائراإللكترونية" واألجهزة املماثلة :
أ) ال تحتوي على نيكوتين ........................................................
ب) تحتوي على نيكوتين .........................................................

 10ميلليتر
 10ميلليتر

املقادير 
بالدرهم

03
05

«الفصل  - 1 - .56تعد املخالفات  ...........................الفصل  284من
«مدونة الجمارك.
« - 2يعد عدم مطابقة العالمة الجبائية املوضوعة على األوعية
«واللفائف لخاصيات املادة املعروضة لالستهالك مخالفة جمركية
«من الطبقة الثانية ويعاقب عليها طبقا ألحكام الفصل  293من
«املدونة املذكورة».
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املدونة العامة للضرائب

«  -من اإلعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس ()5

املادة 6

«سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة املحاسبية األولى

 -.Iابتداء من فاتح يناير  ،2020تغير وتتمم على النحو التالي أحكام
املواد  6و 7و 19و  20املكررة و 28و 29و 31و 38و  40و  41و  47و 57و60
و 61و  63و  68و  89و 90و 91و 92و 96و 99و 105و 106و  117و121
و 123و 124و 125و 129و  - I - 144دال و145و 161و  161املكررة و 161
املكررةمرتينو165و184و185و185املكررةوI-212و214و216و226
و VIII -  232و 234املكررة ثالث مرات و  241املكررة و 247وVI - 250
و 252و 267و 280و 282و 284من املدونة العامة للضرائب املحدثة
بموجب املادة  5من قانون املالية رقم  43.06للسنة املالية 2007
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.06.232بتاريخ  10ذي
الحجة  31( 1427ديسمبر  )2006كما تم تغييرها وتتميمها :
«املادة  - .6اإلعفاءات
« - .Iاإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها باألسعار املخفضة
«بصفة دائمة
«ألف.............................................................................................. - .
«باء - .اإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار مخفضة

«لالستغالل ؛
«  -ومن فرض الضريبة بالسعرين املنصوص عليهما في املادة « - I - 19ألف»
«أدناه فيما بعد هذه املدة.
« - 6°تتمتع املنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع
«الصناعي :
«  -باإلعفاء من مجموع الضريبة طوال الخمس ( )5سنوات املحاسبية
«األولى املتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في االستغالل ؛
«  -وبفرض الضريبة عليها بالسعر املنصوص عليه في املادة II - 19
«أدناه فيما بعد هذه املدة.
«غير أنه تخضع للضريبة على الشركات وفق شروط القواعد
«العامة ،الشركات التي تزاول أنشطتها في هذه املناطق في إطار ورش
«أشغال البناء أو التركيب.
« - 7°تستفيد الوكالة الخاصة طنجة – البحر األبيض املتوسط
«وكذا الشركات املتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغالل وصيانة مشروع

«( - 1°ينسخ)

«املنطقة الخاصة للتنمية طنجة – البحر األبيض املتوسط واملقامة

«................................................................................................ - 3°

«في مناطق التسريع الصناعي املشار إليها في املادة األولى من املرسوم

« - 4°تستفيد شركات الخدمات املكتسبة لصفة «القطب املالي

«بقانون رقم  2.02.644السالف الذكر من االمتيازات املمنوحة

«للدار البيضاء» طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
«العمل :
« ...................................................................................................... -
«  -من فرض الضريبة بالسعرالنوعي املنصوص عليه في املادة II - 19
«أدناه فيما بعد هذه املدة.
« - 5°تستفيد الشركات الرياضية املؤسسة طبقا ألحكام

«للمنشآت املقامة في املناطق املذكورة.
«جيم - .اإلعفاءات الدائمة من الضريبة املحجوزة في املنبع
«تعفى من الضريبة على الشركات املحجوزة في املنبع :
« - 1°عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتبرة في
«حكمها التالية :

«القانون رقم  30.09املتعلق بالتربية البدنية والرياضة ،الصادر

«  -الربائح ............................................................................................

«بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.150بتاريخ 13من رمضان 1431

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

«( 24أغسطس : )2010

«.......................................................................................................
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« -الربائح وغيرها من عوائد املساهمة املماثلة .................................
« ...........................بتاريخ  24من شعبان  26( 1415يناير )1995؛
«  -الربائح وغيرها من عوائد املساهمة املماثلة املدفوعة أواملوضوعة
«رهن اإلشارة أو املقيدة في الحساب من قبل الشركات املكتسبة
«لصفة "القطب املالي للدار البيضاء" طبقا للنصوص التشريعية
«والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
«  -األرباح والربائح املوزعة من طرف املنشآت الحاصلة على امتياز
«الستغالل حقول ...........................................................................

11095

« - .IIاإلعفاءات املؤقتة من الضريبة وفرضها بأسعار مخفضة
«بصفة مؤقتة
«ألف ( -تنسخ)
«باء  -اإلعفاءات املؤقتة
«.................................................................................................. - 2°
«.................................................................................................. - 3°

« ......................بتاريخ  27من رمضان ( 1412فاتح أبريل  )1992؛

« - 4°تستفيد من اإلعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال

«  -عوائد األسهم .................................................................................

«الخمس ( )5سنوات املحاسبية األولى املتتالية تبتدئ من تاريخ

«..............................................................................................
«....................................................................................................
« ..............................................................املخصصة للنقل الدولي.
«دال - .الفرض الدائم للضريبة بأسعار مخفضة

«الشروع في االستغالل :
«  -الشركات الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي ؛
«  -والشركات التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات داخل أو خارج

«................................................................................................... - 1°

«املنصات الصناعية املندمجة املخصصة لهذه األنشطة ،وفق

« - 3°تتمتع املنشآت املصدرة للمنتجات أو الخدمات ،باستثناء

«النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

«املنشآت املصدرة للمعادن املستعملة ،التي تحقق في السنة رقم
«أعمال حين التصدير فيما يخص مجموع رقم األعمال املذكور
«بفرض الضريبة بالسعرين املنصوص عليهما في املادة “ - I - 19ألف”
«أدناه.
«ويطبق فرض الضريبة بالسعرين السالفي الذكر وفق الشروط
«املنصوص عليها في املادة  IV – 7بعده.
«ويطبق كذلك فرض الضريبة بالسعرين املذكورين أعاله ،وفق
«الشروط املنصوص عليها في املادة  X - 7بعده ،على رقم أعمال
«املنشآت املحقق برسم املبيعات من منتجاتها لفائدة املنشآت املقامة
«داخل مناطق التسريع الصناعي.
« - 4°تستفيد املستغالت الفالحية الخاضعة للضريبة من السعرين
«املنصوص عليهما في املادة " - I - 19ألف" أدناه.

«جيم  -الفرض املؤقت للضريبة بأسعار مخفضة
«  - 1°تستفيد  ...........................................................استغاللها :
«ب) ....................................................................................................
«ج)  ..........................................................................................املنهي.
«د) (ينسخ)
«................................................................................................. - 2°
«(- 5°ينسخ)
«............................................................................................ - .III
(الباقي ال تغييرفيه).
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«املادة  -.7شروط اإلعفاء
«.................................................................................................... - .I
«..........................................................................................................
« - .IVيطبق السعران املنصوص عليهما في املادة " - I( 6دال" )3° -
«أعاله ،لفائدة :
«..................................................................................................... - 1

«املادة  - .19سعر الضريبة
« - .Iالسعر العادي للضريبة
«تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي :
«ألف  -باألسعار التصاعدية املبينة في الجدول التالي :

«..................................................................................................... - 2
« .................................................................... - 3منشآت أخرى.
«غير أن السعرين املشار إليهما أعاله ،ال يطبقان ..........................
« ........................................................................................في الخارج.
«يترتب عن عدم مراعاة  ..................................................الحق في
«تطبيق السعرين املشار إليهما أعاله ،دون اإلخالل بتطبيق الذعيرة
«والزيادات املنصوص عليها في املادتين  186و  208أدناه.
«.................................................................................................. - .VI
« ........................................املنصوص عليها في املادتين  186و 208أدناه.
«( - .IXينسخ)
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مبلغ الربح الصافي (بالدرھم)

السعر

یقل أو یساوي 300.000

10%

من  300.001إلى 1.000.000

20%

يفوق 1.000.000

31%

«غير أن السعر املطبق على الشريحة التي يفوق فيها مبلغ الربح
«الصافي مليون ( )1.000.000درهم يحدد في  20%بالنسبة :
« - 1°للمنشآت املنصوص عليها في املادة « - I( 6دال»  )3° -أعاله ؛

« - .Xلالستفادة من األحكام املنصوص عليها في املادة “ - I - 6دال” 3° -
«(الفقرة الثالثة) أعاله ،يجب احترام الشروط التالية :

« - 2°للمنشآت ...................................................................................

«  -أن يتم تحويل املنتجات املوجهة للتصدير بين املنشآت املقامة
«خارج مناطق التسريع الصناعي واملنشآت املقامة في هذه املناطق،
«وفق األنظمة الجمركية الواقفة ،طبقا للتشريع والتنظيم الجاري
«بهما العمل ؛

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

«  -أن يتم تصديراملنتوج النهائي.
«يجب أن يثبت هذا التصدير  ............................من التراب الوطني.
«يترتب عن عدم مراعاة الشروط السالفة الذكر ،سقوط الحق في
«تطبيق السعرين املشار إليهما أعاله ،دون اإلخالل ..............................
« 186...........................................و  208أدناه.
«.................................................................................................. - .XI
« - .XIIتتوقف االستفادة  ................................الشروط التالية :
« -أن يحدد سقف مبلغ املساهمة الذي يخول الحق في التخفيض
«من مبلغ الضريبة في خمسمائة ألف ( )500.000درهم بالنسبة
«لكل مقاولة حديثة النشأة مبتكرة في مجال التكنولوجيات
«الحديثة ؛
« -أال يتجاوز املبلغ اإلجمالي للتخفيض الضريبي نسبة  % 30من
«مبلغ الضريبة املستحقة.............................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

«..........................................................................................................
« - 6°للشركات  ...............املنصوص عليها في املادة « - I( 6باء» )5° -
«أعاله ؛
«................................................................................................... - 7°
« ............................................... - 8°املادة « - I( 6دال»  )4° -أعاله ؛
« - 9°للشركات التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات داخل
«أو خارج املنصات الصناعية املندمجة املخصصة لهذه األنشطة
«املنصوص عليها في املادة  « - II( 6باء»  )4° -أعاله.
«ويخفض سعر الجدول من  31%إلى  28% بالنسبة للشركات
«التي تزاول نشاطا صناعيا ،باستثناء تلك التي يساوي أو يفوق ربحها
«الصافي مائة مليون ( )100.000.000درهم.
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«ويراد بالنشاط الصناعي كل نشاط يتمثل في تصنيع أو تحويل
«األموال املنقولة املادية بشكل مباشر بواسطة آليات تقنية أو معدات
«أو أدوات يكت�سي دورها طابعا أساسيا في هذا النشاط.
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«وفي حالة تغيير مكونات املجموعة ...............................................
« ............................................خالل السنة املحاسبية املنصرمة.
«ويجب كذلك على الشركة ...............................................................

«باء - .بسعر  37%فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات

« ........................................جميع عمليات تحويل املستعقرات املجسدة

«املعتبرة في حكمها وبنك املغرب وصندوق اإليداع والتدبير ومقاوالت

«وغير املجسدة واملالية التي تمت بين الشركات أعضاء املجموعة

«التأمين وإعادة التأمين.

«خالل سنة محاسبية معينة وكذا مآل هذه املستعقرات بعد عملية

«يراد بمقاوالت التأمين وإعادة التأمين في مدلول هذه املدونة،
«مقاوالت التأمين وإعادة التأمين ومقاوالت التأمين وإعادة التأمين
«التكافلي وكذا صناديق التأمين التكافلي وصناديق إعادة التأمين
«التكافلي.

«التحويل .................................................................................................
« ...............................................تغيير مآل املستعقرات املذكورة.
«ويجب على الشركة .........................................................................
« ............................املحاسبية التي تم خاللها االنضمام إلى املجموعة.

« - .IIالسعر النوعي للضريبة

«ويجب على الشركات التي قامت بتحويل املستعقرات املذكورة أن

«يحدد السعر النوعي للضريبة على الشركات في : 15%

«تدلي ببيان............................................................................................. ،

«  -فيما يخص املنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع

« .......................................السنة املحاسبية املعنية بالتحويل.

«الصناعي ،فيما بعد مدة الخمس ( )5سنوات املحاسبية املعفاة
«املنصوص عليها في املادة « - I( 6باء»  )6° -أعاله ؛

«ويجب على الشركات املستفيدة من تحويل املستعقرات املذكورة
«أن تدلي ...................................................................................................

«  -فيما يخص شركات الخدمات املكتسبة لصفة "القطب املالي

« ..................................وكذا مخصصات االهتالكات واملؤن القابلة

«للدار البيضاء" طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري

«للخصم وتلك التي سيعاد إدراجها في الحصيلة الخاضعة للضريبة.

«بها العمل ،فيما بعد مدة الخمس ( )5سنوات املحاسبية املعفاة
«املنصوص عليها في املادة “ - I( 6باء”  )4° -أعاله.
«.................................................................................................. - .III
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  20املكررة - .التزامات الخاضعين للضريبة في حالة
«تحويل املستعقرات املجسدة وغير املجسدة واملالية بين الشركات
«أعضاء املجموعة
«لتحقيق عمليات تحويل املستعقرات املجسدة وغير املجسدة
«واملالية وفق الشروط املنصوص عليها في املادة  161املكررة  I -أدناه،
«يجب .......................................................................................................
« ..................................................لالنضمام للمجموعة.

«وفي حالة خروج شركة من املجموعة أو في حالة سحب أحد
«املستعقرات املذكورة أو تفويته إلى شركة ال تنتمي للمجموعة........ ،
« ............................................اختتام السنة املحاسبية املعنية».
«املادة  - .28خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة
«يخصم من مجموع الدخل املفروضة عليه الضريبة كما هو
«محدد في املادة  25أعاله :
«..................................................................................................... - .I
«.................................................................................................... - .II
« - .IIIألف  -في حدود  ................................................ %10خمسين
«سنة كاملة من العمر.
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«إذا كان الخاضع للضريبة ال يتقا�ضى سوى دخول أجور ،ال يمكن
«له خصم مبلغ األقساط املطابقة لعقد أو عقود تأمين تقاعده إال في
«حدود  %50من صافي أجرته الخاضعة للضريبة املحصل عليها بشكل
«منتظم خالل مزاولة نشاطه وذلك طبقا ألحكام املادة « - II - 59ألف»
«أدناه.
«غير أنه في حالة توفر الخاضع للضريبة...........................................
( الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .29تقييم نفقات الخاضعين للضريبة عند دراسة
«مجموع الوضعية الضريبية
«يراد بالنفقات املشار إليها في املادة  216أدناه والتي يفوق مبلغها
«مائتين وأربعين ألف ( )240.000درهم في السنة :
«................................................................................................. - 1°

«ويطبق فرض الضريبة املذكور بالسعر املخفض وفق الشروط
«املنصوص عليها في املادة  IV – 7أعاله.
«ويطبق كذلك فرض الضريبة بالسعر املخفض السالف الذكر،
«وفق الشروط املنصوص عليها في املادة  X - 7أعاله ،على رقم أعمال
«املنشآت املحقق برسم املبيعات من منتجاتها لفائدة املنشآت املقامة
«داخل مناطق التسريع الصناعي.
« - .IIالفرض املؤقت للضريبة بالسعر املخفض
«ألف ( -ينسخ)
«باء ................................................................................................... -
( الباقي ال تغييرفيه).

(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  - .31اإلعفاءات وفرض الضريبة بالسعر املخفض
«وتخفيض الضريبة
«.........................................................................................................
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«املادة  - .38تحديد النتيجة الصافية املبسطة
«.................................................................................................... -. I

«باء  -اإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض

«.................................................................................................. -. II

«( - 1°ينسخ)

« -. IIIيستفيد .............................................الضريبة نسبته .% 15

« - 2°تتمتع املنشآت الفندقية ..........................................................
« ...................................................وفق الشروط املنصوص عليها في
«املادة  VI - 7أعاله .
« - 3°تستفيد املنشآت التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع
«الصناعي من :
«  -اإلعفاء الكلي طوال السنوات الخمس ( )5األولى املتتالية ابتداء
«من تاريخ الشروع في استغاللها ؛
«  -وبفرض الضريبة بالسعراملنصوص عليه في املادة « - II( 73واو» )7° -
«أدناه فيما بعد هذه املدة.
«غير أنه تخضع للضريبة على الدخل وفق شروط القواعد العامة،
«املنشآت التي تزاول أنشطتها في هذه املناطق في إطار ورش
«أشغال البناء أو التركيب.
«جيم  -الفرض الدائم للضريبة بالسعر املخفض :
«................................................................................................... - 1°
« - 3°تتمتع املنشآت املنصوص عليها في املادة « – I( 6دال» )3° -
«أعاله بفرض الضريبة بالسعر املنصوص عليه في املادة « - II( 73واو» )7° -
«أدناه.

« -. IVيستفيد الخاضعون للضريبة من تخفيض نسبته  % 25من
«األساس املفروضة عليه الضريبة املطابق لرقم املعامالت الذي تم
«تحقيقه عبر األداء بواسطة الهاتف النقال».
«املادة  - .40تحديد الربح الجزافي
«يحدد الربح الجزافي بضرب رقم أعمال كل سنة مدنية في معامل
«يخصص لكل مهنة وفق البيانات الواردة في الجدول امللحق بهذه
«املدونة.
«.................................................................................................... -. I
«.................................................................................................. -. II
« ....................................................الضريبة نسبته .% 15
« -. IIIيستفيد الخاضعون للضريبة من تخفيض نسبته  % 25من
«األساس املفروضة عليه الضريبة املطابق لرقم املعامالت الذي تم
«تحقيقه عبر األداء بواسطة الهاتف النقال.

عدد 17 - 6838 6838آلا عيبر 17ر (1( 17مسيد ((14 (14

الجريدة الرسمية

11099

«املادة  - .41شروط تطبيق نظام الربح الجزافي

«املادة  - .57اإلعفاءات

«يطبق نظام الربح الجزافي بناء على اختيار يجب أن يعبر عنه

«تعفى من الضريبة على الدخل :

«الخاضع للضريبة على الدخل وفق الشروط الشكلية وفي املواعيد

«................................................................................................... - 1°

«املنصوص عليها في املادتين  43و  44أدناه .غير أنه ال يمكن أن يسري

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

«على :

«................................................................................................... - 3°

« - 1°الخاضعين للضريبة  .......................................بنص تنظيمي ؛

« - 4°معاشات العجز املمنوحة لألشخاص املعنيين ولخلفهم ؛

« - 2°الخاضعين للضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي

«.................................................................................................. - 5°

«أو املقدر للسنة باعتبار الضريبة على القيمة املضافة :
«أ)  2.000.000درهم إذا تعلق األمر باألنشطة املشار إليها
«في املادة  1° - 39أعاله ؛
«ب)  500.000درهم إذا تعلق األمر بمقدمي الخدمات أو املهن
«أو مصادر الدخول املشار إليها في املادة " - 1°( 30جيم" و  )2°أعاله.
«يظل  ....................................................................املقررة أعاله.
«وفي حالة العكس......................................................................... ،
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .47اإلعفاء الدائم والفرض الدائم للضريبة بسعر 
«مخفض وتخفيض الضريبة
« - .Iاإلعفاء الدائم
«يعفى من الضريبة على الدخل بصفة دائمة الخاضعون للضريبة
«برسم الدخول الفالحية كما هي محددة في املادة  46أعاله والذين
«يحققون رقم أعمال سنوي برسم هذه الدخول يقل عن
«خمسة ماليين ( )5.000.000درهم.
«غير أنه عندما يقل رقم األعمال  ..........سنوات محاسبية متتالية.
« - .IIالفرض الدائم للضريبة بسعر مخفض
«يستفيد املستغلون الفالحيون الخاضعون للضريبة من السعر
«املنصوص عليه في املادة « - II( 73واو»  )7° -أدناه.
«................................................................................................. -. III
(الباقي ال تغيير فيه).

«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« ................................................. - 9°صافي دخل األجر املفروضة
«عليه الضريبة ؛
« - 10°اإليرادات ..............................عقود التأمين على الحياة
«أو عقود الرسملة أو عقود االستثمار التكافلي ،التي ال تقل مدتها عن
«ثمان ( )8سنوات ؛
«................................................................................................. - 11°
«.........................................................................................................
«..........................................................................................................
« - 16°التعويض الشهري اإلجمالي في حدود ستة آالف ()6.000
«درهم عن التدريب املدفوع إلى املتدرب خريج التعليم العالي
«أو التكوين املنهي أو الحاصل على شهادة البكالوريا ،املعين من لدن
«منشآت القطاع الخاص وذلك ملدة أربعة وعشرين ( )24شهرا.
«إذا كان ..............................................................................................
( الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .60الخصوم الجزافية
« - .Iلتحديد صافي الدخل املفروضة عليه الضريبة على الدخل
«برسم املعاشات واإليرادات العمرية ،يطبق على املبلغ اإلجمالي
«للمعاشات واإليرادات املفروضة عليه الضريبة مع خصم ،إن
«اقت�ضى الحال ،االشتراكات واألقساط املشار إليها في املادة 59
«( IIIو  )IVأعاله تخفيض جزافي نسبته :
« % 60 -من املبلغ اإلجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل
«عن  168.000درهم ؛
« % 40 -ملا زاد عن ذلك.
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« ................................................................ - .IIاملادة  I - 174أدناه.
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«غير أنه بإمكان الخاضع للضريبة أداء مبلغ الضريبة السالف

« - .IIIاألجور املدفوعة للرياضيين املحترفين :

«الذكر لدى قابض إدارة الضرائب طبقا ألحكام املادة  173أدناه،

«لتحديد صافي الدخل .......................................................................

«مع مراعاة أحكام املادة  241املكررة  II -أدناه.

« .......................خصم جزافي نسبته  % 50من املبلغ اإلجمالي لهذه
«األجور....................................................................................................
( الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .61التعريف بالدخول واألرباح العقارية
« - .Iتعتبر دخوال عقارية ألجل تطبيق الضريبة على الدخل ،ما لم
«تكن مندرجة في صنف الدخول املهنية :
«ألف   -الدخول التي تم تحصيلها والناشئة عن إيجار :
«................................................................................................. - 1
( الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  -  .63اإلعفاءات
«يعفى من الضريبة :
«..................................................................................................... - .I
« - .IIألف ........................................................................................ -
«باء  -دون اإلخالل بتطبيق ...............................................................
« )5( ..........................................................................مرات.
«كما تعفى عمليات تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه
«على وجه سكنى رئيسية أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري
«المعتبرة شفافة وفق المادة  3° - 3أعاله ،قبل انصرام أجل ست ()6
«سنوات السالف الذكر ،وفق الشروط التالية :
«  -االلتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص
«للسكنى الرئيسية داخل أجل ال يتعدى ستة ( )6أشهر من تاريخ
«تفويت العقاراألول المخصص للسكنى الرئيسية ؛
«  -ال يجوز للخاضع للضريبة االستفادة من هذا االعفاء إال مرة
«واحدة ؛
«  -أال يتجاوز ثمن تفويت العقاراملذكور أربعة ماليين ( )4.000.000درهم؛
«  -يجب االحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج
«عن تفويت العقار السالف الذكر الذي كان يفترض أداؤه ،لدى
«املوثق إلى غاية اقتناء عقارآخريخصص لسكنى رئيسية.

