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نصوص عامة
ظهير شريف رقم  1.20.90صادر في فاتح جمادى األولى  16( 1442ديسمبر  )2020بتنفيذ قانون املالية رقم 65.20
للسنة املالية 2021
ّ
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  65.20للسنة املالية  ،2021كما وافق عليه
مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى األولى  16( 1442ديسمبر .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
*

*
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قانون املالية رقم 65.20

الرسوم الجمركية والضرائب غير املباشرة

للسنة املالية 2021

املادة 2

الجـزء األول
املعطيات العامة للتوازن املالي
الباب األول
األحكام املتعلقة باملوارد العمومية
 - . Iالضرائب واملوارد املأذون