«جيم ................................................................................................ -
«.....................................................................................................
«.....................................................................................................
«« .............................................................................................باء» أعاله.
« - .IIIالتفويتات بغير عوض الواقعة على :
«  -املمتلكات املذكورة واملنجزة بين األصول والفروع وبين األزواج
«واإلخوة واألخوات ؛
«  -املمتلكات املذكورة واملنجزة بين الكافل واملكفول في إطار
«كفالة .............................................................................................
« 13( ......................................................................يونيو  )2002؛
«  -املمتلكات املذكورة العائدة للجمعيات املعترف لها بصفة املنفعة
«العامة واملسجلة باسم أشخاص ذاتيين».
«املادة  -  .68اإلعفاءات
«تعفى من الضريبة :
«..................................................................................................... - .I
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« - .VIIالدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة
«املحققة في إطار مخطط االدخار في األسهم املتكون من :
«  -األسهم وشهادات االستثمار املسعرة في بورصة القيم باملغرب....
«.....................................................................................................
«......................................................................................................
« ...............................................................من تاريخ افتتاحه ؛
«  -أن ال يتجاوز مبلغ الدفعات املنجزة من طرف الخاضع للضريبة
«في إطاراملخطط املذكور مليوني ( )2.000.000درهم ؛
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«في حالة عدم احترام  ...........................................املادة  198أدناه ؛

«املادة  - .90العمليات الخاضعة للضريبة بناء على اختيار

« - .VIIIالدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة

« يمكن أن ……… .……………………....................بطلب منهم :

«املحققة في إطار مخطط االدخار في املقاولة لفائدة املأجورين املتكون

«...........................…….............................…………………............... - 1°

« من :

« - 2°الصناع ومقدمو الخدمات املشار إليهم في املادة 3° - II - 91

«.........................................................................................................
«.......................................................................................................
« ...............................................................من تاريخ افتتاحه ؛
«  -أن ال يتجاوز مبلغ الدفعات املنجزة في إطار املخطط املذكور
«مليوني ( )2.000.000درهم.
«في حالة اإلخالل ...............................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

«بعده ؛
« - 3°األشخاص ………...............................................................…....
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .91اإلعفاء دون الحق في الخصم
«تعفى من الضريبة على القيمة املضافة :
«.................................................................................................... - .I
« - 2° - .IIالعمليات  ..............................................التقليدية ؛
« - 3°البيوع والخدمات التي ينجزها األشخاص الذاتيون من

«املادة  - .89العمليات املفروضة عليها الضريبة وجوبا

«الصناع ومقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي

« - .Iتخضع للضريبة على القيمة املضافة :

«أو يقل عن خمسمائة ألف ( )500.000درهم ،باستثناء األشخاص

« - 1°العمليات التي يقوم بها الصناع واملقاولون في الصنع ويكون
«محلها  .................................................بذلك ؛
« - 2°عمليات البيع والتسليم التي يقوم بها :
«أ) التجار بالجملة ؛
«ب) التجار  .............................................أو يفوقها.
«ج) (تنسخ)
«وال يجوز للملزمين املشار إليهم في ب) أعاله ،الرجوع على
«خضوعهم للضريبة على القيمة املضافة إال إذا حققوا رقم أعمال
«أقل من املبلغ املذكور طوال ثالث ( )3سنوات متتابعة ؛
« - 3°العمليات ...................................................................................
«................................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

«املشار إليهم في املادة  12° - I - 89أعاله.
«غير أنه إذا أصبح هؤالء خاضعين للضريبة على القيمة املضافة،
«ال يجوز لهم الرجوع على خضوعهم لهذه الضريبة إال إذا حققوا
«رقم أعمال يساوي أو يقل عن املبلغ املذكور طوال ثالث ( )3سنوات
«متتابعة.
« - 1° - .IVالعمليات ...........................................................................
« ...................................باملادة  II-93أدناه ؛
« - 2°الخدمات التي تقدمها الجمعيات ...........................................
«................................................................................................................
« ........................السالفة الذكر ؛
« - 3°مجموع األنشطة  ............................املنفعة العامة ،وكذا
«الشركات الرياضية املؤسسة طبقا ألحكام القانون رقم 30.09
«املتعلق بالتربية البدنية والرياضة السالف الذكر.
«.................................................................................................. - .V
«................................................................................................................
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« - .VIالعمليات املتعلقة بما يلي :

«• أدسمة عدم الرجوع (النحاس األصفر أو الحديد املصبوب) ؛

«.................................................................................................. - 1°

«• صمامات املراقبة أو منظم الضغط أو مراقب الضغط (البرونز) ؛

« - 2°البيوع  ...........................للمعاقين وعلى التجهيزات املتعلقة
«بقوقعة األذن وكذلك الشأن ................................................................

«• األوصال الفوالذية (االزمة و املرافق و أدوات تصغير األنبوبات) ؛

«.................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .92اإلعفاء مع الحق في الخصم

«• املبرمجات و صناديق القيادة (الخزانات أو األلواح) ؛
«* شبكة جلب املاء إلى القطعة األرضية :
«• األنبوبات من كلورور البوليفينيل ( )PVC؛

« - .Iتعفى من الضريبة .................................………….............………...

«• األنابيب (البوليتيلين ذات الكثافة العالية) ؛

«...................................…………………………………………………....... - 1°

«• األنابيب (البوليتيلين ذات الكثافة املنخفضة) ؛

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

«• حبوب البوليتيلين والريسالن أو البوليبروبيلين املعدة لتشكيل
«أنابيب السقي وحقن أدوات السقي ؛

« - 5°املنتجات واملعدات التالية إذا كانت مخصصة ألغراض
«فالحية ال غير :

«* شبكة التوزيع :

« ...................................................................................................... -

«• املدرجات املشتملة على مقاطير مركبة في شكل مجموعة على
«أنابيب البوليتيلين ذات الكثافة املنخفضة ؛

« ( -تنسخ)

«• املقاطير من البوليبروبيلين املحقون ؛

« ( -تنسخ)

«• النضاخات الدقيقة من البوليبروبيلين املحقون ؛

«  -البدارات العادية واملزدوجة ؛

«• الرذاذات من النحاس األصفر أو من البوليبروبيلين ؛

« ( -تنسخ)

«• األنابيب الشعرية من البوليتيلين ؛

«  -ناثرات السماد ؛

«* لواحق الوصل من املعدن أو البوليبروبيلين و الريسالن
«أو كلورور البوليفينيل (: )PVC

«  -الجرارات ؛

«..........................................................................................................
«.........................................................................................................
«  -مكنات دمغ  .....................................................لتصفيته ؛
«  -املعدات و املواد املخصصة للسقي التالية :
«* محطة الرشح الرئيسية املشتملة على :
«• مراشح الح�صى والرمل والوحل (الفوالذ املقاوم للصدأ) ؛
«• املراشح ذات الغربال (الفوالذ املقاوم للصدأ) ؛
«• محاقن األسمدة أو املخالط (الفوالذ املقاوم للصدأ) ؛
«• السكور املختلفة (البرونز و الحديد املصبوب أو النحاس األصفر
«والبوليتيلين) ؛

«• وصالت خطوة الغاز والقرون واألكمام وأدوات تصغير
«األحجام وقطع "تي" واملرافق وأدوات تطابق االتصال؛
«• الوصالت من نوع بالسون املختلف قطرها ؛
«• األطواق وسيور األطواق واملحلقات وقطع "تي" وصلبان االزمة
«واملحازق واألطراف واألزياق وسدادات أطراف األنابيب ؛
« - 6°أموال االستثمار .......................................................................
«.......................................................................................السيارات.
«يشمل هذا اإلعفاء كذلك أموال االستثمار املذكورة ،املقتناة
«من طرف املنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة املضافة في إطار
«عملية «املرابحة».

«• مضاغط قياس السوائل (املعدنية) ؛

«ويراد بالشروع ................................................................................

«• الصنابير الخاصة بمضاغط قياس السوائل ؛

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

«• مفرغات الهواء (النحاس األصفر) ؛

«..........................................................................................................
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« - 19°األدويـة  ............................................ومرض التهاب السحايا
«( )Méningiteواللقاحات واألدوية املحددة الئحتها بقرار مشترك
«للوزير املكلف بالصحة والوزير املكلف باملالية واملخصصة ملعالجة
«الخصوبة وملعالجة مرض التصلب اللويحي وكذا األدوية التي
«يفوق .....................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .96تحديد األساس املفروضة عليه الضريبة
«يشمل رقم األعمال املفروضة عليه الضريبة أثمان البضائع .......
« .............................................................الضريبة على القيمة املضافة.
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«  -عمليات بيع تذاكردخول املتاحف والسينما واملسرح ؛
«  -الزيوت السائلة الغذائية باستثناء زيت النخيل ؛
«  -ملح ................................................................................................
«…………………………................................................................
«…………………………......................................................................
«  -عمليات التمويل املنجزة في إطار عقود :
«• "املرابحة" و"السلم" و"االستصناع" ؛
«• ”إجارة ..........................................................ذاتيين ؛

«يتكون رقم األعمال :

«  -املعامالت املتعلقة...........................................................................

« - 1°من مبلغ البيوع …………………………………………….....................

«  -العمليات ………………………….........................................................

«.........................…………………………………………................................

«  -العمليات التي ينجزها...........................................مهنتهم ؛

«....................………………………………………………................................
« - 8°فيما يخص العمليات التي تنجزها البنوك والصيارفة من:  

«  -املنتجات واملعدات التالية إذا كانت مخصصة ألغراض فالحية
«ال غير:

« ....................................................................................................... -

«………………………..............................................................………...

« ....................................................................................................... -

«……………………………................................................................….

« ....................................................................................................... -

«……………………………….................................................................

«  ....................................................... -للسكن السالفة الذكر؛

«• األحواض اآللية ؛

«  -مبلغ هامش الربح املحقق في إطارعملية «السلم» أو «االستصناع» ؛

«• (تنسخ)

« - 9°من املبلغ اإلجمالي..................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .99األسعار املخفضة
«تخضع للضريبة بالسعر املخفض :
« - 1°البالغ  %7مع الحق في الخصم :
«...............................……………………………………………….....................
«.………………………………….................................................................
« - 2°البالغ  %10مع الحق في الخصم:  

«• البوليميرات ...........................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .105تحويل الحق في الخصم
«.................................................................................................. - 1°
«.........................................................................................................
« - 3°في حالة االقتناء عن طريق عقد «املرابحة» أو«السلم»
«أو «االستصناع» ،واستثناء ....................................................................
« .............................................مبينا على حدة في العقود السالفة الذكر.
«املادة  - .106العمليات املستثناة من الحق في الخصم

« -عمليات  ..............................املطعم والخدمات املقدمة من طرف
«املقاهي ؛

«..................................................................................................... - .I

« -عمليات إيجار....................................................

«………………………………......................................................................

«  -عمليات  .....................................................الفنية ؛

«………………………………......................................................................
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« - 7°العمليات  ...........................................................أعاله ؛

«  -فيما يخص الزيوت السائلة الغذائية باستثناء زيت النخيل،
«مصفاة كانت أو غير مصفاة .......................................................
« .................لصنع الزيوت السائلة الغذائية املذكورة ؛

« - 9°مشتريات ..................................................................................

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

«..................................................................................................... -.II

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

«( - 8°تنسخ)

«...................................…………………………….............................................
« - .IIIال يخول .......................................................املترتبة على:  
« • اقتناء  .................................................بالتمليك» ؛
«• االقتناء املوجه للبيع في إطار عقود "املرابحة" و"السلم"
« و"االستصناع"».

«  -فيما يخص املنيهوت "Sorgho à Grains" ..............................؛
«  -فيما يخص املحركات املخصصة ملراكب الصيد البحري.
«: %14 - 3°
«  -فيما يخص ....................................................................................
«............................................................................................
« ...........................ما عدا الضريبة على القيمة املضافة نفسها».
«املادة  - .123اإلعفاءات

«املادة  - .117حجز الضريبة في املنبع

«تعفى من الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد :

« - .Iحجز الضريبة في املنبع عن الفوائد املدفوعة من قبل

«.................................................................................................. - 1°

«مؤسسات االئتمان لحسابها أو لحساب الغير
«إن الضريبة على القيمة املضافة املستحقة ....................................
« ...............................................................الحجز في املنبع.
« - .IIتنسخ
«................................................................................................. - .III
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .121الواقعة املنشئة للضريبة ووعاؤها
«تتكون الواقعة املنشئة .....................................................................
«.................................................................................................................

«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« - 37°األدويـة املضادة للسرطـان........ ............................................
« .............................ومرض التهاب السحايا ( )Méningiteواللقاحات
«واألدوية املحددة الئحتها بقرار مشترك للوزير املكلف بالصحة
«والوزير املكلف باملالية واملخصصة ملعالجة الخصوبة وملعالجة
«مرض التصلب اللويحي وكذا األدوية التي يفوق ...............................
« 588 ..........................................................درهم ؛
«................................................................................................ - 38°
« - 39°عمليات استيراد .............................................اآلنف الذكر ؛
«( - 40°تنسخ)

«: %7 - 1°

« -  41°السلع والخدمات ...................................................................

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

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

«: %10 - 2°
«  -فيما يخص املنتجات ................................................أعاله ؛

« - 56°املواد والسلع...................................................املوكولة إليه ؛
« - 57°املضخات املائية التي تعمل بالطاقة الشمسية أو بكل
«الطاقات املتجددة واملستخدمة في القطاع الفالحي.
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«املادة  - .124إجراءات اإلعفاءات
« - .Iتحدد اإلعفاءات ..........................................................................
« ....................................................و 15°( 123و  - 22°أ) و............ 23°
«...................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .125تخصيص حصيلة الضريبة والتدابير االنتقالية
«..................................................................................................... - .I
«......................................................................................................
«......................................................................................................
«..................................................................................................
«  - .VIIبصفة انتقالية ......................................................................
«.........................................................................................................
« ...........................بكامله خالل شهر يناير .2014
« - .VIIIتستفيد الشركات الرياضية من اإلعفاء دون   الحق في
«الخصم  املش ـ ـ ــار إليه في الـ ــمادة    3° - IV - 91أعاله ملدة خم ــس ()5
«سنوات تبتدئ من فاتح يناير  2020إلى غاية  31ديسمبر ».2024
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« - .IVاملحررات املتعلقة باالستثمار :
«………………………………………………….................................................
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« - 24°عقود اقتناء أراض فضاء أو مشتملة على بناءات مقرر
«هدمها ومرصدة إلنجاز بناء مؤسسات فندقية ،مع مراعاة الشروط
«املنصوص عليها في املادة  VII - 130أدناه ؛
«............................................................................................... - 25°
«.........................................................................................................
«.........................................................................................................
« ............................................................. - 28°للتأمين الصحي ؛
« - 29°العقود واملحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات
«الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية
«املؤسسة طبقا ألحكام القانون رقم  30.09املتعلق بالتربية البدنية
«والرياضة السالف الذكر.
« ................................................................................................... - .V
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .I -.144دال  -سعر الحد األدنى للضريبة

«املادة  - .129اإلعفاءات

«يحدد سعر الحد األدنى للضريبة في :

«تعفى من واجبات التسجيل :

« .% 0,50 -

«..................................................................................................... - .I
«................................................................................................................

«غير أنه يرفع هذا السعر إلى  % 0,60عندما تكون الحصيلة
«الجارية ،دون احتساب االهتالك ،املصرح بها من لدن املنشأة سلبية
«برسم سنتين محاسبيتين متتاليتين ،فيما بعد مدة اإلعفاء املشار
«إليها في «جيم»  1° -و  2°أعاله.

«................................................................................................... - 1°
«................................................................................................................

«  % 0,25 -بالنسبة للعمليات...........................................................

« - .IIاملحررات املتعلقة بالدولة واألحباس والجماعات الترابية :

« - 2°االقتناءات واملعاوضات العقارية التي تنجزها الجماعات
«الترابية واملعدة للتعليم العمومي واإلسعاف االجتماعي واملحافظة
«على الصحة العامة وكذا أشغال التعمير والبناءات ذات النفع الجماعي.
« - .IIIاملحررات ذات املنفعة االجتماعية :
«................................................................................................... - 1°
«................................................................................................................
«................................................................................................................
« - 19°عقود اقتناء العقارات من طرف املستفيدين من إعادة
«اإليواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو املباني اآليلة للسقوط.

«.........................................................................................................
«  %6 -بالنسبة للمهن.........................................................................
« ..............................................خاضعين للضريبة على الدخل.
«ال يمكن أن يقل مبلغ الحد األدنى للضريبة حتى في حالة غياب
«رقم أعمال عن :
« ...................................................................................................... -
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .145مسك املحاسبة
«..................................................................................................... - .I
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
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« - .Xيجب على الخاضعين ...................................................................
«…………… ……………..نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا البند.
« -.XIال تطبق أحكام هذه املادة على امللزمين األشخاص الذاتيين
«املحدد دخلهم املنهي وفق نظام الربح الجزافي أو نظام املقاول الذاتي».
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«  -يجب أال تخرج الشركات املعنية بعمليات التحويل من املجموعة ؛
«  -يجب تقييم املستعقرات املحولة وفق ............................................
« ...................................................بالتحويل املذكور.
« وال يمكن للشركات املستفيدة من تحويل املستعقرات أن تخصم

«املادة  -.161زائد القيمة املالحظ أو املحقق خالل أو في نهاية االستغالل

«من نتيجتها الجبائية مخصصات االهتالكات واملؤن املتعلقة بهذه

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

«املستعقرات إال في حدود مخصصات االهتالكات واملؤن املحتسبة

«.........................................................................................................
« -.IVيمكن إنجاز عملية ...................................................................
« ...............................................................................محاسبية للشركة.
« -.Vيمكــن لجمعية رياضية القيام بعملية املساهمة بأصولها
«وخــصومها ،جزئيا أو كليا ،في شركة رياضية طبقا ألحكام القانون

«على أساس قيمتها  ............................بأول عملية تحويل.
«وفي حالة عدم احترام الشروط  ........................................تحويل
«أحد املستعقرات وفق قواعد  .................................بهذه الشروط.
«................................................................................................... - .II
(الباقي ال تغييرفيه).

«رقم  30.09ال ــسالــف الذكر دون أثر على حصيلتها الجبائية ،عندما

«املادة  161املكررة مرتين - .النظام التحفيزي املطبق على

«تكون العناصر املس ــاهم بها مقيدة في موازنة ال ـش ــركة الرياضية

«عمليات تحويل الذمة املالية وعمليات املساهمة   بسندات

«املعنية بقيمتها الواردة في آخر موازنة مختتمة للجمعية

«رأس املال في شركة قابضة

«قبل العملية املذكورة.
«املادة  161املكررة - .النظام التحفيزي لفائدة إعادة هيكلة
«مجموعات الشركات واملنشآت

« - .Iاألشخاص الذاتيون الذين يزاولون ........................................
«وفق الشروط املنصوص عليها في املادة  221أدناه.
« - .IIاملستغلون الفالحيون ...............................................................

« - .Iيمكن إنجاز عمليات تحويل املستعقرات املجسدة وغير

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

«املجسدة واملالية بين الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات

« .................................................بمجموع عناصر أصولها وخصومها

« ..................................................................................الشروط التالية :
«  -يجب أن تكون املستعقرات املعنية بالتحويل مسجلة باألصول
« الثابتة للشركات املعنية بعمليات التحويل.

«وفق الشروط املنصوص عليها في املادة  221أدناه.
« - .IIIألف  -استثناء من أحكام املادة  II - 67أعاله ،ال تفرض
« الضريبة على األشخاص الذاتيين الذين يساهمون بجميع سندات

«ويراد بتحويل املستعقرات املشار إليه أعاله كل عملية يترتب

«رأس املال التي يملكونها في شركة أو عدة شركات ،في شركة قابضة

«عنها تحويل ملكية املستعقرات املجسدة وغير املجسدة واملالية

«مقيمة خاضعة للضريبة على الشركات ،بالنسبة إلى صافي زائد

«املسجلة في األصول الثابتة بين الشركات األعضاء في نفس املجموعة ؛

«القيمة الذي تم تحقيقه على إثر املساهمة املذكورة ،شريطة استيفاء

«  -يجب أال تفوت املستعقرات السالفة الذكر إلى شركة أخرى
« ال تنتمي للمجموعة ؛
«  -يجب أال تسحب املستعقرات املذكورة من األصول الثابتة
« للشركات التي حولت إليها ؛

«الشروط التالية :
«  -أن يتم تقييم سندات رأس املال املساهم بها من قبل مراقب
«للحصص يتم اختياره من بين األشخاص املخول لهم ممارسة
«مهام مراقبي الحسابات ؛
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«  -أن يلتزم الخاضع للضريبة الذي ساهم بجميع سندات رأس املال
«اململوكة ،في عقد املساهمة بأداء الضريبة على الدخل برسم
«صافي زائد القيمة الناتج عن عملية املساهمة عند التفويت الجزئي
«أو الكلي الالحق أو عند استرداد أو استرجاع أو إلغاء السندات
«التي تم الحصول عليها مقابل القيم املدفوعة ؛
«  -يحتسب صافي زائد القيمة الناتج عن تفويت سندات
«رأس املال السالفة الذكر ،بالنسبة للشركة املستفيدة من
«املساهمة ،اعتمادا على الفرق بين ثمن التفويت وقيمة السندات
«عند عملية املساهمة.
«وفي هذه الحالة ،تفرض الضريبة املطابقة لصافي زائد القيمة
«املحقق برسم عملية املساهمة املذكورة من طرف األشخاص
«الذاتيين.
«باء  -يجب على الخاضعين للضريبة الذين أنجزوا عملية
«املساهمة بجميع سندات رأس املال التي يملكونها ،أن يسلموا مقابل
«وصل إلى مفتش الضرائب التابع له موطنهم الضريبي إقرارا محررا
«في أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة داخل الستين ( )60يوما
«املوالية لتاريخ عقد املساهمة.
«ويجب أن يشفع هذا اإلقرار بعقد املساهمة يتضمن عدد
«وطبيعة سندات رأس املال اململوكة من طرف الشخص املعني ،مع
«اإلشارة إلى ثمن اقتنائها وقيمتها أثناء املساهمة وصافي زائد القيمة
«الناتج عن املساهمة وكذا مبلغ الضريبة املطابق له ،واالسم التجاري
«ورقم التعريف الجبائي للشركات التي كان الخاضع للضريبة يملك
«فيها السندات السالفة الذكر وكذا االسم التجاري ورقم التعريف
«الجبائي للشركة القابضة التي أصبحت مالكة لسندات رأس املال
«املساهم بها.
«جيم  -في حالة اإلخالل بالشروط املشار إليها أعاله ،تفرض
«الضريبة على زائد القيمة املحقق على إثر املساهمة وفق شروط
«القانون العام  ،دون اإلخالل بتطبيق أحكام املادة  208أعاله».
«املادة  - .165عدم الجمع بين االمتيازات
« -.Iال يجوز الجمع بين االمتيازات املخولة للمنشآت املقامة
«في مناطق التسريع الصناعي عمال بأحكام املادة «( I - 6باء» 6° -
«و«جيم»  )1° -أعاله واملادة  II - 19أعاله و املادة « - I( 31باء» )3° -
«أعاله .....................................................................................................
(الباقي ال تغيير فيه).
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«املادة  - .184جزاءات ناتجة عن عدم اإلدالء أو اإلدالء املتأخر 
«باإلقرارات الضريبية والعقود واالتفاقات
«تطبق ...............................................................................................
«..............................................................................................................
« .......................................................................املقاول الذاتي.
«وتطبق زيادة قدرها  % 0,5في حالة عدم اإلدالء أو اإلدالء خارج
«اآلجال املنصوص عليها في املادة  128أعاله بالعقود واالتفاقات
«املعفاة من واجبات التسجيل واملتعلقة بالعمليات املشار إليها
«باملادة " - I( 127ألف"  1° -و  2°و  3°و"باء"  2° -و  )6°أعاله.
«غير أن زيادة  % 0,5تخفض إلى  % 0,25في حالة اإلدالء بالعقود
«واالتفاقات املشار إليها أعاله داخل أجل ال يتجاوز ثالثين ( )30يوما
«من التأخير.
«وتحتسب الزيادة على األساس الخاضع للضريبة املنصوص عليه
«في املادة  131أعاله ،على أال يقل مبلغها على خمسمائة ( )500درهم
«وأال يزيد على مائة ألف ( )100.000درهم.
«املادة  - .185الجزاءات عن املخالفات لألحكام املتعلقة بحق االطالع
« - .Iتطبق غرامة تهديدية .................................................................
« ...........................................................................األمر باالستخالص.
« -.IIتطبق غرامة قدرها ألفي ( )2.000درهم عن كل حساب،
«عند اإلخالل بااللتزام املتعلق بالتعريف باملعلومات املنصوص عليه
«في الفقرة األولى من املادة " - V - 214ألف" أدناه .وتطبق نفس الغرامة
«عند اإلخالل بااللتزام املتعلق باإلدالء باملعلومات املنصوص عليه
«في الفقرة الثانية من املادة " - V - 214ألف" أدناه ،بما في ذلك اإلدالء
«بمعلومات ناقصة أو غير كافية أو خاطئة.
« -.IIIتطبق على أصحاب الحسابات الذين ال يدلون للمؤسسات
«املالية بإشهاد ذاتي يمكن من تحديد إقاماتهم الضريبية ،وعند
«االقتضاء اإلقامات الضريبية للمستفيدين الفعليين من هذه
«الحسابات ،املنصوص عليهم في املادة " - V - 214باء" أدناه ،غرامة
«قدرها ألف وخمسمائة ( )1.500درهم عن كل صاحب حساب.
«وتطبق نفس الغرامة عند إدالء أصحاب الحسابات عمدا
«بمعلومات خاطئة للهيئات السالفة الذكر.
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«املادة  185املكررة - .الجزاءات املترتبة على عدم االحتفاظ بالوثائق

«غير أن رسالة التبليغ املنصوص عليها في املادتين ( I - 220الفقرة

« -.Iدون اإلخالل بتطبيق الجزاءات املنصوص عليها في هذه

«الثالثة) و ( I - 221الفقرة الثانية) السالفتي الذكر تظل الوثيقة

«املدونة ،تطبق غرامة قدرها خمسون ألف ( )50.000درهم عن
«كل سنة محاسبية على الخاضعين للضريبة الذين ال يحتفظون
«خالل عشر ( )10سنوات بالوثائق املحاسبية أو نسخ منها على حامل
«معلوماتي وإذا تعذر ذلك على حامل ورقي ،طبقا ألحكام املادة 211
«أدناه.
«ويتم تحصيل هذه الغرامة عن طريق الجدول برسم السنة

«الوحيدة التي يستند عليها لتحديد مبالغ التصحيحات املبلغة وإثبات
«الشروع في مسطرة تصحيح الضرائب.
«يتعين على املفتش أن يشعر الخاضع للضريبة ،وفق مطبوع
«نموذجي تعده اإلدارة وتبعا لإلجراءات املنصوص عليها في املادة 219

«املحاسبية التي تم فيها مالحظة املخالفة ،وذلك دون اللجوء إلى أي

«أدناه ،بتاريخ انتهاء عمليات الفحص وبالتاريخ املحدد للمحاورة

«مسطرة.

«الشفوية والتواجهية املذكورة.

« -.IIتطبق غرامة قدرها خمسة آالف ( )5.000درهم ،عن كل
«سنة وعن كل حساب يجب اإلدالء به ،عند عدم االحتفاظ باملعلومات
«والوثائق املنصوص عليها في الفقرة  5من املادة " - V - 214ألف"
«أدناه».
«املادة  -. I - .212إذا قررت اإلدارة ...................................................

«يجوز للخاضع للضريبة  ................................بمستشار يختاره».
«املادة   - .214حق االطالع وتبادل املعلومات
« - .Iبصرف النظر  ...........................................الرسوم املستحقة

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

«على الغير ،وكذا لتبادل املعلومات مع إدارات الضرائب األجنبية

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

«بموجب االتفاقيات أو االتفاقات الدولية ،أن تطلب ،حسب كيفيات

«.............................................................................................................
«............................................................................................................
«...........................................الوثائق املحاسبية.
«يتعين على اإلدارة ،قبل تبليغ التصحيحات املنصوص عليه
«في املادتين ( I - 220الفقرة الثالثة) و ( I - 221الفقرة الثانية) أدناه،
«أن تدعو الخاضع للضريبة داخل أجل ثالثين ( )30يوما املوالية
«لتاريخ اختتام فحص املحاسبة إلى محاورة شفوية وتواجهية بشأن
«التصحيحات التي يعتزم املفتش إدخالها على اإلقرار الجبائي.

«التبليغ املنصوص عليها في املادة .................................................. 219
«................................................................................................................
«................................................................................................... - .II
«................................................................................................... - .III
«.................................................................................................. - .IV

«وتأخذ اإلدارة بعين االعتبار املالحظات التي أدلى بها الخاضع

« - .Vألف - .يتعين على املؤسسات املالية ،بما فيها مؤسسات

«للضريبة خالل املحاورة املذكورة ،إذا اعتبرت أنها تستند إلى أساس

«االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها ومقاوالت التأمين وإعادة

«صحيح.
«ويحرر محضر من طرف مفتش الضرائب ،يحدد تاريخ انعقاد
«املحاورة املذكورة واألطراف املوقعة على املحضر .وتسلم نسخة منه
«للخاضع للضريبة.

«التأمين ،القيام بتعريف املعلومات املتعلقة باإلقامات الضريبية
«لجميع أصحاب الحسابات املالية ،وعند االقتضاء ،للمستفيدين
«الفعليين من هذه الحسابات.
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«وتدلي هاته املؤسسات إلدارة الضرائب بجميع املعلومات الالزمة

«جيم  -تطبق على كل شخص يقوم بتسوية رضائية أو يباشر

«لتطبيق االتفاقيات أو االتفاقات املبرمة من لدن املغرب والتي تمكن

«تصرفا بهدف تجنب إحدى االلتزامات املنصوص عليها في «ألف»

«من تبادل آلي للمعلومات ألغراض جبائية ،أو عند االقتضاء تصرح

«و«باء» من هذا البند ،الغرامة املحددة في البند  IIIمن املادة 185

«بغياب املعلومات ،وذلك بواسطة إقرار وفق نموذج تعده اإلدارة
«وطبقا للتشريع املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة
«املعطيات ذات الطابع الشخ�صي.
«يراد باملستفيد الفعلي الشخص أو األشخاص الذاتيون الذين
«يمتلكون ،أو يمارسون الرقابة في نهاية املطاف على الزبون ،أو الشخص
«الذاتي الذي أنجزت العملية لفائدته ،أو هما معا .ويشمل هذا
«التعريف أيضا األشخاص الذين يمارسون في نهاية املطاف رقابة
«فعلية على شخص اعتباري أو على تركيبة قانونية.
«ويتضمن هذا اإلقرار على وجه الخصوص املعلومات املتعلقة
«بالتعريف بأصحاب الحسابات املالية ،وعند االقتضاء ،تلك املتعلقة
«باملستفيدين الفعليين من هذه الحسابات ،وكذا املعلومات املالية
«املرتبطة بهذه الحسابات ،بما فيها دخول رؤوس األموال املنقولة

«أعاله ،دون اإلخالل بتسوية الوضعية عند االقتضاء.
«وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا البند ال سيما
«تلك املتعلقة باملؤسسات املالية والحسابات املالية وتعريف
«اإلقامات الضريبية واملستفيدين الفعليين واإلقرار وطرق اإلخبار
«باملعلومات.
«.................................................................................................. - .VI
« ...............................................................................................تنظيمي.
« - .VIIتكون عناصر اإلقرار عن كل بلد ،املنصوص عليه في
«املادة  154املكررة مرتين أعاله موضوع تبادل آلي مع اإلدارات
«الضريبية للدول التي أبرمت مع املغرب اتفاقا بهذا الشأن ،شريطة
«املعاملة باملثل».
«املادة  - .216فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين
«للضريبة

«وأرصدة الحسابات وقيمة إعادة شراء عقود التأمين على الحياة

«تقوم اإلدارة بفحص الوضعية الضريبية للخاضع للضريبة

«والرسملة أو التوظيفات من نفس الطبيعة وعائد تفويتات أو إعادة

«الذي له موطن ضريبي باملغرب باعتبار إجمالي دخوله املصرح بها

«شراء األصول املالية.

«أو املفروضة عليها الضريبة تلقائيا أو املستفيدة من اإلعفاء من

«عالوة على ذلك يتعين على املؤسسات املالية أن تحتفظ بسجالت
«اإلجراءات املتخذة من أجل الوفاء بااللتزامات الواردة في هذا البند
«وكذا بأوراق اإلثبات واإلشهادات الذاتية وعناصر اإلثبات األخرى
«التي يمكن اإلدالء بها لهذا الغرض إلى غاية نهاية السنة العاشرة
«التي تلي سنة اإلدالء باإلقرار املشار إليه في الفقرة الثانية من هذا
«البند.
«باء  -يتعين على األشخاص الذين يفتحون حسابات مالية
«لدى املؤسسات املالية املشار إليها في الفقرة األولى من «ألف» من

«اإلدالء باإلقرار والداخلة في نطاق تطبيق الضريبة على الدخل.
«ولها أن تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي دخله السنوي برسم
«الدخول املهنية والدخول الفالحية والدخول العقارية فيما يخص
«مجموع أو بعض الفترة غير املتقادمة ،إذا لم يكن الدخل املذكور
«املتعلق بالفترة املقصودة متناسبا مع نفقاته املحددة باملادة  29أعاله.
«وال يمكن لإلدارة أن تقوم بالتقييم السالف الذكر بالنسبة
«للخاضعين للضريبة الذين لم يقوموا بإيداع إقراراتهم الضريبية،
«إال بعد سلوك املسطرة املنصوص عليها في املادة  228أدناه.
«ويجب على اإلدارة أن تأخذ بعين االعتبار النفقات التي يمكن أن

«هذا البند ،تقديم إشهاد ذاتي يمكن من تحديد إقاماتهم الضريبية،

«تكون قد أنجزت بواسطة موارد تم اكتسابها خالل عدة سنوات .وفي

«وعند االقتضاء إشهاد ذاتي يمكن من تحديد اإلقامات الضريبية

«هذه الحالة ،يجب أن ينحصر تقييم الوضعية الضريبية للخاضعين

«للمستفيدين الفعليين من هذه الحسابات.

«للضريبة في الجزء املتعلق بمبلغ النفقة املطابق للفترة غير املتقادمة.
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«ويتعين على اإلدارة قبل أن تسلك املسطرة املنصوص عليها
«حسب الحالة في املادة  220أو املادة  221أدناه ،أن تدعو الخاضع
«للضريبة وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادة  219أدناه إلى
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«املادة  -  .226اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة
« - .Iتحدث لجنة دائمة ....................................................................

«محاورة شفوية وتواجهية بخصوص عناصر املقارنة التي على

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

«أساسها سيتم تقييم إجمالي دخله السنوي.

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

«وتأخذ اإلدارة بعين االعتبار املالحظات التي أدلى بها الخاضع
«للضريبة خالل املحاورة املذكورة ،إذا اعتبرت أنها تستند إلى أساس
«صحيح.
«ويحرر محضر من طرف مفتش الضرائب ،يحدد تاريخ انعقاد
«املحاورة املذكورة واألطراف املوقعة على املحضر .وتسلم نسخة منه
«للخاضع للضريبة.
«وتبلغ إلى الخاضع للضريبة وفق اإلجراءات املنصوص عليها في
«املادة  219أدناه عناصر املقارنة الواجب اعتمادها لتصحيح األساس
«السنوي املفروضة عليه الضريبة.

«..........................................................................حق يخوله القانون.
«وتضم اللجنة :
« -سبعة ( )7قضاة منتمين إلى هيئة القضاء يعينهم رئيس الحكومة
«باقتراح من املجلس األعلى للسلطة القضائية ؛
« -ثالثون ( )30موظفا .......................................................................
«.........................................................................................................
«..............................................................في القضايا املعروضة عليها.

«غير أنه يمكن للخاضع للضريبة أن يثبت في إطار املسطرة املشار

« - .IIيرأس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة

«إليها أعاله ،موارده بأي وسيلة من وسائل اإلثبات وأن يشير بوجه

«ويشرف على سيرها قاض يعينه رئيس الحكومة باقتراح من املجلس

«خاص إلى :

«األعلى للسلطة القضائية .ويحدد التنظيم اإلداري ..............................

« -دخول رؤوس األموال املنقولة الخاضعة للحجز املنجز في املنبع
«الذي يبرئ من الضريبة أو تلك املتعلقة بالتوزيعات املعتبرة
«خفية من الناحية الجبائية املشارإليها في املادة  VII - 13أعاله ؛
« -الدخول املعفاة من الضريبة على الدخل شريطة إيداع اإلقرارات
«املتعلقة بها وذلك بصرف النظرعن جميع األحكام املخالفة ؛
« -حاصالت بيوع املنقوالت أو العقارات ؛
« -االقتراضات املبرمة لدى البنوك أو الغيرألغراض غيرمهنية ؛
« -املبالغ املتأتية من تحصيل القروض املمنوحة من قبل لفائدة
«الغير.
«غير أنه ال يمكن سلوك املسطرة املتعلقة بفحص الوضعية
«الجبائية للخاضع للضريبة ،إال في حالة ما إذا كان مبلغ النفقات

«.........................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .VIII -  .232استثناء من األحكام : ......................................
«................................................................................................... - 1°
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« ............................................................. - 18°عشر ( )10سنوات ؛
« - 19°يصدر ويستحق حاال مبلغ الضريبة على الدخل وكذا
«الذعيرة والزيادات املرتبطة بها املستحقة على الخاضعين للضريبة

«املشار إليه في املادة  29أعاله يفوق مبلغ الدخل املصرح به بأكثر من

«املخالفين املشار إليهم في املادة  161املكررة مرتين  III -أعاله،

«الربع».

«ولو تم انقضاء أجل التقادم».
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«املادة  234املكررة ثالث مرات - .نطاق تطبيق طلب االستشارة
«الضريبية املسبقة

«من أجل االستفادة من االسترجاع السالف الذكر ،يجب على
«الخاضع للضريبة املعني أن يوجه طلبا إلى املدير العام للضرائب أو
«الشخص املفوض من لدنه خالل الثالثين ( )30يوما املوالية لتاريخ
«اقتناء العقار السالف الذكر.

«وال يمكن  ....................................................إال في الحاالت التالية :

«غير أنه في حالة اإلخالل بأحد الشروط املشار إليها أعاله ،يمكن
«لإلدارة القيام بالتصحيح فيما يتعلق باألرباح العقارية طبقا ألحكام
«املادة  224أعاله».

«يمكن للخاضعين للضريبة أن يطلبوا ............................................
« ................................................................................الصادرة لتطبيقها.
« ...................................................................................................... -
« ...................................................................................................... -
«  ........................................................................... -أو غير مباشرة ؛

«املادة   - .247دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية

«  -العمليات التي من شأنها أن تشكل تعسفا في استعمال حق
«يخوله القانون كما هو منصوص عليها في املادة  V - 213أعاله.

«.................................................................................................... - .I

«ويتعين توجيه الطلب السالف ذكره ..............................................
(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة    241املكررة - .االسترداد فيما يتعلق بالضريبة على
«الدخل
«  - .Iاسترداد الضريبة املحجوزة في املنبع
«إذا كان مجموع .............................................................................
«.................................................................................................................
«   - .IIاسترداد الضريبة املدفوعة تلقائيا

«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« - .XVIألف - .االمتيازات املمنوحة للمنعشين العقاريين
«يعفى املنعشون ...............................................................................
«..............................................................................................................
« .......................................................................في مدينة واحدة أو أكثر.
«يتم الحصول على اإلعفاء  ......................................وفق الشروط
«املنصوص عليها في املادة  II - 130أعاله.

« ألف  -يستفيد الخاضع للضريبة....................................................

«ويمنح هذا اإلعفاء أيضا بالنسبة القتناء األرا�ضي في إطار عقد  
«”املرابحة“ املبرم ابتداء من فاتح يناير .2020

« ....................................................ألحكام املادة  224أعاله.

«لالستفادة من اإلعفاء .....................................................................
«.........................................................................................................
« ......................................موضوع مسطرة تسوية ضريبية من طرف
«إدارة الضرائب.

«.........................................................................................................
«باء  -يستفيد الخاضع للضريبة في حالة أداء الضريبة على الدخل
«برسم الربح الناتج عن تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه
«على وجه سكنى رئيسية أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري
«املعتبرة شفافة وفق املادة  3° - 3أعاله ،قبل انصرام أجل ست ()6
«سنوات املشار إليه في املادة « - II-63باء» أعاله ،من حق استرداد
«مبلغ الضريبة املدفوع برسم هذه العملية شريطة استيفاء الشروط
«التالية :
« -االلتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص
«للسكنى الرئيسية داخل أجل ال يتعدى ستة ( )6أشهر من تاريخ
«تفويت العقاراألول املخصص للسكنى الرئيسية ؛
« -ال يجوز للخاضع للضريبة االستفادة من هذا اإلعفاء إال مرة
« واحدة ؛
« -أال يتجاوز ثمن تفويت العقار املذكور أربعة ماليين ()4.000.000
«درهم.

« - .XVIIIال تفرض الضريبة على امللزمين املزاولين لنشاط خاضع
«للضريبة على الدخل والذين يقومون ألول مرة بالكشف عن هويتهم
«لدى إدارة الضرائب بالتسجيل في جدول الرسم املنهي ابتداء من
«فاتح يناير  2020إال على أساس الدخول املكتسبة والعمليات املنجزة
«ابتداء من هذا التاريخ .
«بالنسبة للخاضعين للضريبة املشار إليهم أعاله واملحددة دخولهم
«املهنية حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو اختياريا حسب
«نظام النتيجة الصافية املبسطة ،يتم تقييم املخزونات التي يمكن أن
«تتوفر لديهم بحيث تسفر عند بيعها أو سحبها عن هامش ربح إجمالي
«يتجاوز أو يعادل .%20
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«في حالة خضوع امللزم للضريبة على القيمة املضافة فإن هامش
«الربح املحقق من بيع املخزون الذي تم تقييمه طبقا للشروط
«السالفة الذكر ،يخضع لهذه الضريبة دون الحق في الخصم إلى غاية
«تصريف املخزون.
«من أجل االستفادة من هذا التدبير يجب على الخاضعين للضريبة
«املعنيين أن يودعوا لدى املصلحة املحلية للضرائب التابعين لها
«جردا للسلع املوجودة باملخزون بتاريخ الكشف عن هويتهم الضريبية
«يتضمن طبيعة وكمية وقيمة العناصر املكونة لهذا املخزون.
«يستفيد الخاضعون للضريبة الذين تم الكشف عن هويتهم ألول
«مرة من االمتيازات املنصوص عليها في هذه املدونة.
«تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير  2020إلى غاية
« 31ديسمبر .2020
«.............................................................................................. - .XIX
«...............................................................................................................
«........................................................................................................
«........................................................................................... - .XXVII
« .................................................................وذلك قبل  30يونيو .2018
« - .XXVIIIبصفة انتقالية وبصرف النظر عن جميع األحكام
«املخالفة ،يمكن للخاضعين للضريبة الذين تتضمن إقراراتهم
«الضريبية أخطاء أو أوجه نقصان أو إغفاالت تتعلق بعمليات غير
«مدرجة في املحاسبة يترتب عنها نقصان في رقم األعمال أو في األساس
«الخاضع للضريبة ،أن يقوموا بتسوية وضعيتهم.
«ويمكن أن تتم هذه التسوية من خالل اإلدالء إلدارة الضرائب
«بإقرار تصحيحي برسم السنوات املحاسبية املختتمة خالل 2016
«و 2017و ،2018مع مراعاة أحكام املادة   III-232أعاله بالنسبة :
« -للضريبة على الشركات ؛
« -للضريبة على الدخل برسم الدخول املهنية املحددة حسب نظام
« النتيجة الصافية الحقيقية أونظام النتيجة الصافية املبسطة ؛
« -للضريبة على القيمة املضافة ؛
« -للضريبة الواجب اقتطاعها في املنبع املنصوص عليها في املواد
«  116و 117و 156و 158أعاله ؛
« -لواجبات التمبر املؤداة بناء على إقرار ؛
« -للرسم على عقود التأمين.
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«يجب على الخاضعين للضريبة أن يدلوا بهذا اإلقرار قبل
«فاتح أكتوبر  2020حسب الحاالت املذكورة أدناه وفق أو على مطبوع
«نموذجي تعده اإلدارة وأن يقوموا باألداء التلقائي للواجبات التكميلية
«علىدفعتينمتساويتينعلى التواليقبل انصرام شهريسبتمبر ونوفمبر
«من سنة : 2020
«ألف  -يستفيد الخاضعون للضريبة الذين يدلون باإلقرار
«السالف الذكر ويؤدون بشكل تلقائي الواجبات التكميلية من
«اإللغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر املنصوص عليها
«في هذه املدونة.
«باء  -عالوة على إلغاء الجزاءات املشار إليها في «ألف» أعاله،
«يستفيد الخاضعون للضريبة من اإلعفاء من املراقبة الجبائية،
«بالنسبة لكل ضريبة ورسم ولكل سنة من السنوات املحاسبية
«السالفة الذكر التي كانت موضوع هذا اإلقرار التصحيحي ،وفق
«الشروط التالية :
«  -يجب على الخاضعين للضريبة اإلدالء باإلقرار التصحيحي مع
«األخذ بعين االعتبار املعلومات واملعطيات التي تتوفر عليها إدارة
«الضرائب.
«ولهذا الغرض يجب على الخاضعين للضريبة الراغبين في تسوية
«وضعيتهم الجبائية أن يطلبوا من إدارة الضرائب ،في أو وفق مطبوع
«نموذجي تعده اإلدارة ،موافاتهم ببيان حول اإلخالالت التي رصدتها
«بعد تحليل البيانات الواردة في إقراراتهم الضريبية.
«ويتم اإلدالء بهذا البيان للمعني باألمر في أو وفق مطبوع نموذجي
«تعده اإلدارة.
« -يجب على الخاضعين للضريبة املشار إليهم أعاله اإلدالء بمذكرة
«تفسيرية يتم إعدادها بمساعدة مستشار يتم اختياره من بين
«الخبراء املحاسبين أو املحاسبين املعتمدين.
«ويجب أن تتضمن هذه املذكرة ،فيما يخص جميع الحسابات
«والعمليات املعنية ،التصحيحات التي قام بها الخاضع للضريبة وكذا
«األسباب املفصلة التي تبرر عدم التسوية الكلية أو الجزئية لإلخالالت
«التي أدلت بها إدارة الضرائب في البيان السالف الذكر.
«يتم تصفية الضريبة التكميلية الواجب أداؤها على أساس
«التصحيحات املدرجة في اإلقرار التصحيحي وال يمكن أن تقوم
«اإلدارة بفحص الحسابات أو العمليات إال إذا اكتشفت عمليات
«تدليس أو تزوير أو استعمال فواتير وهمية.
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«جيم  -عالوة على إلغاء الجزاءات السالفة الذكر ،يستفيد من

« - .XXXتعفى من واجبات التسجيل عقود اقتناء العقارات من
«طرف األحزاب السياسية الضرورية ملمارسة نشاطها.

«سنة من السنوات املحاسبية املشار إليها أعاله والتي كانت موضوع

«ويطبق اإلعفاء املذكور ملدة سنتين ابتداء من فاتح يناير ».2020

«هذا اإلقرار التصحيحي ،الخاضعون للضريبة الذين يقومون

«املادة  - .VI - .250املحررات ذات منفعة اجتماعية

«بتسوية وضعيتهم الضريبية على أساس اتفاقية مبرمة بين إدارة

«.................................................................................................. - 1°

«اإلعفاء من املراقبة الجبائية ،بالنسبة لكل ضريبة ورسم ولكل

«الضرائب واملنظمة املهنية التي ينتمون إليها والتي تحدد املعايير التي
«يجب على أساسها القيام بهذه التسوية انطالقا من قاعدة البيانات
«التي تتوفر عليها اإلدارة.
«دال  -يستثنى من النظام االنتقالي املشار إليه أعاله :
«  -الخاضعون للضريبة الذين يوجدون في حالة توقف عن مزاولة
«نشاطهم ؛
«  -الخاضعون للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة
«أو السنوات املحاسبية التي كانت موضوع إحدى مساطر املراقبة
«املنصوص عليها في هذه املدونة.

«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« ................................................... - 18°توزيع الوقود بالتقسيط ؛
« - 19°مخالصات مبيعات الغاز املضغوط أو املسال أو املحلول
«املنجزة من طرف التجار الذين يشترونه بنية بيعه».
«املادة  - .252تعريفة الواجبات
« - .Iالواجبات النسبية
«ألف ............................................................................................... -
«باء  -تخضع لنسبة  ................................................................نقدا.

«  - .XXIXبصفة انتقالية وبصرف النظر عن جميع األحكام

«غير أن أحكام الفقرة السابقة ال تطبق ...........................................
« ................................التي تتم من طرفهم وكذا تجار التبغ بالتقسيط.

«السنوي بمجموع الدخل املتعلق بالدخول املذكورة برسم السنوات

«جيم ............................................................................................... -

«السابقة غير املتقادمة ،أن يستفيدوا وفق الشروط املبينة بعده،

« - .IIالواجبات الثابتة

«املخالفة ،يمكن ألصحاب الدخول العقارية الذين لم يدلوا باإلقرار

«من اإلعفاء من أداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية
«ومن اإللغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر املنصوص عليها
«في هذه املدونة ،على أن يودعوا قبل فاتح يوليو  ،2020إقرارا وفق
«أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة.
«يتعين على الخاضعين للضريبة السالف ذكرهم أن يؤدوا بشكل
«تلقائي بالتزامن مع اإلقرار املذكور أعاله ،مساهمة تساوي  %10من
«املبلغ اإلجمالي للدخول العقارية املتعلقة بسنة  .2018ويدفع مبلغ

«ألف ............................................................................................... -
«................................................................................................................
«.........................................................................................................
«زاي  -تخضع لواجب ثابت قدره  50درهم :
«.................................................................................................. - 1°
«...............................................................................................................
« - 4°سندات  .......................................قيمتها  2000درهم ؛

«هذه املساهمة لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي

« - 5°البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية الخاصة باألشخاص
«الذين تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة ( )12سنة ميالدية كاملة ،عند
«تسليمها أو تجديدها أو منح نظير لها.

«وال يؤدون املساهمة املنصوص عليهما في هذا البند داخل األجل

«حاء .......................................................................................... -

«أو مؤسستهم الرئيسية على أساس بيان إعالم بالدفع تعده اإلدارة.
«يظل األشخاص الذاتيون املعنيون الذين ال يودعون اإلقرار
«السالف الذكر خاضعين للقواعد العامة.

(الباقي ال تغيير فيه).
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«املادة  - .267األشخاص املفروضة عليهم املساهمة

«املادة  -. 282اإلعفاءات

«تحدث مساهمة  ،............................................................باستثناء :

«تعفى من الرسم :

«  -الشركات  .....................................في املادة « - I - 6ألف» أعاله ؛

«.................................................................................................. - 1°

«  -الشركات  ..........................املشار إليها في املادة « - I ( 6باء» )6° -

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

«أعاله ؛

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

«  -شركات “ ....................................القطب املالي للدار البيضاء”».

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

«املادة  - .280العقود الخاضعة للرسم

« - 11°العمليات االرتقابية ؛

«تخضع للرسم على عقود التأمين ...................................................

« - 12°العمليات التي تقوم بها مقاوالت التأمين وإعادة التأمين

« ....................................................................بالترا�ضي.
«يراد في مدلول هذه املدونة بما يلي :
«  -عقود التأمين  :عقود التأمين املعدة من لدن مقاوالت التأمين

«التكافلي بواسطة طلب االدخار من أجل االستثمار التكافلي والتي
«يحصل بموجبها املشترك ،مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة واحدة
«أو في شكل دفعات دورية ،على مبلغ الرأسمال املكون من هذه الدفعات
«ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات االستثمار التكافلي ؛

«وإعادة التأمين وكذا عقود التأمين التكافلي املعدة من لدن

« - 13°العمليات التي تقوم بها مقاوالت التأمين وإعادة التأمين

«مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي لحساب صندوق

«التكافلي بواسطة طلب االدخار بهدف جمع املبالغ املؤداة من طرف

«التأمين التكافلي ؛

«املؤمن لهم ألجل االستثمار املشترك مع تمكينهم من االستفادة من

«  -عقود إعادة التأمين  :عقود إعادة التأمين املعدة من لدن
«مقاوالت التأمين وإعادة التأمين وكذا عقود إعادة التأمين
«التكافلي املعدة من لدن مقاوالت التأمين وإعادة التأمين
«التكافلي لحساب صندوق إعادة التأمين التكافلي ؛
«  -عمليات التأمين  :عمليات التأمين املنجزة من لدن مقاوالت

«أرباح الشركات التي تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي
«بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع تحمل الخسائر
«املحتملة».
«املادة  - .284تعريفة الرسم
«تحدد تعريفة الرسم على عقود التأمين كما يلي :

«التأمين وإعادة التأمين وكذا عمليات التأمين التكافلي املنجزة

«................................................................................................... - 1°

«من لدن مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي لحساب

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

«صندوق التأمين التكافلي ؛

«  - 3°تخضع للرسم بنسبة : %14

«  -عمليات إعادة التأمين  :عمليات إعادة التأمين املنجزة من لدن

«أ) عمليات التأمين ضد أخطار االئتمان وأخطار تمويل األبناك

«مقاوالت التأمين وإعادة التأمين وكذا عمليات إعادة التأمين

«التشاركية بما فيها عمليات التأمين ....................................................

«التكافلي املنجزة من لدن مقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي

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

«لحساب صندوق إعادة التأمين التكافلي».

(الباقي ال تغيير فيه).
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 - .IIتتمم املدونة العامة للضرائب السالفة الذكر باملادتين 154
املكررة مرتين و 199املكررة كما يلي:
«املادة  154املكررة مرتين - .اإلقرار عن كل بلد
« - .Iيتعين على كل منشأة خاضعة للضريبة على الشركات باملغرب
«واملستوفية للشروط الواردة في الفقرة الثانية بعده ،إيداع إقرار
«لدى إدارة الضرائب يسمى «اإلقرار عن كل بلد» ،خالل االثني عشر
«( )12شهرا املوالية لتاريخ اختتام السنة املحاسبية ،بطريقة
«إلكترونية وفق نموذج تعده اإلدارة ،يتضمن توزيعا حسب كل بلد
«للمعطيات الجبائية واملحاسبية واملعلومات املتعلقة بالهوية ومكان
«وطبيعة مزاولة األنشطة املتعلقة بمجموعة املنشآت متعددة
«الجنسيات املنتمية إليها هذه املنشأة.
«وتخضع هذه املنشأة لهذا االلتزام عندما تكون هذه األخيرة :
«أ) تملك ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،مساهمة في منشأة
«أو مؤسسة واحدة أو أكثر خارج املغرب ،مما يجعلها ملزمة بإعداد
«بيانات مالية مجمعة طبقا للمعايير املحاسبية الجاري بها العمل،
«أو تكون ملزمة بذلك إذا كانت مساهماتها مدرجة في جدول أسعار
«بورصة القيم باملغرب ،
«ب) وتحقق رقم معامالت سنويا مجمعا ،دون احتساب الرسوم،
«يساوي أو يفوق ثمانية مليارات ومائة واثنين وعشرين مليونا
«وخمسمائة ألف ( )8.122.500.000درهم برسم السنة املحاسبية
«التي تسبق تلك املعنية باإلقرار ،
«ج) وال تمتلكها ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة طبقا ل ـ أ) أعاله،
«أي منشأة أخرى تقع باملغرب أو خارجه.
« - .IIيتعين كذلك على كل منشأة خاضعة للضريبة على الشركات
«باملغرب واملستوفية إلحدى الشروط املبينة بعده ،إيداع اإلقرار
«عن كل بلد املشار إليه في البند  Iأعاله ،داخل األجل ووفق النموذج
«والطريقة السالفي الذكر ،وذلك عندما :
«  -تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة منشأة تقع في دولة
«ال تفرض إيداع اإلقرار عن كل بلد ،وتكون ملزمة بإيداع هذا
«اإلقرارإذا كانت باملغرب ،
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«  -أو تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة منشأة تقع في دولة
«لم يبرم معها املغرب اتفاقا يتضمن أحكاما متعلقة بتبادل
«املعلومات ألغراض جبائية ،
«  -أو تعينها لهذا الغرض مجموعة املنشآت متعددة الجنسيات
«التي تنتمي إليها وتخبراملنشأة إدارة الضرائب بذلك.
« - .IIIيتعين كذلك على كل منشأة خاضعة للضريبة على الشركات
«باملغرب ،تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة منشأة يقع مقرها
«في دولة أبرم معها املغرب اتفاقا يسمح بتبادل املعلومات ألغراض
«جبائية والتي تكون فيها ملزمة بإيداع اإلقرار عن كل بلد بموجب
«التشريع الجاري به العمل في الدولة املذكورة أو أن تكون ملزمة
«بإيداع هذا اإلقرار إذا كان مقرها باملغرب ،إيداع اإلقرار املنصوص
«عليه في هذه املادة ،داخل األجل ووفق النموذج والطريقة السالفي
«الذكر ،عندما تقوم إدارة الضرائب بإخبارها ،وفق اإلجراءات
«املنصوص عليها في املادة  219أدناه ،بإخالل تلك الدولة بالتبادل
«بسبب تعليق اإلرسال اآللي أو بسبب إهمالها املتواصل في اإلرسال
«اآللي للمغرب لإلقرارات عن كل بلد التي في حوزتها.
« - .IVعندما تكون منشأتان أو أكثر ،خاضعة للضريبة على
«الشركات باملغرب ومنتمية إلى نفس مجموعة املنشآت متعددة
«الجنسيات ،ملزمة بإيداع اإلقرار عن كل بلد املنصوص عليه
«في البند  IIأو  IIIمن هذه املادة ،تعين املجموعة إحدى هاته املنشآت
«من أجل إيداع اإلقرار عن كل بلد ،داخل األجل ووفق النموذج
«والطريقة السالفي الذكر ،لدى إدارة الضرائب شريطة إخبارها
«مسبقا بذلك من طرف املنشأة املعينة».
«املادة  199املكررة - .الجزاء املترتب عن عدم اإلدالء باإلقرار 
«عن كل بلد أو إيداع إقرار ناقص
«عندما ال ُي ِدلي الخاضع للضريبة باإلقرار عن كل بلد املنصوص
«عليه في املادة  154املكررة مرتين أعاله ،أو أدلى بإقرار ناقص ،يدعى
«بواسطة رسالة وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادة  219أدناه،
«إليداع اإلقرار السالف الذكر أو تتميمه داخل أجل خمسة عشر ()15
«يوما املوالية لتاريخ تسلم الرسالة املذكورة.
«في حالة عدم اإلدالء باإلقرار املذكور أو اإلدالء بإقرار ناقص،
«تخبر اإلدارة الخاضع للضريبة برسالة وفق اإلجراءات املنصوص
«عليها في املادة  219أدناه بتطبيق غرامة مبلغها خمسمائة ألف
«( )500.000درهم.
«يتم إصدار هذه الغرامة عن طريق الجدول».
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 - .IIIتنسخ ابتداء من فاتح يناير  ،2020أحكام املواد  VI - 8و 100
و  178من املدونة العامة للضرائب السالفة الذكر.
 - .IVدخول حيز التطبيق
 - 1تطبق أحكام املواد " - I( 6دال"  )3° -و " - I( 19ألف"  )1° -و 31
(« - Iجيم»  )3° -من املدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها
بالبند  Iأعاله ،ابتداء من فاتح يناير .2020
 - 2تطبق أحكام املادتين " - I( 6باء"  4° -و"جيم"  )1° -و II - 19
من املدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله،
على الشركات املكتسبة لصفة ”القطب املالي للدار البيضاء" ابتداء من
فاتح يناير .2020
 - 3تطبق أحكام املواد " - I( 6باء" ( 6°و  ))7°و  7و II - 19
و « - I( 31باء»  )3° -و  165و 267من املدونة العامة للضرائب
كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،على املنشآت املقامة في مناطق
التسريع الصناعي ابتداء من فاتح يناير .2021
 - 4تطبق أحكام املواد " - I( 6دال" )4° -و" - I( 19ألف" )8° -
و II - 47من املدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I
أعاله برسم السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2020
 - 5تطبق أحكام املادتين " - II( 6باء"  )4° -و " - I( 19ألف"  )9° -من
املدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله برسم
السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2020
 - 6تطبق أحكام املادة " - I - 19ألف" من املدونة العامة للضرائب
كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،برسم السنوات املحاسبية
املفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2020
 - 7تطبق أحكام املادة " - I - 19باء" من املدونة العامة للضرائب
كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،برسم السنوات املحاسبية
املفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2020
 - 8تطبق أحكام املادة  III - 28من املدونة العامة للضرائب كما تم
تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،على األقساط أو االشتراكات املدفوعة
ابتداء من فاتح يناير .2020
 - 9تطبق أحكام املادتين  29و 216من املدونة العامة للضرائب
كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،على عمليات املراقبة املباشرة
ابتداء من فاتح يناير .2020
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 - 10تطبق أحكام املادة  41من املدونة العامة للضرائب كما تم
تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،على رقم األعمال املحقق ابتداء من
فاتح يناير .2020
   - 11تطبق أحكام املادة  4° - 57من املدونة العامة للضرائب
كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،على معاشات العجز املمنوحة
لألشخاص املعنيين ولخلفهم املكتسبة ابتداء من فاتح يناير .2020
 - 12تطبق أحكام املادة  16° - 57من املدونة العامة للضرائب كما
تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،على التعويض الشهري املمنوح
للمتدرب الحاصل على شهادة البكالوريا ابتداء من فاتح يناير .2020
   - 13تطبق أحكام املادة  I - 60من املدونة العامة للضرائب
كما تم تغييرها بالبند  Iأعاله ،على املعاشات واإليرادات العمرية
املكتسبة ابتداء من فاتح يناير .2020
 - 14تطبق أحكام املادة  III - 60من املدونة العامة للضرائب
كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،على دخول األجور املكتسبة
ابتداء من فاتح يناير .2020
 - 15تطبق أحكام املادتين  63و 241املكررة " - II -باء" من املدونة
العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،على عمليات
تفويت عقار أوجزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكناه الرئيسية،
املنجزة ابتداء من فاتح يناير .2020
 - 16تطبق أحكام المادة  VII - 68و  VIIIمن المدونة العامة
للضرائب كما تم تغييرها بالبند  Iأعاله ،على مخططات االدخار في
األسهم ومخططات االدخار في المقاولة التي يتم إبرامها ابتداء من
فاتح يناير .2020
 - 17تطبق أحكام املادة  IV - 129من املدونة العامة للضرائب كما
تم تتميمها بالبند  Iأعاله ،على العقود واملحررات املنجزة ابتداء من
فاتح يناير .2020
 - 18تطبق أحكام المادة  - I - 144دال من المدونة العامة للضرائب
كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،على اإلقرارات المودعة ابتداء
من فاتح يناير .2020
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 - 19تطبق أحكام املادتين  154املكررة مرتين و  199املكررة من
املدونة العامة للضرائب كما تمت إضافتها بالبند  IIأعاله وأحكام
املادة  VII - 214من هذه املدونة كما تم تتميمها بالبند  Iأعاله ،برسم
السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2021
 - 20تطبق أحكام املادتين  161املكررة مرتين  III -و 19° - VIII-232
من املدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله،
على عمليات املساهمة بسندات رأس املال في شركة قابضة املنجزة
ابتداء من فاتح يناير .2020
 - 21تطبق أحكام املواد  185و  185املكررة و  V - 214من املدونة
العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،برسم
السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2020
 - 22تطبق أحكام املادة  I - 212من املدونة العامة للضرائب
كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،على عمليات املراقبة الجبائية
التي تم في شأنها تبليغ اإلشعار بالفحص ابتداء من فاتح يناير .2020
 - .Vأحكام انتقالية
 - 1تستمر املنشآت املصدرة للمنتجات أو الخدمات التي
أنجزت أول عملية تصدير قبل فاتح يناير  ،2020في االستفادة بصفة
انتقالية من اإلعفاء الكلي من الضريبة على الشركات أو الضريبة على
الدخل إلى حين انصرام مدة الخمس ( )5سنوات املتتالية التي ابتدأت
من السنة املحاسبية التي أنجزت خاللها عملية التصدير األولى.
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تستفيد املنشآت املذكورة فيما بعد هذه املدة من فرض الضريبة
بالسعرين املنصوص عليهما في املادة  - I - 19ألف أو " - II( 73واو" )7° -
من املدونة العامة للضرائب.
 - 2يظل النظام الجبائي الجاري به العمل قبل فاتح يناير 2020
مطبقا على شركات الخدمات التي اكتسبت صفة "القطب املالي
للدار البيضاء" ،قبل هذا التاريخ.
ويمكن للشركات المكتسبة لهذه الصفة قبل فاتح يناير 2020
االستفادة من اإلعفاء الدائم من الضريبة المحجوزة في المنبع
المنصوص عليها في المادة « - I( 6جيم»  )1° -من المدونة العامة
للضرائب ومن السعر النوعي المنصوص عليه في المادة  II-19من
هذه المدونة ،كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،بشكل اختياري
ال رجعة فيه بناء على طلب يوجه إلى إدارة الضرائب قبل انتهاء األجل
المحدد لإلدالء باإلقرار المنصوص عليه في المادة  I - 20من المدونة
العامة للضرائب.
ويظل النظام الجبائي الجاري به العمل قبل فاتح يناير 2021
مطبقا بصفة انتقالية على المنشآت المقامة في مناطق التسريع
الصناعي قبل هذا التاريخ.
وتستفيد هذه المنشآت من السعر النوعي المنصوص عليه في
المادة  II-19أو المادة « - II-73واو»  7° -من المدونة  العامة للضرائب،
كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،بعد انصرام مدة عشرين ()20
سنة المحاسبية المتتالية الموالية لمدة اإلعفاء الكلي من الضريبة.
 - .VIيراد بـ «مناطق التسريع الصناعي» ،حسب مدلول هذه
املدونة ،املناطق الخاضعة للقانون رقم  19.94املتعلق باملناطق
الحرة للتصدير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.95.1بتاريخ
 24من شعبان  26( 1415يناير .)1995
تحل عبارة «مناطق التسريع الصناعي» محل عبارة «املناطق الحرة
للتصدير» في هذه املدونة وفي النصوص املتخذة لتطبيقها.
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التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة
املــادة 7
 - .Iنطاق التطبيق
 - 1تعريف
تحدث مساهمة برسم املوجودات املودعة لدى األبناك
أو املحتفظ بها في شكل أوراق بنكية أو املنقوالت أو العقارات غير
املخصصة لغرض منهي التي تم اقتناؤها بواسطة هذه املوجودات
أو برسم السلفات املدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب
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 - 2األشخاص املعنيون
تهم هذه املساهمة األشخاص الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي
باملغرب برسم األرباح أو الدخول املرتبطة بمزاولة نشاط منهي
أو فالحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير  ،2020برسم الضريبة
على الدخل طبقا للمدونة العامة للضرائب :
ألف  -املتوفرين على موجودات مودعة في حسابات بنكية
أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية ؛
باء  -املقتنين ملنقوالت أو عقارات غير مخصصة لغرض منهي،
بواسطة هذه املوجودات خال ل السنوات غير املتقادمة ؛

املستغل والقروض املمنوحة للغير ،من قبل األشخاص الذاتيين

جيم  -املنجزين لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية

املشار إليهم في  2أدناه والذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية املنصوص

للشركاء أو في حساب املستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير،

عليها في املدونة العامة للضرائب.
يجوز لألشخاص املعنيين التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية
وفق الشروط الواردة في البند  IIأدناه ،مقابل أداء هذه املساهمة
بالسعر املنصوص عليه في البند  IIIأدناه.
وال يتم برسم السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير ،2020
اعتماد النفقات املشار إليها في املادة  29من املدونة العامة للضرائب

خالل السنوات غير املتقادمة.
 - .IIااللتزامات والشروط
 - 1االلتزام باإلقرار وشروط االستفادة من املساهمة
 بالنسبة لألشخاص املشار إليهم في  - 2-Iألف أعاله :من أجل االستفادة من املساهمة ،يقوم األشخاص املعنيون
بإيداع املوجودات السالفة الذكر لدى مؤسسات االئتمان املعتمدة،
باعتبارها بنكا ،الخاضعة ألحكام القانون رقم  103.12املتعلق

والتي تم صرفها عند تقييم مجموع الدخل في إطار فحص مجموع

بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها ،الصادر بتنفيذه

الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة املنصوص عليه في املادة 216

الظهير الشريف رقم  1.14.193بتاريخ فاتح ربيع األول 1436

من املدونة السالفة الذكر ،وذلك في حدود مبلغ املوجودات أو قيمة

( 24ديسمبر .)2014

املنقوالت أو العقارات غير املخصصة لغرض منهي أو مبلغ السلفات
املدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب املستغل
والقروض املمنوحة للغير املشار إليها أعاله ،املصرح بها.
يعتبر أداء هذه املساهمة بمثابة إبراء للشخص الذاتي املعني من
أداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات املتعلقة

يجب أن تكون الودائع موضوع إقرار منجز وفق أو على مطبوع
نموذجي تعده اإلدارة ،مقابل وصل يسلمه البنك املعني ،يتضمن :
• عناصرالتعريف املتعلقة بالطرف الدافع ؛
• مبلغ املوجودات املودعة في حسابات بنكية أو املحتفظ بها
في شكل أوراق بنكية.

بها واملترتبة عن تقييم نفقات الخاضعين للضريبة في إطار فحص

 -بالنسبة لألشخاص املشارإليهم في  - 2-Iباء وجيم أعاله :

مجموع وضعيتهم الضريبية.

من أجل االستفادة من املساهمة ،يقوم األشخاص املعنيون :
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• بإيداع إقرار مكتوب وفق أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة
مقابل وصل لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي
أو مؤسستهم الرئيسية ،يتضمن البيانات التالية :
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ويتم كل دفع بواسطة "ورقة  إعالم" منجزة وفق أو على مطبوع
نموذجي ،مؤرخة وموقعة من لدن الطرف الدافع وتتضمن :
• رقم اإلقرار املذكور ؛

* اإلسم العائلي والشخ�صي واملوطن الضريبي للملزم أو مقر

• مبلغ املوجودات املودعة في حسابات بنكية أو املحتفظ بها في
شكل أوراق بنكية التي تم إيداعها من طرف الخاضع للضريبة ؛

* رقم التعريف الضريبي ؛

• مبلغ املساهمة املدفوع.

مؤسسته الرئيسية ؛

* قيمة اقتناء املنقوالت أو املمتلكات العقارية أو مبلغ السلفات
املدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب املستغل
والقروض املمنوحة للغير.
• بدفع املساهمة تلقائيا عند إيداع اإلقرار السالف الذكر حسب
السعر املشار إليه في البند  IIIأدناه ،على أساس قيمة اقتناء
املنقوالت أو املمتلكات العقارية أو مبلغ السلفات املدرجة في
الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب املستغل والقروض
املمنوحة للغير.
ويتم دفع مبلغ املساهمة لدى قابض إدارة الضرائب التابع له
موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية على أساس ورقة إعالم
بالدفع محررة في ثالثة ( )3نظائر وفق أو على مطبوع نموذجي تعده
اإلدارة مؤرخة وموقعة من قبل الطرف الدافع  تبين :
* اإلسم العائلي والشخ�صي واملوطن الضريبي للملزم أو مقر
مؤسسته الرئيسية ؛
* رقم التعريف الضريبي ؛
* أساس احتساب املساهمة ؛
* مبلغ املساهمة املدفوع.
 - 2إلتزامات مؤسسات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا
يتعين على مؤسسات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا الخاضعة
للقانون رقم  103.12السالف الذكر:
أ) أن تقتطع املساهمة برسم املوجودات املودعة في حسابات
بنكية  أو املحتفظ بها في شكل أوراق بنكية التي تم إيداعها ،بالسعر
املنصوص عليه في البند  IIIبعده وأن تدفعها إلى قابض إدارة الضرائب
خالل الشهر املوالي للشهر الذي تم فيه إيداع اإلقرار.

ب) أن ترسل نظائر من "ورقة إعالم" املشار إليها أعاله إلى املديرية
العامة للضرائب خالل الشهر املوالي للشهر الذي تم فيه دفع املساهمة.
 -. IIIسعر املساهمة
يحدد سعر املساهمة في نسبة  %5من مبلغ املوجودات املودعة
لدى األبناك أو املحتفظ بها في شكل أوراق بنكية لدى مؤسسات
االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا املقيمة باملغرب أو من قيمة املنقوالت
أو العقارات غير املخصصة لغرض منهي التي تم اقتناؤها بواسطة
هذه املوجودات أو من مبلغ السلفات املدرجة في الحسابات الجارية
للشركاء أو في حساب املستغل والقروض املمنوحة للغير.
 - .IVالجزاءات
تتعرض مؤسسات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا التي لم تقم
بدفع مبلغ املساهمة داخل األجل املنصوص عليه في البند   2-IIأعاله،
عالوة على أداء املبلغ األصلي للمساهمة ،للجزاءات املتعلقة بالتحصيل
املنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب.
كما يفقد األشخاص الذاتيون املعنيون املشار إليهم في   - 2 - I
باء وجيم أعاله الذين لم يحترموا الشروط وااللتزامات املنصوص
عليها أعاله ،الحق في االستفادة من هذه املساهمة ويظلون خاضعين
للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
 - .Vمدة تطبيق املساهمة
تمنح لألشخاص املعنيين مدة تبتدئ من فاتح يناير إلى
 30يونيو  2020للقيام باإلقرار املشار إليه أعاله وأداء املساهمة
برسم املوجودات املعنية أو برسم قيمة املنقوالت أو العقارات التي تم
اقتناؤها بواسطة هذه املوجودات أو السلفات املدرجة في الحسابات
الجارية للشركاء أو في حساب املستغل والقروض املمنوحة للغير.
ويمكن تمديد هذا األجل مدة شهرين ،قابلة للتجديد مرة واحدة.
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املساهمة اإلبرائية برسم الغرامات املالية
املتعلقة بعوارض األداء على الشيكات
املادة  7املكررة
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 - 2األشخاص املعنيون
تهم هذه املساهمة اإلبرائية األشخاص الذاتيين واالعتباريين
املتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي باملغرب
والذين ارتكبوا املخالفات املنصوص عليها في  3-Iأدناه في ميدان

 - 1تعريف :
يتم إحداث مساهمة إبرائية برسم الغرامات املالية املتعلقة
بعوارض األداء كيفما كان ترتيبها ،والتي لم تتم تسويتها بالنسبة
للشيكات املقدمة لألداء بتاريخ  31ديسمبر  2019كحد أق�صى.
 - 2سعر وأداء املساهمة اإلبرائية :
يحدد سعر املساهمة اإلبرائية في  % 1,5من مبلغ الشيك أو الشيكات
غير املؤداة موضوع عوارض األداء التي لم تتم تسويتها واملقدمة
لألداء بتاريخ  31ديسمبر  2019كحد أق�صى ،شريطة أن يتم أداء هذه
املساهمة خالل سنة .2020
يحدد مبلغ املساهمة السالفة الذكر في عشرة آالف ()10.000درهم
كحد أق�صى بالنسبة لألشخاص الذاتيين ،وفي خمسين ألف ()50.000
درهم بالنسبة لألشخاص االعتباريين ،كيفما كان عدد عوارض
األداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات املقدمة لألداء بتاريخ
 31ديسمبر  2019كحد أق�صى.
يتم أداء املساهمة اإلبرائية املذكورة دفعة واحدة.
 - 3اآلثار املترتبة عن أداء املساهمة اإلبرائية :
يترتب عن أداء املساهمة اإلبرائية املشار إليها أعاله تبرئة ذمة
األشخاص املعنيين بأداء الغرامات املالية املتعلقة بعوارض األداء التي لم
تتم تسويتها بالنسبة للشيكات املقدمة لألداء بتاريخ  31ديسمبر 2019
كحد أق�صى.

التسوية التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات
املنشأة بالخارج
املادة 8
 - .Iنطاق التطبيق
  - 1تعريف
تحدث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم املمتلكات
واملوجودات املنشأة بالخارج اململوكة ،قبل  30شتنبر ،2019
من طرف األشخاص املشار إليهم في  2أدناه بشكل مخالف للقوانين
املنظمة للصرف وللتشريع الجبائي.

الرقابة على الصرف املنظم بالظهير الشريف رقم  1.59.358بتاريخ
 14من ربيع اآلخر  17( 1379أكتوبر  )1959بشأن األموال املوجودة
في الخارج أو املتألفة من نقود أجنبية وكذا املخالفات الجبائية
املرتبطة بها واملنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب.
  - 3مخالفات الصرف املعنية
يراد بمخالفات الصرف املعنية بهذه املساهمة ،تلك املنصوص
عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ  5ذي القعدة 1368
( 30أغسطس  )1949املتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف
وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل :
أ) أمالك عقارية مملوكة بأي شكل من األشكال بالخارج ؛
ب) أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس املال
وديون مملوكة بالخارج ؛
ج) ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية،
هيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج.
 - 4املخالفات الجبائية املعنية
يراد باملخالفات املعنية بهذه املساهمة تلك املحددة باملدونة
العامة للضرائب واملتعلقة بعدم التصريح بالدخول والحاصالت
واألرباح وزائد القيمة برسم املمتلكات العقارية والقيم املنقولة
وكذا املوجودات من العمالت األجنبية بالخارج كما هو مشار إليه
في    3-Iأعاله.
- .IIااللتزامات والشروط
 - 1الشروط
يمكن لألشخاص املشار إليهم في  2-Iأعاله أن يستفيدوا من عدم
تطبيق العقوبات الزجرية املتعلقة بمخالفات الصرف وكذا تلك
الناجمة عن املخالفات الجبائية املشار إليهما على التوالي في   3-Iو 4-I
أعاله ،وفق الشروط التالية :
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أ) أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده

 - 3الواجبات املفروضة على مؤسسات االئتمان املعتمدة
ً
باعتبارها بنكا
ً
يتعين على مؤسسات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا الخاضعة
للقانون رقم  103.12املشار إليه أعاله أن تقوم بالواجبات التالية :

املعتبرة في حكمها ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193

أ) أن تفتح حسابا بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة في إسم
األشخاص الذاتيين أو االعتباريين املعنيين من أجل إيداع الودائع
بالعملة األجنبية  ؛

ب) أن يقوموا بجلب السيولة على شكل عمالت نقدية وكذا

ب) أن تقتطـع من املنبع املساهمة اإلبرائية بالنسب املنصوص

الدخول والحاصالت الناجمة عن هذه السيولة و بيع نسبة  من هذه

عليـها فـي  1 - IIIأدناه وتقوم بدفعها إلى قابض إدارة الضرائب التابع

السيولة ال تقل عن  % 25منها في سوق الصرف باملغرب مقابل الدرهم

لها مقرها وذلك خالل الشهر املوالي للشهر الذي تم خالله توطين

مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل
ً
مفتوحة لدى مؤسسات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا املتواجدة

املوجودات والعمالت  األجنبية.

اإلدارة يبين نوعية املمتلكات املنشأة بالخارج كما هو مشار إليها في
ً
 3-Iأعاله لدى إحدى مؤسســات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا
خاضعة للقانون رقم  103.12املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات
بتاريخ فاتح ربيع األول  24( 1436ديسمبر )2014؛

باملغرب ؛
ج) أن يقوموا بأداء املساهمة وفق النسب املحددة في  1-IIIأدناه.
 - 2مضمون اإلقرار و مسطرة إيداعه
يجب أن يتضمن اإلقرار املنصوص عليه في   1-IIأعاله البيانات
التالية :
أ)  مجموع املعلومات املطلوبة عادة من طرف مؤسسات االئتمان
ً
املعتمدة باعتبارها بنكا لفتح حساب بنكي ؛
ب) نوعية وبيان املوجودات املنصوص عليها في  3-Iأعاله مع تبيان

يتم كل دفع بواسطة بيان إعالم بالدفع محرر في ثالثة ( )3نظائر
على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة مؤرخ وموقع من قبل الطرف
الدافع يبين فقط :
 رقم اإلقرار ؛ املبالغ املرجعة وكذا قيمة اقتناء املمتلكات العقارية وقيمةاكتتاب أو اقتناء األصول املالية والقيم املنقولة وغيرها من
سندات رأس املال أو الديون املنشأة بالخارج ؛
 مبلغ املساهمة املدفوع.ج) أن ترسل نظائر بيان اإلعالم بالدفع إلى مقر مكتب الصرف
وإلى املديرية العامة للضرائب خالل أجل أقصاه الشهر املوالي للشهر
الذي تم فيه دفع املساهمة برسم التسوية.

القيمة املطابقة لها.

 - .IIIنسب و أداء املساهمة اإلبرائية

ويجب أن يودع اإلقرار لدى إحدى مؤسسات االئتمان املعتمدة
ً
باعتبارها بنكا املنظمة بموجب القانون رقم  103.12السالف الذكر

 - 1نسب املساهمة اإلبرائية
تحدد نسبة املساهمة اإلبرائية في :

املطابق للنموذج املعد من طرف اإلدارة لهذا الغرض.

أ) : % 10

ويجب أن يرفق هذا االقرار بالوثائق التي تثبت قيمة اقتناء
املمتلكات املشار إليها في -3-Iأ و -3-Iب والكشوفات الحسابية البنكية
األخيرة التي تبين مبلغ الودائع النقدية املشار إليها في  -3-Iج.

 من قيمة اقتناء املمتلكات العقارية املنشأة بالخارج ؛ من قيمة اكتتاب أو اقتناء األصول املالية والقيم املنقولة وغيرهامن سندات رأس املال أو الديون املنشأة بالخارج.
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 - .Vمقتضيات مختلفة

 % 5 -من مبلغ املوجودات النقدية بالعملة املرجعة للمغرب

 - 1مدة التطبيق

واملودعة في حسابات بالعملة األجنبية أوبالدرهم القابل للتحويل؛
  % 2من مبلغ السيولة بالعملة املرجعة للمغرب واملباعة في سوقالصرف باملغرب مقابل الدرهم.
 - 2اآلثار املترتبة عن أداء املساهمة اإلبرائية
ينتج عن أداء املساهمة اإلبرائية تبرئة ذمة الشخص املعني من أداء
الغرامات املتعلقة بمخالفة املقتضيات التنظيمية للصرف.
كما أن أداء املساهمة اإلبرائية عن التسوية التلقائية يبرىء

تمنح لألشخاص املعنيين فترة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية
 31أكتوبر  2020للقيام باإلقرار وأداء املساهمة اإلبرائية للتسوية
التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارج.
 - 2الضمانات
يستفيد األشخاص املعنيون الذين قاموا بأداء املساهمة اإلبرائية
من ضمان كتمــان الهوي ــة برسم جميع العمــليات املنــجزة خالل فترة

املعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا

هذه التسوية .ولهذا الغرض يستفيدون من مقتضيات الفصل 180

الذعائر والغرامات والزيادات املرتبطة بهما برسم الجزاءات عن

من القانون رقم  103.12السالف الذكر ،بما في ذلك تجاه اإلدارة.

مخالفة واجبات اإلقرار والدفع واألداء املنصوص عليها في املدونة
العامة للضرائب.

وال تجرى أية متابعة إدارية أو قضائية ،بعد أداء املساهمة
اإلبرائية موضوع التسوية التلقائية املصرح بها ضد األشخاص

 - .IVالجزاءات

املعنيين سواء برسم األحكام التشريعية بسن املقتضيات التنظيمية

 - 1الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل األشخاص

للصرف أو برسم التشريع الجبائي.

املعنيين
يفقد األشخاص الذاتيون واالعتباريون املعنيون ،الذين لم
يحترموا الشروط والواجبات املنصوص عليها في  1 - IIو   2 - IIأعاله،
الحق في االستفادة من املقتضيات املتعلقة باملساهمة املذكورة ويبقوا
خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري
به العمل.
- 2الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل مؤسسات
االئتمان
ً
تتعرض مؤسسات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنكا التي لم تقم
بدفع مبلغ املساهمة اإلبرائية داخل األجل املنصوص عليه في 3-II
أعاله ،عالوة على أداء املبلغ الرئي�سي لهذه املساهمة ،للجزاءات
املنصوص عليها في القانـون رقـم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديــون

 - 3ترصد نسبة  %50من حصيلة املساهمة اإلبرائية لفائدة
الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «صندوق دعم التماسك
االجتماعي».
 - 4ترصد نسبة    %50من حصيلة املساهمة اإلبرائية لفائدة
الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الخاص للنهوض
بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها''.
 - 5مقتضيات عامة
تظل املمتلكات واملوجودات التي تمت تسويتها بالنسبة للفترة
املوالية لتاريخ اإلقرار في إطار هذه املادة خاضعة ألحكام الظهير
الشريف رقم  1.59.358السالف الذكر بشأن األموال املوجودة

العمومية ،الصـادر بتنفيذه الظــهير الشريف رقم  1.00.175بتاريخ

في الخارج أو املتألفة من نقود أجنبية وكذا ألحكام املدونة العامة

 28من محرم  3( 1421ماي  )2000كما تم تغييره وتتميمه.

للضرائب.
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 - .IIاملوارد املرصدة
املـوارد املـرصـدة للجهـات

املــادة  8املكررة
ال يمكن لآلمر بالصرف أو من يقوم مقامه ،في إطار االعتمادات

املــادة 10

املفتوحة بامليزانية العامة وبميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها،
أن يلتزم بأي نفقة أو إصدار األمر بتنفيذها إلنجاز مشاريع استثمارية

تطبيقا ألحكام املادة  188من القانون التنظيمي رقم 111.14

على العقارات أو الحقوق العينية باالعتداء املادي ودون استيفاء

املتعلق بالجهات ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83

املسطرة القانونية لنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل

بتاريخ  20من رمضان  7( 1436يوليو  ،)2015ترصد للجهات برسم

املؤقت ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.81.254بتاريخ

السنة املالية  2020نسبة  % 5من حصيلة الضريبة على الشركات.

 11من رجب  6( 1402مايو .)1982
تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية
ومجموعاتها
املــادة 9
يتعين على الدائنين الحاملين ألحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد

املــادة 11
تطبيقا ألحكام املادة  188من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله
رقم  ،111.14ترصد للجهات برسم السنة املالية  2020نسبة  % 5من
حصيلة الضريبة على الدخل.

تثبيت املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة

الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها أال يطالبوا باألداء إال أمام

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

مصالح اآلمر بالصرف لإلدارة العمومية أو الجماعات الترابية املعنية.

املــادة 12

في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ ،يلزم الدولة

تثبت خالل السنة املالية  2020مع مراعاة أحكام قانون املالية هذا،

أو  جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين ،يتعين األمر بصرفه

املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

داخل أجل أقصاه تسعون ( )90يوما ابتداء من تاريخ  اإلعذار بالتنفيذ

والحسابات الخصوصية للخزينة املفتوحة بتاريخ  31ديسمبر .2019

في حدود االعتمادات املالية املفتوحة بامليزانية لهذا الغرض ،وفق

مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

مبادىء وقواعد املحاسبة العمومية ،وإال يتم األداء تلقائيا من طرف

إحداث مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

املحاسب العمومي داخل اآلجال املنصوص عليها باألنظمة الجاري
بها العمل في حالة تقاعس اآلمر بالصرف عن األداء بمجرد انصرام
األجل أعاله.
وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية ،يتم عندئذ
تنفيذ الحكم القضائي عبر األمر بصرف املبلغ املعين في حدود
االعتمادات املتوفرة بامليزانية ،على أن يقوم اآلمر بالصرف وجوبا
بتوفير االعتمادات الالزمة ألداء  املبلغ املتبقي في ميزانيات السنوات

املادة 13
يحدث ،ابتداء من فاتح يناير  ،2020مرفق الدولة املسير بصورة
مستقلة التالي :
 «متحف محمد السادس لحضارة املاء باملغرب» التابع لوزارةاألوقاف والشؤون اإلسالمية.

حذف مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
املادة 14

الالحقة وذلك في أجل أقصاه أربع ( )4سنوات ووفق الشروط املشار
إليها أعاله ،دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات
الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية.

تحذف ،ابتداء من فاتح يناير  ،2020مرافق الدولة املسيرة بصورة
مستقلة التالية :
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 «قسم خريطة التكوين املنهي» التابع لوزارة السياحة والصناعةالتقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ؛
 «مديرية التجهيزات العامة» التابعة لوزارة التجهيز والنقلواللوجيستيك واملاء ؛
 «مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية» التابعة لوزارةالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء ؛
 «املركزالوطني إلجراء االختبارات والتصديق» التابع لوزارة التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء ؛
 «املعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان» التابع لوزارة الثقافةوالشباب والرياضة ؛
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 - .IIيتضمن هذا الحساب
في الجانب الدائن :
  %50من حصيلة املساهمة اإلبرائية املتعلقة بالتسوية التلقائيةبرسم املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارج ،املحدثة بموجب
املادة  8من قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية  2020؛
 املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة ؛ مساهمات الجماعات الترابية  ،في إطار اتفاقي ؛ مساهمات املؤسسات واملقاوالت العمومية ،في إطار اتفاقي ؛ مساهمات القطاع الخاص ،في إطار اتفاقي ؛ مساهمات املنظمات والهيئات الدولية ؛ -الهبات والوصايا ؛

« -املعهد الوطني لعلوم اآلثاروالتراث بالرباط» التابع لوزارة الثقافة

 املوارد املختلفة.في الجانب املدين :

والشباب والرياضة.
يدفع الرصيد الباقي إلى غاية  31ديسمبر  2019املسجل في ميزانية
كل مرفق للدولة املسير بصورة مستقلة املذكور إلى امليزانية العامة

 املساهمة في النفقات املتعلقة ب :• تعميم التعليم األولي ؛

ويدرج في املداخيل بالفصل  ،1.1.0.0.0.13.000املصلحة 8100

• توسيع وتنويع العرض املدر�سي والتكويني والجامعي ؛

طبيعة املورد « 70موارد متنوعة».

• مكافحة الهدراملدر�سي ؛

الحسابات الخصوصية للخزينة
إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى
"الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية
والتكوين وتحسين جودتها"
املادة  14املكررة
 - .Iرغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات املتعلقة

• التربية الدامجة ؛
• تجديد مهن التدريس والتكوين ومراجعة املقاربات والبرامج
واملناهج البيداغوجية ؛
• برامج التكوين في الوسط املنهي ؛
• التكوينات الجامعية واإلصالح البيداغوجي ؛
• الدراسات الخاصة بعمليات التخطيط والتقييم وتحسين
الجودة ؛

بتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين ،وتحسين جودتها،

• تطويرعرض التكوين املنهي في الوسط ذو الطابع القروي ؛

املنصوص عليها في القانون  -اإلطار رقم  51.17املتعلق بمنظومة

• الدعم اإلجتماعي الخاص بمنظومة التربية والتكوين ؛

التربية والتكوين والبحث العلمي ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

• تنزيل اإلطارالوطني لإلشهاد.

رقم  1.19.113بتاريخ  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس   ،)2019يحدث  

 املبالغ املدفوعة لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية في إطاراتفاقي ؛

"الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين

 -املبالغ املدفوعة لفائدة الجماعات الترابية في إطاراتفاقي ؛

جودتها" ،ويكون وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

 -املبالغ املدفوعة لفائدة امليزانية العامة ؛

والبحث العلمي آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.

 -النفقات املختلفة.

ابتداء من فاتح يناير  ،2020حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى
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إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

يسمى «صندوق دعم تمويل املبادرة املقاوالتية»

املسمى «صندوق الدعم املقدم ملصالح املنافسة ومراقبة

املادة 15

األسعار واملدخرات االحتياطية»

 - .Iرغبة في التمكن من ضبط حسابات عمليات دعم تمويل املبادرة
املقاوالتية من خالل آليات الضمان والتمويل ورأسمال االستثمار
واملساعدة التقنية التي وضعتها الدولة لفائدة املقاوالت الصغيرة جدا
واملقاوالت الصغرى واملتوسطة والشباب حاملي املشاريع واملقاوالت
الناشئة املبتكرة واملقاولين الذاتيين ،يحدث ابتداء من فاتح يناير ،2020
حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى «صندوق دعم تمويل املبادرة
املقاوالتية » ويكون الوزير املكلف باملالية آمرا بقبض موارده وصرف
نفقاته.

املادة 16
تغير وتتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير ،2020
أحكام املادة  46من قانون املالية لسنة  1985رقم  ،4.84الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.84.192بتاريخ  5ربيع اآلخر 1405
( 28ديسمبر  ،)1984كما تم نسخها وتعويضها :
«املادة  - .I - .46رغبة  .........................املنافسة واملراقبة وحماية
«املستهلك وضبط السوق واملدخرات ............................................

 - .IIيتضمن هذا الحساب :

«يسمى "صندوق الدعم املقدم ملصالح املنافسة واملراقبة وحماية

في الجانب الدائن :

«املستهلك وضبط السوق واملدخرات االحتياطية" ويكون رئيس

 املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة ؛ مساهمات مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها ،في إطاراتفاقي ؛
 مساهمات الجماعات الترابية ،في إطاراتفاقي ؛ املبالغ املدفوعة ،في إطار اتفاقي ،من طرف املؤسسات واملقاوالتالعمومية ؛
 مساهمات املنظمات والهيئات الدولية ؛ الهبات والوصايا ؛ املوارد املختلفة.في الجانب املدين :
 املبالغ املدفوعة ،في إطار اتفاقي ،لفائدة صندوق الضمان املركزيبرسم آليات الضمان ؛
 املبالغ املدفوعة ،في إطار اتفاقي ،لفائدة صندوق الضمان املركزيأو أي مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية أو خاصة أخرى برسم
آليات التمويل ورأسمال االستثمارواملساعدة التقنية ؛
 النفقات املتعلقة بدراسات الخبرة واملساعدة التقنية املرتبطةبدعم تمويل املبادرة املقاوالتية ؛
 -املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة.

«الحكومة هو اآلمر .....................نفقاته.
« - .IIيتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :
«  -نسبة  ........بقرار لرئيس الحكومة بعد استشارة ...........................
«املبرمة تطبيقا للقانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار
«واملنافسة ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116
«بتاريخ  2رمضان  30( 1435يونيو  ،)2014والقانون رقم 31.08
«القا�ضي بتحديد تدابير لحماية املستهلك ،الصادر بتنفيذه
«الظهير الشريف رقم  1.11.03بتاريخ  14من ربيع األول 1432
«( 18فبراير  ،)2011والقانون رقم  77.15القا�ضي بمنع صنع
«األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها
«واستعمالها ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.148
«بتاريخ  25من صفر 7( 1437ديسمبر ،)2015والقانون رقم 009.71
« 21( .............................................................يونيو  )1982؛
«  -الرصيد .2004 ............................................................................
«في الجانب املدين :
«  -النفقات  ...........................األبحاث واملراقبة وحماية املستهلك
«واملدخرات االحتياطية ؛
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«  -النفقات  .................................بتنظيم األسعار والباحثين وفق
«ما هو منصوص عليه في املواد  3و 4و 5و 68و 91من القانون
«رقم  104.12السالف الذكر وعلى الباحثين املنتدبين املشار
«إليهم في املادة  166من القانون رقم  31.08السالف الذكر،
«وعلى األعوان املحلفين املشار إليهم في املادة  5من القانون
«رقم  77.15السالف الذكر ،وعلى املأمورين املكلفين بمراقبة
«املدخرات  .........................اآلنف الذكر.
«وتحدد ...............................بقرار يصدره رئيس الحكومة بعد
«استشارة  ............................باملالية».

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني»
املادة 17
تغير على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2020أحكام البند II
من املادة  29من قانون املالية رقم  48.03للسنة املالية  ،2004الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.308بتاريخ  7ذي القعدة 1424
( 31ديسمبر ،) 2003كما وقع تغييرها وتتميمها :
«املادة  - .II - .29يتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :
«  %80 -من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية املحدثة
«بموجب الظهيرالشريف رقم  1.10.07الصادرفي  26من صفر1431
«( 11فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة
«السير على الطرق كما وقع تغييره وتتميمه ،واملتعلقة باملخالفات
«التي تتم معاينتها بواسطة محرري محاضر الشرطة املؤهلين
«لذلك املنتمين لإلدارة العامة لألمن الوطني كيفما كانت وسيلة
«أدائها ؛
«  -الهبات ……….....….................
«  -املبالغ ………..……….....................
«في الجانب املدين :
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«املادة  16املكررة - .I - .رغبة  ...............نفقاته.
« - .IIيتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :
«................................................................................
« .................................................................................؛
«  -املوارد املختلفة.
«في الجانب املدين :
«.............................................................................
« ............................................................................؛
«  -النفقات الخاصة بتعزيزالقدرات وبالتوعية وبالتواصل املتعلقة
«بمكافحة آثارالكوارث الطبيعية.
« - .IIIباستثناء النفقات الخاصة بتعزيز القدرات وبالتوعية
«وبالتواصل املتعلقة بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية ،تدفع ...........
« .........................................................................الكوارث الطبيعية.
« - .IVيتم  .........................................................................تنظيمي».

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة»
املادة 19
تتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2020أحكام البند II
من الفصل  50من الظهير الشريف بمثابة قانون املالية عن سنة 1976
رقم  1.75.464بتاريخ  23من ذي الحجة  26( 1395ديسمبر ،)1975
كما تم تغييره وتتميمه :
«الفصل  - .II - .50يتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :

«……………………………………………................
(الباقي ال تغييرفيه).

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
«صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية»

«…………............................................................
«………...............................................................
«في الجانب املدين :

املادة 18

«………….............................................................

تغير وتتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2020أحكام
املادة  16املكررة من قانون املالية رقم  40.08للسنة املالية ،2009
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.08.147بتاريخ  2محرم 1430
( 30ديسمبر  ،)2008كما وقع تغييرها وتتميمها :

«……… ...............................................................؛
«  -النفقات املتعلقة بتحديث مصالح مديرية أمالك الدولة ؛
«  -نفقات مختلفة».
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تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق دعم التماسك االجتماعي»
املادة  19املكررة
تتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2020أحكام البند II
من املادة  18من قانون املالية رقم  22.12للسنة املالية ،2012
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.12.10بتاريخ  24من جمادى
اآلخرة  16( 1433ماي  ،)2012كما تم تغييرها وتتميمها :
«املادة  - .II - .18يتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :
«......................................................
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تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي»
املادة 21
تغير وتتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2020أحكام
البند  IIمن املادة  33من قانون املالية لسنة  1983رقم ،24.82
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.82.332بتاريخ  15من ربيع
األول  31( 1403ديسمبر  ،)1982كما تم تغييرها وتتميمها :
«املادة  - .II - .33يتضمن هذا الحساب :
«في الجانب املدين :
«.........................................................................
«.........................................................................

« ......................................................؛

«  -مكافأة األشخاص  ............................في إنجازالعمل الثقافي ؛

«  %50 -من حصيلة املساهمة اإلبرائية املتعلقة بالتسوية
«التلقائية برسم املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارج ،املحدثة
«بموجب املادة  8من قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية .2020

«  -مصاريف تعهد وحراسة وتنظيف اآلثار واملواقع ............................

«في الجانب املدين :
«......................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الوطني الغابوي»
املادة 20
تتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2020أحكام
املادة  34من قانون املالية لسنة  1986رقم  ،33.85الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.85.353بتاريخ  18من ربيع اآلخر 1406
( 31ديسمبر  ،)1985كما وقع تغييرها وتتميمها :
«املادة  - .34الحساب .......................................................................
«( .............................................................فاتح يناير : )1986
«في الجانب الدائن :
«…………........................................................
«……… ........................................................؛
«  -إرجاع املحصوالت الغابوية والتعويض عن الضرر.
«في الجانب املدين :
«........................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

« واملؤسسات الثقافية والفنية وترميمها  ..........؛
« -مصاريف  ........................................والتحف الفنية ؛
«.......................................................................
« ........................................................................؛
« -املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة.
«في الجانب الدائن :
«...........................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق الدعم لفائدة الدرك امللكي»
املادة 22

تغير على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2020أحكام البند II
من املادة  37من قانون املالية رقم  26.04للسنة املالية  ،2005الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.04.255بتاريخ  16من ذي القعدة 1425
( 29ديسمبر ،)2004كما وقع تغييرها وتتميمها :
«املادة  - .II - .37يتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :
«  %80 -من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية املحدثة
«بموجب الظهيرالشريف رقم  1.10.07الصادرفي  26من صفر1431
«( 11فبراير  )2010بتنفيذ القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة
«السير على الطرق كما وقع تغييره وتتميمه ،واملتعلقة باملخالفات
«التي تتم معاينتها من لدن األعوان محرري املحاضر املؤهلين
«لذلك املنتمين للدرك امللكي كيفما كانت وسيلة أدائها ؛
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«  -الهبات .................................................
«في الجانب املدين :
«…………………………………………….............
(الباقي ال تغييرفيه).

حذف حساب التمويل
املسمى «القروض املمنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب»
املادة 23
يحذف ،ابتداء من فاتح يناير  ،2020حساب التمويل املسمى
«القروض املمنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب».
يدفع الرصيد الباقي املتوفر في حساب التمويل املذكور إلى
غاية  31ديسمبر  2019إلى امليزانية العامة ويدرج في املداخيل
بالفصل  ،1.1.0.0.0.13.000املصلحة  ،8100طبيعة املورد « 70موارد
متنوعة».

حذف حساب التمويل
املسمى «القروض املمنوحة لوكاالت توزيع املاء والكهرباء»
املادة 24
يحذف ،ابتداء من فاتح يناير  ،2020حساب التمويل املسمى
«القروض املمنوحة لوكاالت توزيع املاء والكهرباء».
يدفع الرصيد الباقي املتوفر في حساب التمويل املذكور إلى
غاية  31ديسمبر  2019إلى امليزانية العامة ويدرج في املداخيل
بالفصل  ،1.1.0.0.0.13.000املصلحة  ،8100طبيعة املورد « 70موارد
متنوعة».

البـاب الثـانـي
أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف
 -.Iامليـزانية العـامة

التـأهيـل
املادة 25
طبقا ألحكام املادة  60من القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون
املالية ،يؤذن للحكومة ،في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات
مصلحة وطنية ،أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم أثناء السنة.
ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.
ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة
عليها في أقرب قانون للمالية.

إحداث منـاصـب مالية
املادة 26
يتـم إحداث  23.312منصبا ماليا برسـم امليزانيـة العامة للسنة
املالية .2020
 23.062 - 1منصبا ماليا لفائدة الوزارات واملؤسسات التالية :
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الوزارات واملؤسسات

عدد املناصب املالية

وزارة الداخلية ......................................................................................................

9 104

إدارة الدفاع الوطني ..............................................................................................

5 000

وزارة الصحة .........................................................................................................

4 000

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي .................

1 069

وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة …………………………….……….....................

750

املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج ................................................

500

وزارة التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء ………………………...................…………..

400

وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية .......................................................................

400

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ..………....……...

315

وزارة العدل ...........................................................................................................

250

البالط امللكي .……..................................................................................................

200

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان …………….…………….……....…….....................….

172

وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة …………………………………………......................

120

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ...............

110

املجلس األعلى للسلطة القضائية ……………..……..……………................................

100

رئيس الحكومة......................................................................................................

80

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة …………………….………………………..........................

80

وزارة إعداد التراب الوطني و التعميرو اإلسكان و سياسة املدينة ………………......

80

وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي واالقتصاد االجتماعي …....

64

وزارة الشغل واإلدماج املنهي .................................................................................

54

املندوبية السامية للتخطيط ................................................................................

50

وزارة الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضرو الرقمي ……….………….…..….........

34

املحاكم املالية ......................................................................................................

30

مجلس النواب ……………………………...........................……………...........................

20
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مجلس املستشارين ………………………………………...........................…...................

20

وزارة التضامن و التنمية االجتماعية و املساواة و األسرة …….……..........………….

20

وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان و العالقات مع البرملان ……….…….......…….

10

األمانة العامة للحكومة .........................................................................................

10

املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير...............................

10

املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي ..............................................................

10

املجموع ..................................................................................

23 062

 - 2يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع  250منصبا ماليا على مختلف
الوزارات أو املؤسسات ،وتخصص  200منها لفائدة األشخاص
في وضعية إعاقة.
 - 3عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد
في البند  1من هذه املادة ،يحدث ابتداء من فاتح يناير  ،2020لدى وزارة
الداخلية 5.564 ،منصبا ماليا للموظفين املنتسبين مليزانية مجالس
العماالت واألقاليم الذين سيتم نقلهم ،خالل سنة  ،2020في إطار
عملية توزيع املوظفين املذكورين املنصوص عليها في املادة  227من
القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت واألقاليم ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.84بتاريخ  20من رمضان 1436
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وتحذف ،ابتداء من نفس التاريخ املناصب املالية التي يشغلها
املعنيون باألمر بالقطاعات الوزارية أو املؤسسات التي ينتمون إليها.

إلغاء اعتمادات األداء التي لم تكن محل التزام
املادة 27
 -.Iتلغى اعتمادات األداء املفتوحة بموجب قانون املالية عن السنة
املالية  2019فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانية العامة التي لم
تكن إلى تاريخ  31ديسمبر  2019محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها
من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
 -.IIال تطبق أحكام البند  Iأعاله على اعتمادات األداء برسم السنة
املالية  2019لفائدة البرامج واملشاريع املستفيدة من أموال املساعدة
الخارجية على شكل هبات.
 -.IIIال يطبق سقف  ،%30املنصوص عليه في الفقرة الثانية من
املادة  63من القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية ،على
اعتمادات األداء املفتوحة برسم نفقات االستثمار بامليزانية العامة
وأرصدة االلتزام لفائدة البرامج واملشاريع املستفيدة من أموال
املساعدة ،املؤشر عليها والتي لم يصدر األمر بصرفها.
 -.IVتلغى بقوة القانون اعتمادات االستثمار املرحلة واملتعلقة :
• بالصفقات املنتهية اإلنجاز وتلغى كذلك االلتزامات املتعلقة بهذه
االعتمادات ؛

( 7يوليو  ،)2015إلى مصالح اإلدارة الترابية لوزارة الداخلية ،وفق

• باملشاريع املنتهية اإلنجاز املستفيدة من أموال املساعدة الخارجية
على شكل هبات.

القرار املشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية والسلطة

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

الحكومية املكلفة باملالية املشار إليه في املادة  227املذكورة.

 -.IIمرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

 - 4عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد

التـأهـيل

في البند  1من هذه املادة ،يحدث ابتداء من فاتح يناير ،2020

املادة 28

لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي 700 ،منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية املوظفين الحاملين
لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم ،عن طريق املباراة ،بصفة
أستاذ التعليم العالي مساعد ،وذلك طبقا للنصوص التنظيمية
الجاري بها العمل.

طبقا ألحكام الفصل  70من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث
بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خالل السنة
املالية .2020
ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة
عليها في أقرب قانون للمالية.
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 -.IIIالحسابات الخصوصية للخزينة

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

التـأهـيل

املسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية

املادة 29

ووثائق السفر»
املادة 32

طبقا ألحكام املادة  26من القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون
املالية ،يؤذن للحكـومة ،في حالة االستعجال والضرورة امللحة وغير
املتوقعة ،أن تحدث خالل السنة املالية  2020حسابات خصوصية
للخزينة بموجب مراسيم.

يحدد بستمائة مليون ( )600.000.000درهم مبلغ النفقات
املأذون لوزير الداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2020
من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2021فيما يتعلق

ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.

بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الصندوق الخاص بوضع

ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة

وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر».

عليها في أقرب قانون للماليـة.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية »
املادة 30
يحدد بمليار ( )1.000.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون لرئيس
الحكومة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية  2020من االعتمادات
التي سترصد له في السنة املالية  2021فيما يتعلق بالحساب املرصد
ألمور خصوصية املسمى «صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية

املسمى «الحساب الخاص بالصيدلية املركزية»
املادة 33
يحدد بخمسمائة مليون ( )500.000.000درهم مبلغ
النفقات املأذون لوزير الصحة االلتزام بها مقدما خالل السنة
املالية  2020من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 2021
فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الحساب
الخاص بالصيدلية املركزية».

البشريـة».

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

املسمى «صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني»

املسمى «الصندوق الخاص بالطرق»

املادة 31

املادة 34

يحدد بمائة مليون ( )100.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون

يحدد بمليارين وخمسمائة مليون ( )2.500.000.000درهم مبلغ

لوزير الداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية  2020من

النفقات املأذون للوزير املكلف بالتجهيز االلتزام بها مقدما خالل السنة

االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2021فيما يتعلق

املالية  2020من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 2021

بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «صندوق الدعم لفائدة

فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الصندوق

األمن الوطني».

الخاص بالطرق».
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االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

املسمى «صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية»

املسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون»

املادة 35

املادة 39

يحدد بأربعة ماليير ( )4.000.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية  2020من االعتمادات التي
سترصد له في السنة املالية  2021فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور
خصوصية املسمى «صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية».

يحدد بأربعمائة مليون ( )400.000.000درهم مبلغ النفقات
املأذون للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج االلتزام بها
مقدما خالل السنة املالية  2020من االعتمادات التي سترصد له
في السنة املالية  2021فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون».

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة»
املادة 36

االلتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من املخصصات
املسمى «اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية»
املادة 40

يحدد بمليار ( )1.000.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
للوزير املكلف بالرياضة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2020
من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2021فيما يتعلق
بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الصندوق الوطني لتنمية
الرياضة».

يحدد بمائة وعشرة مليارا وتسعمائة وثالثة وخمسين مليون
( )110.953.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير املنتدب
لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني االلتزام بها مقدما
خالل السنة املالية  2020من االعتمادات التي سترصد له في السنة
املالية  2021فيما يتعلق بحساب النفقات من املخصصات املسمى
«اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية».

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

املسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي»

املادة 41

املادة 37

استثناء من أحكام الفقرة السادسة من املادة  28من القانون
التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية ،يظل العمل جاريا خالل السنة
املالية  2020بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها
إلى غاية  31ديسمبر  2019فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات
الخصوصية للخزينة املفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنـزال
النفقات الناتجة عن صرف املرتبات أو األجور أو التعويضات من
بعض الحسابات املذكورة.

يحدد بخمسين مليون ( )50.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
للوزير املكلف بالثقافة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2020
من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2021فيما يتعلق
بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الصندوق الوطني للعمل
الثقافي».

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصنـدوق الوطنـي الغابـوي»

الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

املادة 38

املادة 42

يحدد بمائتي مليون ( )200.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية  2020من االعتمادات التي
سترصد له في السنة املالية  2021فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور
خصوصية املسمى «الصندوق الوطني الغابوي».

تحدد خالل السنة املالية  2020باملبالغ املثبتة في الجدول التالي،
املوارد املرصدة في امليزانية العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة املسيرة
بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة
في الجدول «أ» امللحق بقانون املالية هذا وكذا املبالغ القصوى
للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك (بالدرهم) :
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املداخيل العادية للميزانية العامة (: )1

257 043 001 000

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

51 131 500 000

 -املداخيل الضريبية :

233 373 290 000

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

16 380 704 000

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

103 947 734 000

الحاجيات اإلجمالية لتمويل ميزانية الدولة (……… )9(-)8(=)10

-139 053 271 000

 -الضرائب غيراملباشرة ..………………....……………...…………………....

102 241 665 000

موارد االقتراضات املتوسطة  و الطويلة األجل (: )11

97 200 000 000

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

10 347 949 000

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

16 835 942 000

 -املداخيل غير الضريبية :

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

66 200 000 000

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

31 000 000 000

الحاجيات املتبقية لتمويل ميزانية الدولة (................ )11(+)10

-41 853 271 000

23 669 711 000

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

3 000 000 000

 حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت واملساهمات املاليةللدولة ..........................................................................................

12 209 000 000

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

354 500 000

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

6 636 211 000

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

1 470 000 000

اإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية أخرى
املادة 43
يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خالل

النفقات العادية للميزانية العامة (: )2

250 608 362 000

السنة املالية  ،2020من الخارج في حدود املبلغ املقدر للمداخيل

 -نفقات التسيير :

221 585 343 000

املسجـلة بالفصل  1.1.0.0.0.13.000املصلحة ( 8500طبيعة املورد )22

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

138 084 181 000

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

48 291 631 000

من امليزانية العامة « :حصيلة االقتراض  -مقابل قيمة االقتراضات

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

24 651 211 000

 -النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية.

8 158 320 000

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

2 400 000 000

 -نفقات الفوائد والعموالت املتعلقة بالدين العمومي ………..…...

29 023 019 000

الرصيد العادي (...……………………….….......….…… )2(-)1(=)3

6 434 639 000

إلى كل أداة مالية أخرى ملواجهة جميع تكاليف الخزينة خالل السنة

 -نفقات اإلستثمار للميزانية العامة (...……..……………….……… )4

78 210 295 000

رصيد امليزانية العامة (دون حصيلة االقتراضات واستهالكات
الدين العمومي املتوسط والطويل األجل) (.....……… )4(-)3(=)5

املالية .2020

-71 775 656 000

الخارجية».
املادة 44
يؤذن للحكومة في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية واللجوء

التدبير الفعال للدين الداخلي

مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة :
 -موارد ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة ……………

2 236 914 000

 -نفقات ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة :

2 236 914 000

 -نفقات اإلستغالل ………………….……...…...……………...…………..…..

1 939 554 000

 -نفقات اإلستثمار……………..…..…………....…………………………….....

297 360 000

رصيد مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة (……….…………… )6

املادة 45
يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية واللجوء إلى كل أداة
مالية أخرى قصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر
استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة وكل أداة مالية أخرى.

_

التدبير الفعال لنفقات االستثمار

الحسابات الخصوصية للخزينة :
 -موارد الحسابات الخصوصية للخزينة ………………..………………….

90 254 260 000

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

90 019 671 000

رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (..………………...……… )7

234 589 000

رصيد ميزانية الدولة (دون حصيلة االقتراضات واستهالكات الدين
العمومي املتوسط والطويل األجل) (…..……… )7(+)6(+)5(=)8

-71 541 067 000

استهالكات الدين العمومي املتوسط و الطويل األجل (: )9

67 512 204 000

املادة 46
يؤذن للحكومة ،خالل السنة املالية  ،2020في تطبيق احتياطات
اعتراضية العتمادات األداء املفتوحة برسم نفقات االستثمار من
امليزانية العامة.
تحدد نسبة االحتياطات لالعتمادات املذكورة في .%15
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الجزء الثاني

 -.IIميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

وسائل املصالح

املادة 50

النفقات من امليزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة املسيرة
بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

يتعلق بنفقات االستغالل ملرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

 -.Iامليزانية العامة

بمليار وتسعمائة وتسعة وثالثين مليونا وخمسمائة وأربعة وخمسين

يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية  2020فيما

املادة 47

ألف ( )1.939.554.000درهم.

يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية  2020فيمـا

وتوزع االعتمادات املذكورة حسب الوزارة أو املؤسسة وحسب

يتعلق بنفقات التسيير من امليزانية العامة بمائتين وواحد وعشرين

املرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول «هـ» امللحق بقانون املالية هذا.

مليارا وخمسمائة وخمسة وثمانين مليونا وثالثمائة وثالثة وأربعين

املادة 51

ألف ( )221.585.343.000درهم.
وتوزع االعتمادات املذكـورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة

يحدد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املفتوحة

في الجدول «ب» امللحق بقانون املالية هذا.

فيما يتعلق بنفقات االستثمار ملرافق الدولة املسيرة بصورة

املادة 48

مستقلة بثالثمائة واثنين وتسعين مليونا وأربعمائة وستين ألف

يحدد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املفتوحة فيما

( )392.460.000درهم ،منها مائتان وسبعة وتسعون مليونا وثالثمائة

يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانيـة العامة بمائة واثنين وأربعين

وستون ألف ( )297.360.000درهم اعتمادات األداء.

مليارا وستمائة وخمسة وعشرين مليونا ومائة وخمسة وثمانين ألف
( )142.625.185.000درهم ،منها ثمانية وسبعون مليارا ومائتان

وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة حسب

وعشرة ماليين ومائتان وخمسة وتسعون ألف ()78.210.295.000

الوزارة أو املؤسسة وحسب املرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول

درهم اعتمادات األداء.

«و» امللحق بقانون املالية هذا.

وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة على الفصول

 - .IIIالحسابات الخصوصية للخزينة

وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ج» امللحق بقانون املالية هذا.

املادة 52

املادة 49
يحدد في ستة وتسعين مليارا وخمسمائة وخمسة وثالثين مليونا

يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية  2020فيما

ومائتين وثالثة وعشرين ألف ( )96.535.223.000درهم مبلغ

يتعلق بنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بتسعين مليارا وتسعة

االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية  2020فيما يتعلق بنفقات

عشر مليونا وستمائة وواحد وسبعين ألف ( )90.019.671.000درهم.

الدين العمومي من امليزانية العامـة.

وتوزع االعتمادات املذكورة على األصناف والحسابات وفقا

وتوزع االعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في
الجدول «د» امللحق بقانون املالية هذا.

*
*

للبيانات الواردة في الجدول «ز» امللحق بقانون املالية هذا.
*
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )ﺃ(
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (42
))المادة
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
 -Iﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

1.1.0.0.0.02.000

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2020

ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻌـﺎﻣﺔ

0000
10

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﺍﺕ

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺃﻭﺳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
50 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻌـﺎﻣﺔ

50 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

50 000
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

1.1.0.0.0.05.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

20

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺎﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

1.1.0.0.0.06.000
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ

9400
10

ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

40 000 000

20

ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ

400 000 000

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ

442 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

442 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

1.1.0.0.0.07.000

ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

9100
10

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

310 000 000

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ﻭﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

200 000

1
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ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
30

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

11135

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2020

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

312 700 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

312 700 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

1.1.0.0.0.08.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ

200 000

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

5 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

5 700 000

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

3100
10

ﺍﻷﺗﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ

20

ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺟﺮﺓ

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

6 200 000

1.1.0.0.0.11.000

300 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

7100

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

1 500 000

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

10

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

1 700 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ

1.1.0.0.0.12.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺼﺤﻲ

12 000

20

ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

10 000

30

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ

2

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

2 022 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ

2 022 000
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

1.1.0.0.0.13.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

8100
10

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

20

ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺟﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﺸﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

30

ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺩﻣﺔ

40

ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺭﻫﺎﻥ ﺳﺒﺎﻕ ﺍﻟﺨﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ ﺍﻟﺴﻠﻮﻗﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

150 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

250 050 000

8200

50 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
100 000 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
10

8300

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

100 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

100 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
10

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

11

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

12

ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

13

ﺍﻻﺗﺎﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

14

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ

132 000

15

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ

182 910 000

16

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

19 302 000

17

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ

5 079 000

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ

21

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻤﻮﺭ ﻭﺍﻟﻜﺤﻮﻝ

718 188 000

22

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﻌﺔ

878 947 000

23

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻧﺎﺩﺍ

315 114 000

10 347 817 000

3
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24

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

25

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﺗﻴﻦ

26

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻏﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻻﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ

27

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

16 917 465 000

28

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ

11 277 310 000

30

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

31

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

41 985 366 000

32

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ

127 388 000

40

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ

66 033 000

50

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ

51

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

52

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ

96 500 000

70

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

132 067 000

80

ﺍﺗﺎﻭﻱ ﺍﻧﺒﻮﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ

875 000 000

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

26 651 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

83 985 020 000

8400

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
13 751 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ
10

ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

11

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

53 530 756 000

12

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ

46 280 117 000

20

ﺭﺳﻮﻡ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ

21

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ

12 631 000

22

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

355 779 000

23

ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ

34 736 000

30

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻎ

40

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

41

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

4

30 008 136 000

11138

الجريدة الرسمية
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2020

50

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

51

ﺭﺳﻮﻡ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

7 584 635 000

52

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ

1 468 546 000

53

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

54

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

55

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻹﺗﻔﺎﻗﺎﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

56

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

57

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ

58

ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺒﻌﻴﺔ

60

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ

61

ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻣﻮﻍ

886 119 000

62

ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ

746 441 000

63

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

64

ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ

245 834 000

65

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ

11 174 000

66

ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ

26 818 000

67

ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

1 414 662 000

68

ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

33 523 000

70

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ

71

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ

80

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ

81

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺃﻭﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺃﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ

1 019 570 000

82

ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ

859 997 000

83

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ

1 854 148 000

84

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

91

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

92

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

93

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

94

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

1 350 997 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

2 884 283 000

5

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

2 157 121 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

الجريدة الرسمية

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
95

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2020
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ
8500

11139

152 766 023 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
10

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ

11

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

765 000 000

12

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ

100 000 000

13

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺮﻑ

130 000 000

14

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

15

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

16

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

17

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ

18

ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺕ

7 825 000

19

ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

100 000 000

20

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ

21

ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ

66 200 000 000

22

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

31 000 000 000

23

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﺧﺮ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

24

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ

31

ﻫﺒﺎﺕ

32

ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

40

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻢ

50

ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

80

ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

91

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

92

ﺗﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

93

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

100 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

1 470 000 000

6

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
1 000 000 000

80 000 000

11140

الجريدة الرسمية
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
94

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2020
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
8600
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100 952 825 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ
10

ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

11

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻄﻴﺔ

3 180 000 000

12

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

250 000 000

13

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ

554 000 000

14

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ

100 000 000

15

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ

25 000 000

16

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

13 000 000

17

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ

15 000 000

18

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺎﺭﺑﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ

19

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻧﻲ

20

ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

21

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺎﻓﻴﻼﻟﺖ ﻭﻓﻜﻴﻚ

5 000 000

22

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

2 000 000

23

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ

10 000 000

29

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

30

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

31

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ "ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ" "ﻡ ﺵ ﻑ" ﺵ.ﻡ

3 600 000 000

32

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ

206 000 000

33

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ

35 000 000

34

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

170 000 000

35

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

36

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

40

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

41

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ

2 000 000

42

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﺱ

25 000 000

43

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

44

ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

7

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
60 000 000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
14 000 000

1 478 000 000
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50

ﺃﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ

51

ﺃﺗﺎﻭﻯ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﺘﻌﻬﺪﻱ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

52

ﺍﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ

120 000 000

53

ﺃﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ

110 000 000

54

ﺃﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﺧﺮﻯ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

55

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

56

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1 060 000 000

60

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

3 000 000 000

70

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

8800

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
14 034 000 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
10

ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﺰﻧﻴﺔ ﻗﺮﻭﻳﺔ

25 000 000

20

ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ـ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺦ ـ

323 000 000

30

ﺍﻟﺘﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ

40

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

500 000

50

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﺤﻄﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

5 500 000

60

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

355 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

352 343 018 000

1.1.0.0.0.14.000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

6100

100 000

10

ﺭﺳﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ

20

ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
7200

100 000

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
10

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
12 000 000

8
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ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

10 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

22 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

22 100 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

1.1.0.0.0.17.000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

8100
10

ﺍﻷﺗﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ

20

ﺍﻷﺗﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

30

ﺍﻷﺗﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

25 000 000

40

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

10 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

38 000 000

8200

3 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
10

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ

11

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

12

ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻭ ﻗﻄﺮﻫﺎ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

13

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

14

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ

21

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺒﺎﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

22

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻻﺳﻤﺎﻙ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺮﺍﺟﻊ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺑﺎﺡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﺑﻴﻊ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎﺀ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻻﻻﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

38 200 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

1.1.0.0.0.20.000
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ

20

ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

9

25 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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30

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻻﻧﻮﺍﻉ ﻭﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺍﻟﺨﻴﻞ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

15 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

15 025 000

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

7100
10

ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

10 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

10 000 000

9100

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
10

ﺍﻻﺗﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

6 000 000

20

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪ

37 219 000

30

ﺇﻳﺘﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

117 011 000

40

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

420 592 000

50

ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

3 500 000

60

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

7 414 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

591 736 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

616 761 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

1.1.0.0.0.27.000
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﻭﺭﺧﺺ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺭﺳﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺮﺧﺺ

3 200 000

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ

1 000 000

30

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺎﺭﺑﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ

40

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

90 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

94 200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

94 200 000

1.1.0.0.0.28.000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000

13 000 000

10

ﺭﺳﻢ ﻣﻌﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

20

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ

10

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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30

ﺍﻟـﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

13 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

13 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

1.1.0.0.0.29.000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ

8100
10

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

1.1.0.0.0.34.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

4 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

4 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

4 000 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

1.1.0.0.0.51.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ

150 000

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

1 650 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

1 650 000

ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1.1.0.0.0.00.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ

400 000

20

ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ

90 000 000

30

ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ

180 000 000

40

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ

41

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ـ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ـ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

42

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

60

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

80

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

91

ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

92

ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

93

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ

70 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

345 400 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

345 400 000

5 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

12
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ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2020

ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ  :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
18 000 000

4.1.1.0.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

4.1.1.0.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

18 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
900 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

900 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
20 000 000

4.1.1.0.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

4.1.1.0.0.08.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮﺍﻥ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

-

4.1.1.0.0.08.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ

-

4.1.1.0.0.08.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻓﺎﺱ  -ﻣﻜﻨﺎﺱ

-

4.1.1.0.0.08.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ  -ﺳﻼ -ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

-

4.1.1.0.0.08.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ  -ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ

-

4.1.1.0.0.08.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ -ﺳﻄﺎﺕ

-

4.1.1.0.0.08.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ  -ﺁﺳﻔﻲ

-

4.1.1.0.0.08.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺩﺭﻋﺔ  -ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ

-

4.1.1.0.0.08.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ  -ﻣﺎﺳﺔ

-

4.1.1.0.0.08.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ  -ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ

-

4.1.1.0.0.08.011

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ -ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ

-

4.1.1.0.0.08.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ  -ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ

-

4.1.1.0.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

4.1.1.0.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

4.1.1.0.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

20 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

80 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

80 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
5 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

5 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
9 500 000
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4.1.1.0.0.12.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ

10 000 000

4.1.1.0.0.12.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ

12 500 000

4.1.1.0.0.12.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

13 000 000

4.1.1.0.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

13 500 000

4.1.1.0.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

9 000 000

4.1.1.0.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

21 000 000

4.1.1.0.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

17 500 000

4.1.1.0.0.12.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ

18 000 000

4.1.1.0.0.12.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ

16 000 000

4.1.1.0.0.12.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.013

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.014

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

25 000 000

4.1.1.0.0.12.015

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ

11 000 000

4.1.1.0.0.12.016

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ

8 000 000

4.1.1.0.0.12.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

15 500 000

4.1.1.0.0.12.018

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ

26 000 000

4.1.1.0.0.12.019

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

20 000 000

4.1.1.0.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

21 000 000

4.1.1.0.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

12 000 000

4.1.1.0.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

18 000 000

4.1.1.0.0.12.024

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ

12 500 000

4.1.1.0.0.12.025

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.026

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ

20 000 000

4.1.1.0.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

9 500 000

4.1.1.0.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

15 000 000

4.1.1.0.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

27 000 000

4.1.1.0.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

22 000 000
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4.1.1.0.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

16 000 000

4.1.1.0.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

14 000 000

4.1.1.0.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

11 000 000

4.1.1.0.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

14 000 000

4.1.1.0.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

12 000 000

4.1.1.0.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

9 000 000

4.1.1.0.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

20 000 000

4.1.1.0.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

12 000 000

4.1.1.0.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

14 000 000

4.1.1.0.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

27 000 000

4.1.1.0.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

18 000 000

4.1.1.0.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

44 000 000

4.1.1.0.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

23 000 000

4.1.1.0.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺔ

2 500 000

4.1.1.0.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

4 000 000

4.1.1.0.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

7 500 000

4.1.1.0.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

8 500 000

4.1.1.0.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

7 000 000

4.1.1.0.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

7 000 000

4.1.1.0.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

9 000 000

4.1.1.0.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

4 000 000

4.1.1.0.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

5 500 000

4.1.1.0.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

5 500 000

4.1.1.0.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

8 000 000

15

الجريدة الرسمية

عدد 17 - 6838 6838آلا عيبر 17ر (1( 17مسيد ((14 (14

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

11149
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2020

4.1.1.0.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

11 000 000

4.1.1.0.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

8 500 000

4.1.1.0.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

8 000 000

4.1.1.0.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

4 000 000

4.1.1.0.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

8 000 000

4.1.1.0.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

31 000 000

4.1.1.0.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

10 000 000

4.1.1.0.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

8 500 000

4.1.1.0.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

7 000 000

4.1.1.0.0.12.086

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.087

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﺔ

6 000 000

4.1.1.0.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

4.1.1.0.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

4.1.1.0.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

4.1.1.0.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

941 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
50 000 000
47 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.1.1.0.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

13 400 000

4.1.1.0.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

3 175 000

4.1.1.0.0.14.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

2 376 000

4.1.1.0.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

1 840 000

4.1.1.0.0.14.005

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

1 627 000

4.1.1.0.0.14.006

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

1 740 000

4.1.1.0.0.14.007

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

2 630 000

4.1.1.0.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

2 076 000

4.1.1.0.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

1 621 000

4.1.1.0.0.14.010

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

2 070 000

4.1.1.0.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

1 740 000

4.1.1.0.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

1 770 000

4.1.1.0.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

2 010 000

4.1.1.0.0.14.014

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 434 000

4.1.1.0.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

1 140 000

4.1.1.0.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

1 640 000

4.1.1.0.0.14.018

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

320 000

4.1.1.0.0.14.019

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

337 000

4.1.1.0.0.14.020

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

260 000

4.1.1.0.0.14.021

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

350 000

4.1.1.0.0.14.022

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

290 000

4.1.1.0.0.14.023

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

226 000

4.1.1.0.0.14.024

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

10 000 000

4.1.1.0.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

4.1.1.0.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

54 072 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
20 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

20 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
5 000 000
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4.1.1.0.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

3 500 000

4.1.1.0.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

10 000 000

4.1.1.0.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

7 000 000

4.1.1.0.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

9 000 000

4.1.1.0.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

4.1.1.0.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

5 000 000

4.1.1.0.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

5 000 000

4.1.1.0.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

9 000 000

4.1.1.0.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

5 000 000

4.1.1.0.0.17.012

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

7 500 000

4.1.1.0.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

1 000 000

4.1.1.0.0.17.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

2 500 000

4.1.1.0.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

3 000 000

4.1.1.0.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

3 000 000

4.1.1.0.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

3 000 000

4.1.1.0.0.17.022

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

45 000 000

4.1.1.0.0.17.023

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

500 000

4.1.1.0.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

2 750 000

4.1.1.0.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

2 850 000

4.1.1.0.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

1 700 000

4.1.1.0.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

1 950 000

4.1.1.0.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

2 000 000

4.1.1.0.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

2 400 000

4.1.1.0.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

19 400 000

4.1.1.0.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

2 610 000

4.1.1.0.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

2 896 000

4.1.1.0.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

4 850 000

4.1.1.0.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

2 710 000

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ

124 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

18
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4.1.1.0.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

2 785 000

4.1.1.0.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

2 500 000

4.1.1.0.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

5 100 000

4.1.1.0.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

11 550 000

4.1.1.0.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

14 000 000

4.1.1.0.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

4.1.1.0.0.23.001

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ

20 000 000

4.1.1.0.0.23.002

ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

500 000

4.1.1.0.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

2 726 000

4.1.1.0.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

2 750 000

4.1.1.0.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

600 000

4.1.1.0.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

2 000 000

4.1.1.0.0.29.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

13 000 000

4.1.1.0.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

12 000 000

4.1.1.0.0.29.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

8 000 000

4.1.1.0.0.29.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

7 000 000

4.1.1.0.0.29.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

4 080 000

4.1.1.0.0.29.009

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

8 060 000

4.1.1.0.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

4.1.1.0.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

82 051 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

20 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

6 076 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

54 140 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
300 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

300 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
19 681 000
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4.1.1.0.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

170 000 000

4.1.1.0.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

52 000 000

4.1.1.0.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

50 000 000

4.1.1.0.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

12 000 000

4.1.1.0.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

10 000 000

4.1.1.0.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

21 000 000

4.1.1.0.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

33 000 000

4.1.1.0.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

3 000 000

4.1.1.0.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

2 474 000

4.1.1.0.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

4.1.1.0.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

16 050 000

4.1.1.0.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

1 900 000

4.1.1.0.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

2 731 000

4.1.1.0.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ

9 229 000

4.1.1.0.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

1 330 000

4.1.1.0.0.46.003

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

920 000

4.1.1.0.0.46.004

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

800 000

4.1.1.0.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

4 000 000

4.1.1.0.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

4.1.1.0.0.46.007

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

4.1.1.0.0.48.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

373 155 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

20 681 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

400 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

16 679 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻣﺠﻤﻮﻉ

20

-
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ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
4.1.1.0.0.51.001

5 500 000

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
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ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
-

4.1.2.0.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

4.1.2.0.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻣﺠﻤﻮﻉ

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
-

4.1.2.0.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

4.1.2.0.0.08.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮﺍﻥ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

-

4.1.2.0.0.08.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ

-

4.1.2.0.0.08.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻓﺎﺱ  -ﻣﻜﻨﺎﺱ

-

4.1.2.0.0.08.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ  -ﺳﻼ -ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

-

4.1.2.0.0.08.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ  -ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ

-

4.1.2.0.0.08.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ -ﺳﻄﺎﺕ

-

4.1.2.0.0.08.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ  -ﺁﺳﻔﻲ

-

4.1.2.0.0.08.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺩﺭﻋﺔ  -ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ

-

4.1.2.0.0.08.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ  -ﻣﺎﺳﺔ

-

4.1.2.0.0.08.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ  -ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ

-

4.1.2.0.0.08.011

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ -ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ

-

4.1.2.0.0.08.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ  -ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ

-

4.1.2.0.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

-

4.1.2.0.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻉ

22
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
4.1.2.0.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

800 000

4.1.2.0.0.12.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ

600 000

4.1.2.0.0.12.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ

600 000

4.1.2.0.0.12.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

900 000

4.1.2.0.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

700 000

4.1.2.0.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

500 000

4.1.2.0.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

900 000

4.1.2.0.0.12.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ

700 000

4.1.2.0.0.12.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ

600 000

4.1.2.0.0.12.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ

500 000

4.1.2.0.0.12.013

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

400 000

4.1.2.0.0.12.014

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

800 000

4.1.2.0.0.12.015

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ

600 000

4.1.2.0.0.12.016

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ

500 000

4.1.2.0.0.12.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

800 000

4.1.2.0.0.12.018

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ

900 000

4.1.2.0.0.12.019

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

900 000

4.1.2.0.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

900 000

4.1.2.0.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

300 000

4.1.2.0.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

4.1.2.0.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

700 000

4.1.2.0.0.12.024

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ

800 000

4.1.2.0.0.12.025

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ

400 000

4.1.2.0.0.12.026

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ

700 000

4.1.2.0.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

400 000

4.1.2.0.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

900 000

4.1.2.0.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

400 000

-
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4.1.2.0.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

700 000

4.1.2.0.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

800 000

4.1.2.0.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

700 000

4.1.2.0.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

600 000

4.1.2.0.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

600 000

4.1.2.0.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

600 000

4.1.2.0.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

800 000

4.1.2.0.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

400 000

4.1.2.0.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

-

4.1.2.0.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

-

4.1.2.0.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

700 000

4.1.2.0.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

900 000

4.1.2.0.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

800 000

4.1.2.0.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

10 000 000

4.1.2.0.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

4.1.2.0.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ

16 000 000

4.1.2.0.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺔ

3 500 000

4.1.2.0.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

9 500 000

4.1.2.0.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

500 000

4.1.2.0.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

400 000

4.1.2.0.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

400 000

4.1.2.0.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

400 000

4.1.2.0.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

400 000

4.1.2.0.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

400 000

4.1.2.0.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

400 000

4.1.2.0.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

400 000

4.1.2.0.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

400 000

-
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4.1.2.0.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

400 000

4.1.2.0.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

500 000

4.1.2.0.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

400 000

4.1.2.0.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

400 000

4.1.2.0.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

400 000

4.1.2.0.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

400 000

4.1.2.0.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

400 000

4.1.2.0.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

5 000 000

4.1.2.0.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

400 000

4.1.2.0.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

1 200 000

4.1.2.0.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

400 000

4.1.2.0.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

400 000

4.1.2.0.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

600 000

4.1.2.0.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

400 000

4.1.2.0.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

400 000

4.1.2.0.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

400 000

4.1.2.0.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

400 000

4.1.2.0.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

4.1.2.0.0.12.086

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

4.1.2.0.0.12.087

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﺔ

4.1.2.0.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

-

4.1.2.0.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

-

4.1.2.0.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

400 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

84 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

6 500 000
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-

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻣﺠﻤﻮﻉ

6 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.1.2.0.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

1 100 000

4.1.2.0.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

2 300 000

4.1.2.0.0.14.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

1 750 000

4.1.2.0.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

850 000

4.1.2.0.0.14.005

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

700 000

4.1.2.0.0.14.006

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

800 000

4.1.2.0.0.14.007

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

2 000 000

4.1.2.0.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

1 050 000

4.1.2.0.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

1 000 000

4.1.2.0.0.14.010

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

500 000

4.1.2.0.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

1 000 000

4.1.2.0.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

700 000

4.1.2.0.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

750 000

4.1.2.0.0.14.014

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

800 000

4.1.2.0.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

700 000

4.1.2.0.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

1 000 000

4.1.2.0.0.14.018

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

100 000

4.1.2.0.0.14.019

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

100 000

4.1.2.0.0.14.020

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

100 000

4.1.2.0.0.14.021

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

100 000

4.1.2.0.0.14.022

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

100 000

4.1.2.0.0.14.023

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

100 000

4.1.2.0.0.14.024

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

35 000 000

4.1.2.0.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

52 600 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
4.1.2.0.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

4 000 000

4.1.2.0.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 500 000

4.1.2.0.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

4.1.2.0.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

3 500 000

4.1.2.0.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.012

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

10 000 000

4.1.2.0.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

300 000

4.1.2.0.0.17.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

4 500 000

4.1.2.0.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

500 000

4.1.2.0.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

500 000

4.1.2.0.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

500 000

4.1.2.0.0.17.022

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

53 000 000

4.1.2.0.0.17.023

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

500 000

4.1.2.0.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

-

4.1.2.0.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

-

4.1.2.0.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

-

4.1.2.0.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

-

4.1.2.0.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

-

4.1.2.0.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

-

4.1.2.0.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

3 700 000

4.1.2.0.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

400 000

4.1.2.0.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

572 000

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ

84 800 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
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4.1.2.0.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

3 333 000

4.1.2.0.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

585 000

4.1.2.0.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

460 000

4.1.2.0.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

1 000 000

4.1.2.0.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

6 000 000

4.1.2.0.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

10 000 000

4.1.2.0.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

4.1.2.0.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

4.1.2.0.0.23.001

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ

-

4.1.2.0.0.23.002

ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

-

4.1.2.0.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

5 190 000

4.1.2.0.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 380 000

4.1.2.0.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

1 500 000

4.1.2.0.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

-

4.1.2.0.0.29.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

-

4.1.2.0.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

-

4.1.2.0.0.29.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

-

4.1.2.0.0.29.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

-

4.1.2.0.0.29.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

3 610 000

4.1.2.0.0.29.009

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

6 500 000

4.1.2.0.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

550 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

26 600 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

8 070 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

10 110 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
100 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

28
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ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
3 000 000

4.1.2.0.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

4.1.2.0.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

-

4.1.2.0.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

-

4.1.2.0.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

-

4.1.2.0.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

-

4.1.2.0.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

-

4.1.2.0.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

-

4.1.2.0.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

-

4.1.2.0.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

-

4.1.2.0.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

-

4.1.2.0.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

-

4.1.2.0.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

5 000 000

4.1.2.0.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

4 000 000

4.1.2.0.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

2 700 000

4.1.2.0.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ

6 000 000

4.1.2.0.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

1 000 000

4.1.2.0.0.46.003

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

480 000

4.1.2.0.0.46.004

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

200 000

4.1.2.0.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

2 000 000

4.1.2.0.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

4.1.2.0.0.46.007

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

4.1.2.0.0.48.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

3 000 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

11 700 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

200 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

9 880 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
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ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
4.1.2.0.0.51.001

-

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

30

297 360 000
2 236 914 000
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 -IIIﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ
 -IIIﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2020

ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
-3.1ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2020

-3.1ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

90 000 000

3.1.0.0.1.00.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ

3.1.0.0.1.00.001
3.1.0.0.1.00.003

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

90 000 000
5 000 000

3.1.0.0.1.00.003
3.1.0.0.1.00.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

5 000 000
710 000 000

3.1.0.0.1.00.005
3.1.0.0.1.00.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ

710 000 000
2 914 000 000

3.1.0.0.1.00.006
3.1.0.0.1.00.008

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

2 914 000 000
1 700 000 000

3.1.0.0.1.00.008
3.1.0.0.1.04.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

1 700 000 000
200 000 000

3.1.0.0.1.04.005
3.1.0.0.1.04.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

200 000 000
3 100 000 000

3.1.0.0.1.04.006
3.1.0.0.1.04.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

3 100 000 000
10 000 000

3.1.0.0.1.04.007
3.1.0.0.1.06.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

10 000 000
400 000 000

3.1.0.0.1.06.001
3.1.0.0.1.06.002

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

400 000 000
160 000 000

3.1.0.0.1.06.002
3.1.0.0.1.07.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ

160 000 000
30 000 000

3.1.0.0.1.07.001
3.1.0.0.1.08.004

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

30 000 000
30 908 953 000

3.1.0.0.1.08.004
3.1.0.0.1.08.005

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

30 908 953 000
200 000 000

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻧﻌﺎﺵ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ  -IIIﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻧﻌﺎﺵ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ )ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ

200 000 000
8 638 200 000

3.1.0.0.1.08.006
3.1.0.0.1.08.008

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

8 638 200 000
1 500 000 000

3.1.0.0.1.08.008
ﺍﻟﺮﻗﻢ
3.1.0.0.1.08.009

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

3.1.0.0.1.08.009
3.1.0.0.1.08.010

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
-3.1ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ

30 000 000
463 927 000

3.1.0.0.1.08.010
3.1.0.0.1.00.001
3.1.0.0.1.08.011

ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ
ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻣﻦﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ
ﺻﻨﺪﻭﻕ

463
000
90 927
000
714
000 000
000

3.1.0.0.1.08.011
3.1.0.0.1.00.003
3.1.0.0.1.08.012

ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﺛﺎﺭ
ﺻﻨﺪﻭﻕ

714
000
5 000
000
300
000 000
000

3.1.0.0.1.08.012
3.1.0.0.1.00.005
3.1.0.0.1.08.013

ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ
ﺍﻟﻨﻬﻮﺽﺁﺛﺎﺭ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺻﻨﺪﻭﻕ

300 000
000 000
710
959 800 000
000

3.1.0.0.1.08.013
3.1.0.0.1.00.006
3.1.0.0.1.11.001

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ
ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻗﻲﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻞﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ
ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ

959 000
800 000
2 914
22 500 000
000

3.1.0.0.1.11.001
3.1.0.0.1.00.008
3.1.0.0.1.11.002
3.1.0.0.1.12.001

ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ
ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
وتحسين جودتها
والتكوين
التربية
بمنظومة
للنهوض
الخاص
الصندوق
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ

22
500 000
000
1
000
للتذكرة
1 700
000
000 000

3.1.0.0.1.12.001
3.1.0.0.1.04.005
3.1.0.0.1.13.003

ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻣﻼﻙ
ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ

1 000
000 000
1 200
040 000
000 000
000

3.1.0.0.1.13.003
3.1.0.0.1.04.006
3.1.0.0.1.13.004

ﺃﻣﻼﻙ
ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ
ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ
ﺑﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ

1 100
040 000
000 000
3
100 000 000
000

3.1.0.0.1.13.004
3.1.0.0.1.04.007
3.1.0.0.1.13.008

ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺮﺻﺪﺍﺕﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

100
000
10 000
000
350
000 000
000

3.1.0.0.1.13.008
3.1.0.0.1.06.001
3.1.0.0.1.13.009

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢﻟﺪﻋﻢ
ﻣﺮﺻﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﺍﻻﺻﻼﺡ
ﺻﻨﺪﻭﻕ

350 000
000 000
400
5 000 000
000

3.1.0.0.1.13.009
3.1.0.0.1.06.002
3.1.0.0.1.13.012

ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﺍﻻﺻﻼﺡﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

5 000
000 000
160
000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.1.13.012
3.1.0.0.1.07.001
3.1.0.0.1.13.017

ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔﻋﻤﻼﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
30
000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.1.13.017
3.1.0.0.1.08.004
3.1.0.0.1.13.018

ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺣﺼﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕﻣﻦﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻀﺎﻣﻦ

 000ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
30 908
800 953
000 000

3.1.0.0.1.13.018
3.1.0.0.1.08.005

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕﺗﻀﺎﻣﻦ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻧﻌﺎﺵ

800 000
000 000
000
200

3.1.0.0.1.08.006

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ

8 638 200 000

3.1.0.0.1.08.008

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

3.1.0.0.1.08.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

3.1.0.0.1.08.005
3.1.0.0.1.08.006

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

31
31

ﺳﻨﺔ1 500
000
000
2020
ﻣﻮﺍﺭﺩ
30 000
000

1 500 000 000
30 000 000
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3.1.0.0.1.13.021

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

600 000 000

3.1.0.0.1.13.022

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

131 183 000

3.1.0.0.1.13.024

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

3 000 000 000

3.1.0.0.1.13.025

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻨﺢ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

1 800 000 000

3.1.0.0.1.13.026

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

700 000 000

3.1.0.0.1.13.027

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

360 000 000

3.1.0.0.1.13.028

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ

2 000 000 000

3.1.0.0.1.13.029

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

20 000 000

3.1.0.0.1.17.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ

2 700 000 000

3.1.0.0.1.17.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ

16 000 000

3.1.0.0.1.20.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

3 550 000 000

3.1.0.0.1.20.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

100 000 000

3.1.0.0.1.20.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

3 492 000 000

3.1.0.0.1.20.008

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻱ

650 000 000

3.1.0.0.1.20.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

25 000 000

3.1.0.0.1.27.002

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

200 000 000

3.1.0.0.1.27.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ

3.1.0.0.1.29.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

20 000 000

3.1.0.0.1.29.003

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

800 000 000

3.1.0.0.1.29.004

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

370 000 000

3.1.0.0.1.34.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

200 000 000

3.1.0.0.1.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

50 000 000

3.1.0.0.1.46.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ

2 000 000 000

3.1.0.0.1.51.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ

150 000 000

3.1.0.0.4.13.021

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻦ ﻭﻭﺩﺱ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.4.13.022

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.4.13.023

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

79 285 563 000

-3.4ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

32

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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-3.5ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
100 000 000

3.1.0.0.5.13.001

ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

3.1.0.0.5.13.003

ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
100 000 000

-3.7ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
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

3.1.0.0.7.13.064

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

5 879 000

3.1.0.0.7.13.066

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ "ﺟﻴﺪﺓ"

59 637 000

3.1.0.0.9.04.002

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ

3.1.0.0.9.34.001

ﺍﺷﺘﺮﺍﺀ ﻭﺍﺻﻼﺡ 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 ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

68 197 000

-3.9ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
10 800 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
500 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ

10 800 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ

90 254 260 000

33

الجريدة الرسمية

عدد 17 - 6838 6838آلا عيبر 17ر (1( 17مسيد ((14 (14

11167

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  -ﺏ -
(46
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (47
) المادة
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2020

ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ
1.2.1.1.0.01.000

 -ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ......................................................................................................................

26 292 000

1.2.1.2.0.01.000

 -ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ................................................................................................................

517 164 000

ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
1.2.1.1.0.02.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

538 106 000

1.2.1.2.0.02.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

1 504 183 000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
1.2.1.1.0.03.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

392 400 000

1.2.1.2.0.03.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

69 200 000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
1.2.1.1.0.43.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

249 040 000

1.2.1.2.0.43.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

45 000 000

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
1.2.1.1.0.04.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

116 306 000

1.2.1.2.0.04.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

573 905 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
1.2.1.1.0.40.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

57 996 000

1.2.1.2.0.40.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

30 425 000

ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
1.2.1.1.0.05.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

320 130 000

1.2.1.2.0.05.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

48 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
1.2.1.1.0.06.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

4 748 089 000

1.2.1.2.0.06.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

317 351 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
1.2.1.1.0.07.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

2 439 009 000

1.2.1.2.0.07.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

1 321 007 000
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
1.2.1.1.0.08.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

24 578 655 000

1.2.1.2.0.08.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

3 913 280 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
1.2.1.1.0.11.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

49 350 049 000

1.2.1.2.0.11.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

15 957 583 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
1.2.1.1.0.12.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

10 908 500 000

1.2.1.2.0.12.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

4 426 070 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
1.2.1.1.0.13.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

3 012 363 000

1.2.1.2.0.13.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

486 404 000

1.2.1.3.0.13.000

 -ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ..................................................................................................................

24 651 211 000

1.2.1.5.0.13.000

 -ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻭﺍﻹﺭﺟﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ..................................................................................

8 158 320 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
1.2.1.1.0.14.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

389 460 000

1.2.1.2.0.14.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

280 620 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
1.2.1.1.0.16.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

78 537 000

1.2.1.2.0.16.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

17 971 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
1.2.1.1.0.17.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

1 127 784 000

1.2.1.2.0.17.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

751 829 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
1.2.1.1.0.20.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

1 532 840 000

1.2.1.2.0.20.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

2 622 211 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
1.2.1.1.0.23.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

833 636 000

1.2.1.2.0.23.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

2 860 207 000
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
1.2.1.1.0.27.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

239 352 000

1.2.1.2.0.27.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

333 151 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
1.2.1.1.0.28.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

260 268 000

1.2.1.2.0.28.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

328 421 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
1.2.1.1.0.29.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

932 130 000

1.2.1.2.0.29.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

1 853 287 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
1.2.1.1.0.31.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

219 040 000

1.2.1.2.0.31.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

309 675 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
1.2.1.1.0.34.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

33 167 000 000

1.2.1.2.0.34.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

7 125 210 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
1.2.1.1.0.35.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

68 780 000

1.2.1.2.0.35.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

72 613 000

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
1.2.1.4.0.36.000

2 400 000 000

 ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

1.2.1.1.0.42.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

339 118 000

1.2.1.2.0.42.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

147 386 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
1.2.1.1.0.46.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

374 819 000

1.2.1.2.0.46.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

709 671 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
1.2.1.1.0.48.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

71 290 000

1.2.1.2.0.48.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

528 002 000

3
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ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2020

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
1.2.1.1.0.51.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

1 480 151 000

1.2.1.2.0.51.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

805 933 000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
1.2.1.1.0.52.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

66 790 000

1.2.1.2.0.52.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

33 489 000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
1.2.1.1.0.53.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

89 751 000

1.2.1.2.0.53.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

237 630 000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
1.2.1.1.0.54.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

76 500 000

1.2.1.2.0.54.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

64 753 000

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ
1.2.1.1.0.55.000

 -ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ..............................................................................................................

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

1.2.1.2.0.55.000

 -ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ........................................................................................................

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

4

221 585 343 000
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﺝ-
(47
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (48
) المادة
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2021ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

1.2.2.2.0.02.000

ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

131 608 000

-

131 608 000

1.2.2.2.0.03.000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

20 000 000

-

20 000 000

1.2.2.2.0.43.000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ

12 850 000

10 000 000

22 850 000

1.2.2.2.0.04.000

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

587 045 000

7 000 000

594 045 000

1.2.2.2.0.40.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ

14 300 000

-

14 300 000

1.2.2.2.0.05.000

ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

55 000 000

55 000 000

110 000 000

1.2.2.2.0.06.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

296 490 000

300 000 000

596 490 000

1.2.2.2.0.07.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

360 000 000

70 000 000

430 000 000

1.2.2.2.0.08.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

3 125 950 000

3 601 690 000

6 727 640 000

1.2.2.2.0.11.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

7 117 280 000

4 467 000 000

11 584 280 000

1.2.2.2.0.12.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ

3 350 000 000

4 000 000 000

7 350 000 000

1.2.2.2.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

226 253 000

68 400 000

294 653 000

1.2.2.3.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

23 200 755 000

1.2.2.2.0.14.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

1 016 161 000

1.2.2.2.0.16.000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

3 040 000

116 000 000
-

23 200 755 000
1 132 161 000
3 040 000

1.2.2.2.0.17.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

11 008 215 000

35 502 000 000

46 510 215 000

1.2.2.2.0.20.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

13 292 095 000

11 165 000 000

24 457 095 000

1.2.2.2.0.23.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

1 161 054 000

900 000 000

2 061 054 000

1.2.2.2.0.27.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

1 039 586 000

71 000 000

1 110 586 000

1.2.2.2.0.28.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

2 202 515 000

120 000 000

2 322 515 000

1.2.2.2.0.29.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

3 245 322 000

215 000 000

3 460 322 000

1.2.2.2.0.31.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

79 725 000

20 000 000

99 725 000

1.2.2.2.0.34.000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

5 146 690 000

3 113 000 000

8 259 690 000

1.2.2.2.0.35.000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

7 525 000

3 000 000

10 525 000

1.2.2.2.0.42.000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

29 885 000

8 000 000

37 885 000

1.2.2.2.0.46.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

883 267 000

160 000 000

1 043 267 000

1
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ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

1.2.2.2.0.48.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ

225 500 000

1.2.2.2.0.51.000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

160 700 000

1.2.2.2.0.52.000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ

9 000 000

1.2.2.2.0.53.000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

183 600 000

1.2.2.2.0.54.000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

18 884 000

1.2.2.2.0.55.000

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
78 210 295 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

2

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2021ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ
250 000 000
192 800 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
64 414 890 000

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
225 500 000
410 700 000
9 000 000
376 400 000
18 884 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
142 625 185 000

عدد 17 - 6838 6838آلا عيبر 17ر (1( 17مسيد ((14 (14
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﺩ-
(48
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (49
) المادة
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2020

1.2.3.1.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

29 023 019 000

1.2.3.2.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ

67 512 204 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

96 535 223 000
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  -ﻫـ -
(50
المادة (49
)) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2020

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.1.1.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

18 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

18 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
4.2.1.1.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

900 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

900 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
4.2.1.1.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

20 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

20 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
4.2.1.1.0.08.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮﺍﻥ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

-

4.2.1.1.0.08.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ

-

4.2.1.1.0.08.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻓﺎﺱ  -ﻣﻜﻨﺎﺱ

-

4.2.1.1.0.08.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ  -ﺳﻼ -ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

-

4.2.1.1.0.08.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ  -ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ

-

4.2.1.1.0.08.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ -ﺳﻄﺎﺕ

-

4.2.1.1.0.08.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ  -ﺁﺳﻔﻲ

-

4.2.1.1.0.08.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺩﺭﻋﺔ  -ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ

-

4.2.1.1.0.08.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ  -ﻣﺎﺳﺔ

-

4.2.1.1.0.08.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ  -ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ

-

4.2.1.1.0.08.011

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ -ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ

-

4.2.1.1.0.08.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ  -ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ

-

4.2.1.1.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

80 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

80 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
4.2.1.1.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

5 000 000

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

5 000 000
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
4.2.1.1.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

9 500 000

4.2.1.1.0.12.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ

10 000 000

4.2.1.1.0.12.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ

12 500 000

4.2.1.1.0.12.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

13 000 000

4.2.1.1.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

13 500 000

4.2.1.1.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

9 000 000

4.2.1.1.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

21 000 000

4.2.1.1.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

17 500 000

4.2.1.1.0.12.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ

18 000 000

4.2.1.1.0.12.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ

16 000 000

4.2.1.1.0.12.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.013

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.014

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

25 000 000

4.2.1.1.0.12.015

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ

11 000 000

4.2.1.1.0.12.016

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ

8 000 000

4.2.1.1.0.12.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

15 500 000

4.2.1.1.0.12.018

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ

26 000 000

4.2.1.1.0.12.019

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

20 000 000

4.2.1.1.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

21 000 000

4.2.1.1.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

12 000 000

4.2.1.1.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

18 000 000

4.2.1.1.0.12.024

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ

12 500 000

4.2.1.1.0.12.025

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.026

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ

20 000 000

4.2.1.1.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

9 500 000

4.2.1.1.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

15 000 000

4.2.1.1.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

6 500 000
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4.2.1.1.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

27 000 000

4.2.1.1.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

22 000 000

4.2.1.1.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

16 000 000

4.2.1.1.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

14 000 000

4.2.1.1.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

11 000 000

4.2.1.1.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

14 000 000

4.2.1.1.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

12 000 000

4.2.1.1.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

9 000 000

4.2.1.1.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

20 000 000

4.2.1.1.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

12 000 000

4.2.1.1.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

14 000 000

4.2.1.1.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

27 000 000

4.2.1.1.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

18 000 000

4.2.1.1.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

44 000 000

4.2.1.1.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

23 000 000

4.2.1.1.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺔ

2 500 000

4.2.1.1.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

4 000 000

4.2.1.1.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

7 500 000

4.2.1.1.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

8 500 000

4.2.1.1.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

7 000 000

4.2.1.1.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

7 000 000

4.2.1.1.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

9 000 000

4.2.1.1.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

4 000 000

4.2.1.1.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

5 500 000

4.2.1.1.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

4 500 000
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4.2.1.1.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

5 500 000

4.2.1.1.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

8 000 000

4.2.1.1.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

11 000 000

4.2.1.1.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

8 500 000

4.2.1.1.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

8 000 000

4.2.1.1.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

4 000 000

4.2.1.1.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

8 000 000

4.2.1.1.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

31 000 000

4.2.1.1.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

10 000 000

4.2.1.1.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

8 500 000

4.2.1.1.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

7 000 000

4.2.1.1.0.12.086

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.087

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﺔ

6 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ

941 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
4.2.1.1.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

4.2.1.1.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

4.2.1.1.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

50 000 000
-
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ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

47 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

97 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.2.1.1.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

13 400 000

4.2.1.1.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

3 175 000

4.2.1.1.0.14.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

2 376 000

4.2.1.1.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

1 840 000

4.2.1.1.0.14.005

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

1 627 000

4.2.1.1.0.14.006

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

1 740 000

4.2.1.1.0.14.007

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

2 630 000

4.2.1.1.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

2 076 000

4.2.1.1.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

1 621 000

4.2.1.1.0.14.010

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

2 070 000

4.2.1.1.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

1 740 000

4.2.1.1.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

1 770 000

4.2.1.1.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

2 010 000

4.2.1.1.0.14.014

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 434 000

4.2.1.1.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

1 140 000

4.2.1.1.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

1 640 000

4.2.1.1.0.14.018

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

320 000

4.2.1.1.0.14.019

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

337 000

4.2.1.1.0.14.020

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

260 000

4.2.1.1.0.14.021

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

350 000

4.2.1.1.0.14.022

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

290 000

4.2.1.1.0.14.023

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

226 000

4.2.1.1.0.14.024

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

10 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

54 072 000
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ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.1.1.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

20 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

20 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
4.2.1.1.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

5 000 000

4.2.1.1.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

3 500 000

4.2.1.1.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

10 000 000

4.2.1.1.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

7 000 000

4.2.1.1.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

9 000 000

4.2.1.1.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

4.2.1.1.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

5 000 000

4.2.1.1.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

5 000 000

4.2.1.1.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

9 000 000

4.2.1.1.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

5 000 000

4.2.1.1.0.17.012

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

7 500 000

4.2.1.1.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

1 000 000

4.2.1.1.0.17.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

2 500 000

4.2.1.1.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

3 000 000

4.2.1.1.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

3 000 000

4.2.1.1.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

3 000 000

4.2.1.1.0.17.022

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

45 000 000

4.2.1.1.0.17.023

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

124 000 000

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
4.2.1.1.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

2 750 000

4.2.1.1.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

2 850 000

4.2.1.1.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

1 700 000

4.2.1.1.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

1 950 000

4.2.1.1.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

2 000 000

4.2.1.1.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

2 400 000
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4.2.1.1.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

19 400 000

4.2.1.1.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

2 610 000

4.2.1.1.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

2 896 000

4.2.1.1.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

4 850 000

4.2.1.1.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

2 710 000

4.2.1.1.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

2 785 000

4.2.1.1.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

2 500 000

4.2.1.1.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

5 100 000

4.2.1.1.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

11 550 000

4.2.1.1.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

14 000 000

4.2.1.1.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

82 051 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
4.2.1.1.0.23.001

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ

20 000 000

4.2.1.1.0.23.002

ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

20 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
4.2.1.1.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

2 726 000

4.2.1.1.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

2 750 000

4.2.1.1.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

600 000

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

6 076 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
4.2.1.1.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

2 000 000

4.2.1.1.0.29.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

13 000 000

4.2.1.1.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

12 000 000

4.2.1.1.0.29.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

8 000 000

4.2.1.1.0.29.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

7 000 000

4.2.1.1.0.29.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

4 080 000
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ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

8 060 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

54 140 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
4.2.1.1.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

300 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

300 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
4.2.1.1.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

19 681 000

4.2.1.1.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

170 000 000

4.2.1.1.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

52 000 000

4.2.1.1.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

50 000 000

4.2.1.1.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

12 000 000

4.2.1.1.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

10 000 000

4.2.1.1.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

21 000 000

4.2.1.1.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

33 000 000

4.2.1.1.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

3 000 000

4.2.1.1.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

2 474 000

4.2.1.1.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

373 155 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
4.2.1.1.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

16 050 000

4.2.1.1.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

1 900 000

4.2.1.1.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

2 731 000

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

20 681 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
4.2.1.1.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ

9 229 000

4.2.1.1.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

1 330 000

4.2.1.1.0.46.003

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

920 000

4.2.1.1.0.46.004

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

800 000

4.2.1.1.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

4 000 000

4.2.1.1.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

-
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2020

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

400 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

16 679 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
4.2.1.1.0.48.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ

-

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
4.2.1.1.0.51.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ

5 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

5 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

1 939 554 000
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﻭ-
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (51
) المادة
(50
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2021ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.2.2.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
4.2.2.2.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺪﻝ

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
4.2.2.2.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
4.2.2.2.0.08.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮﺍﻥ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻓﺎﺱ  -ﻣﻜﻨﺎﺱ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ  -ﺳﻼ -ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ  -ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ -ﺳﻄﺎﺕ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ  -ﺁﺳﻔﻲ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺩﺭﻋﺔ  -ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ  -ﻣﺎﺳﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ  -ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.011

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ -ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ  -ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

-

-

-
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ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2021ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
4.2.2.2.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

-

-

-

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

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
4.2.2.2.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.013

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.014

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.015

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.016

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.018

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.019

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

300 000

-

300 000

4.2.2.2.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.024

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.025

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.026

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ

700 000

-

700 000
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ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

4.2.2.2.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

-

-

-

4.2.2.2.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

10 000 000

-

10 000 000

4.2.2.2.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

-

-

-

4.2.2.2.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ

16 000 000

-

16 000 000

4.2.2.2.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺔ

3 500 000

-

3 500 000

4.2.2.2.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

9 500 000

-

9 500 000

4.2.2.2.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

400 000

-

400 000
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ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

4.2.2.2.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

5 000 000

-

5 000 000

4.2.2.2.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

1 200 000

-

1 200 000

4.2.2.2.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

4.2.2.2.0.12.086

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

400 000

4
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2020

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2021ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

-

-

-

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﺤﺔ

84 000 000

-

84 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
4.2.2.2.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

4.2.2.2.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

6 500 000
-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

6 500 000

-

6 500 000

-

6 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.2.2.2.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

1 100 000

-

1 100 000

4.2.2.2.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

2 300 000

-

2 300 000

4.2.2.2.0.14.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

1 750 000

-

1 750 000

4.2.2.2.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

850 000

-

850 000

4.2.2.2.0.14.005

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.14.006

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.14.007

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

2 000 000

-

2 000 000

4.2.2.2.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

1 050 000

-

1 050 000

4.2.2.2.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.14.010

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

750 000

-

750 000

4.2.2.2.0.14.014

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.14.018

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

100 000

-

100 000

4.2.2.2.0.14.019

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

100 000

-

100 000

4.2.2.2.0.14.020

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

100 000

-

100 000
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2021ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

4.2.2.2.0.14.021

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

100 000

-

100 000

4.2.2.2.0.14.022

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

100 000

-

100 000

4.2.2.2.0.14.023

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

100 000

-

100 000

4.2.2.2.0.14.024

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

35 000 000

10 000 000

45 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

52 600 000

10 000 000

62 600 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.2.2.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
4.2.2.2.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

4 000 000

2 000 000

6 000 000

4.2.2.2.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 500 000

-

1 500 000

4.2.2.2.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

-

-

-

4.2.2.2.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

3 500 000

-

3 500 000

4.2.2.2.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.012

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

10 000 000

18 000 000

28 000 000

4.2.2.2.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

300 000

-

300 000

4.2.2.2.0.17.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

4 500 000

-

4 500 000

4.2.2.2.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.17.022

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

53 000 000

4.2.2.2.0.17.023

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

84 800 000
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2021ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
4.2.2.2.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

3 700 000

-

3 700 000

4.2.2.2.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

572 000

-

572 000

4.2.2.2.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

3 333 000

-

3 333 000

4.2.2.2.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

585 000

-

585 000

4.2.2.2.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

460 000

-

460 000

4.2.2.2.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

6 000 000

4.2.2.2.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

10 000 000

4.2.2.2.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

4.2.2.2.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

550 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

26 600 000

-

3 100 000
-

9 100 000
10 000 000

3 100 000

550 000
29 700 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
4.2.2.2.0.23.001

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ

-

-

-

4.2.2.2.0.23.002

ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
4.2.2.2.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

5 190 000

-

5 190 000

4.2.2.2.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 380 000

-

1 380 000

4.2.2.2.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

1 500 000

-

1 500 000

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

8 070 000

-

8 070 000
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2021ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
4.2.2.2.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

-

-

-

4.2.2.2.0.29.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

-

-

-

4.2.2.2.0.29.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.29.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.29.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

3 610 000

-

3 610 000

4.2.2.2.0.29.009

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

6 500 000

-

6 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

10 110 000

-

10 110 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
4.2.2.2.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

100 000

-

100 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

100 000

-

100 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
4.2.2.2.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

3 000 000

-

3 000 000

4.2.2.2.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

3 000 000

-

3 000 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
4.2.2.2.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

5 000 000

-

5 000 000

4.2.2.2.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

4 000 000

-

4 000 000
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ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2021ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

2 700 000

-

2 700 000

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

11 700 000

-

11 700 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
4.2.2.2.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ

6 000 000

-

6 000 000

4.2.2.2.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.46.003

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

480 000

-

480 000

4.2.2.2.0.46.004

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

200 000

-

200 000

4.2.2.2.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

2 000 000

-

2 000 000

4.2.2.2.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

4.2.2.2.0.46.007

-

-

-

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

200 000

-

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

9 880 000

-

9 880 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
4.2.2.2.0.48.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ

-

-

-

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
4.2.2.2.0.51.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

-

-

-

297 360 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

9

95 100 000

392 460 000
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﺯ-
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (52
) المادة
(51
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﺯ-
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (51
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(

ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
-3.1ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕﺑﻴﺎﻥ
ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ
-3.1ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
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ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺳﻨﺔ 2020
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺳﻨﺔ 2020

3.2.0.0.1.00.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ

3.2.0.0.1.00.001
3.2.0.0.1.00.003

ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ
ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ

90
5 000 000

3.2.0.0.1.00.003
3.2.0.0.1.00.005

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ

5 000 000
710

3.2.0.0.1.00.005
3.2.0.0.1.00.006

ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ

710 000 000
2 914

3.2.0.0.1.00.006
3.2.0.0.1.00.008

ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

2 700
914 000 000
1

3.2.0.0.1.00.008
3.2.0.0.1.04.005

ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

1 700
200 000 000

3.2.0.0.1.04.005
3.2.0.0.1.04.006

ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ

200 000 000
3 100

3.2.0.0.1.04.006
3.2.0.0.1.04.007

ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

3 100
10 000 000

3.2.0.0.1.04.007
3.2.0.0.1.06.001

ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

10 000 000
400

3.2.0.0.1.06.001
3.2.0.0.1.06.002

ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
ﺻﻨﺪﻭﻕ

400 000 000
160

3.2.0.0.1.06.002
3.2.0.0.1.07.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺪﻋﻢ

160
30 000 000

3.2.0.0.1.07.001
3.2.0.0.1.08.004

ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ
ﻋﻠﻰﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞﺣﺼﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺣﺼﺔ

30 000
30 908
953 000

3.2.0.0.1.08.004
3.2.0.0.1.08.005

ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺣﺼﺔ
ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ ﺩﻋﻢ
ﺑﺎﻧﻌﺎﺵ ﻭ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ

30 908
953 000
200 000

3.2.0.0.1.08.005
3.2.0.0.1.08.006

ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻧﻌﺎﺵ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺣﺼﺺ

200 200
000 000
8 638

3.2.0.0.1.08.006
3.2.0.0.1.08.008

ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ
ﺣﺼﺺ
ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻧﻔﻘﺎﺕ
ﺗﻤﻮﻳﻞ

8 500
638 000
200 000
1

3.2.0.0.1.08.008
3.2.0.0.1.08.009

ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕﻧﻔﻘﺎﺕ
ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ

1 500
30 000 000

3.2.0.0.1.08.009
3.2.0.0.1.08.010

ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﺍﻷﻣﻦﻭﺛﺎﺋﻖ
ﺑﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺨﺎﺹ

30 927
000 000
463

3.2.0.0.1.08.010
3.2.0.0.1.08.011

ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﻭﺗﺼﻔﻴﺔﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻟﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ
ﺻﻨﺪﻭﻕ

463 000
927 000
714

3.2.0.0.1.08.011
3.2.0.0.1.08.012

ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ
ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺁﺛﺎﺭ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ

714 000 000
300

3.2.0.0.1.08.012
3.2.0.0.1.08.013

ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦﺁﺛﺎﺭ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ

300 800
000 000
959

3.2.0.0.1.08.013
3.2.0.0.1.11.001

ﻟﺪﻋﻢﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

959
22 800
500 000

3.2.0.0.1.11.001
3.2.0.0.1.12.001
3.2.0.0.1.11.002

ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ
ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
وتحسين جودتها
والتكوين
التربية
بمنظومة
للنهوض
الخاص
الصندوق

22
500 000
1 000
000
للتذكرة

3.2.0.0.1.12.001
3.2.0.0.1.13.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔﺃﻣﻼﻙ

000 000 000
1 040

3.2.0.0.1.13.003
3.2.0.0.1.13.004

ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻣﻼﻙ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺘﺎﺝ

1 040
100 000 000

3.2.0.0.1.13.004
3.2.0.0.1.13.008

ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ
ﺑﻨﺘﺎﺝ
ﻣﺮﺻﺪﺍﺕﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

100 000 000
350

3.2.0.0.1.13.008
3.2.0.0.1.13.009

ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﻣﺮﺻﺪﺍﺕﺍﻻﺻﻼﺡ

350
5 000 000

3.2.0.0.1.13.009
3.2.0.0.1.13.012

ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

5 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.1.13.012
3.2.0.0.1.13.017

ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.1.13.017

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

1
1

90 000 000
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ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺳﻨﺔ 2020

3.2.0.0.1.13.018

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

800 000 000

3.2.0.0.1.13.021

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

600 000 000

3.2.0.0.1.13.022

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

3.2.0.0.1.13.024

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

3.2.0.0.1.13.025

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻨﺢ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

3.2.0.0.1.13.026

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

700 000 000

3.2.0.0.1.13.027

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

360 000 000

3.2.0.0.1.13.028

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ

2 000 000 000

3.2.0.0.1.13.029

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

20 000 000

3.2.0.0.1.17.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ

2 700 000 000

3.2.0.0.1.17.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ

16 000 000

3.2.0.0.1.20.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

3 550 000 000

3.2.0.0.1.20.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

100 000 000

3.2.0.0.1.20.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

3 492 000 000

3.2.0.0.1.20.008

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻱ

650 000 000

3.2.0.0.1.20.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

25 000 000

3.2.0.0.1.27.002

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

200 000 000

3.2.0.0.1.27.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ

3.2.0.0.1.29.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

20 000 000

3.2.0.0.1.29.003

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

800 000 000

3.2.0.0.1.29.004

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

370 000 000

3.2.0.0.1.34.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

200 000 000

3.2.0.0.1.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

50 000 000

3.2.0.0.1.46.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ

2 000 000 000

3.2.0.0.1.51.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ

150 000 000

3.2.0.0.4.13.021

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻦ ﻭﻭﺩﺱ

87 140 000

3.2.0.0.4.13.022

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

67 110 000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
3 000 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

77 354 380 000

-3.4ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

2
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الجريدة الرسمية
ﺍﻟﺮﻗﻢ

3.2.0.0.4.13.023

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ
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ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺳﻨﺔ 2020
1 434 581 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

1 588 831 000

-3.5ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
3.2.0.0.5.13.001

ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.5.13.003

ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

-3.7ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
3.2.0.0.7.13.017

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.7.13.059

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.7.13.064

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.7.13.066

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ "ﺟﻴﺪﺓ"

3.2.0.0.9.04.002

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ

3.2.0.0.9.34.001

ﺍﺷﺘﺮﺍﺀ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

3.2.0.0.9.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ

3.2.0.0.9.42.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

275 960 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

275 960 000

-3.9ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
10 800 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
500 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ

10 800 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ

90 019 671 000
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.19.845صادر  في  16من ربيع اآلخر  1441
( 13ديسمبر   )2019بتفويض السلطة إلى وزير االقتصاد 
واملالية وإصالح اإلدارة في ما يتعلق باالقتراضات الداخلية
واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
رئيس الحكومة،
بناء على الفصل  90من الدستور ؛
وعلـى املادة  53من قانون املالية رقم  14.97للسنة املالية ،1998-1997
الصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.97.153بتاريخ  24من صفر 1418
( 30يونيو )1997؛
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مرسوم رقم  2.19.846صادر  في  16من ربيع اآلخر  1441
( 13ديسمبر   )2019بتفويض السلطة إلى وزير االقتصاد 
واملالية وإصالح اإلدارة في ما يتعلق بالتمويالت الخارجية.
رئيس الحكومة،
بناء على الفصل  90من الدستور ؛
وعلى املادة  43من قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية ،2020
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.125بتاريخ
 16من ربيع اآلخر  13( 1441ديسمبر  )2019؛

وعلى املادتين  44و 45من قانون املالية رقم  70.19للسنة
املالية  ،2020الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.125بتاريخ
 16من ربيع اآلخر  13( 1441ديسمبر  )2019؛

وبعد املـداولة في مجلس الحكـومة املنعقـد في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر ،)2019
رسم ما يلي :

وبعد املـداولة في مجلس الحكـومة املنعقـد في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر ،)2019
رسم ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

تفوض إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة سلطة تحديد
كيفيات إصدار االقتراضات الداخلية وكذا سلطة اللجوء إلى كل
أداة مالية أخرى لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خالل السنة
املالية .2020
املادة الثانية
تفوض أيضا إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة أو إلى
الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة إصدار
االقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى للقيام بعمليات
استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة وكل أداة مالية أخرى
املشار إليها في املادة األولى أعاله.
املادة الثالثة

تفوض إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة أو إلى الشخص
الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة إبرام ،باسم حكومة
اململكة املغربية ،خالل السنة املالية  ،2020اتفاقات التعاون املالي
وإبرام اقتراضات خارجية مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية
أو دولية وكذا إصدار اقتراضات في السوق املالي الدولي أو استعمال
كل أداة مالية أخرى.
املادة الثانية
تفوض أيضا إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة أو إلى
الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة توقيع خالل
السنة املالية  ،2020باسم حكومة اململكة املغربية ،على االتفاقات
أو االتفاقيات أو عقود الضمان املبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات
أجنبية أو دولية.
املادة الثالثة

يسنـد إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من
فاتح يناير .2020

يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسميـة ويعمل به ابتداء من
فاتح يناير .2020

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

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

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :

وقعه بالعطف :

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.19.847صادر  في  16من ربيع اآلخر  1441
( 13ديسمبر   )2019بتفويض السلطة إلى وزير االقتصاد 
واملالية وإصالح اإلدارة إلبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع
الدين الخارجي املكلف واتفاقات لضمان مخاطر  أسعار 
الفائدة والصرف.
رئيس الحكومة،
بناء على الفصل  90من الدستور ؛
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 إبرام اقتراضات خارجية باسم حكومة اململكة املغربية واستعمالكل أداة مالية أخرى للقيام باإلرجاع املقدم لالقتراضات املبرمة
بأسعارأعلى تكلفة من األسعاراملعمول بها في السوق ؛
 إبرام عقود باسم حكومة اململكة املغربية لتبديل عمالتأجنبية أو أسعار فوائد واستعمال كل أداة مالية أخرى ألجل
استقـراركلفة الخدمة املتعلقة بالدين.
املادة الثانية

وعلى املادة  43من قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية ،2020
الصادر بتنفيـذه الظهير الشريف رقم  1.19.125بتاريخ
 16من ربيع اآلخر  13( 1441ديسمبر  )2019؛

يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسميـة ويعمل به ابتداء من
فاتح يناير .2020

وبعد املـداولة في مجلس الحكـومة املنعقـد في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر ،)2019
رسم ما يلي :
املادة األولى

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

تفوض إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة أو إلى الشخص
الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض السلطة ألجل :

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

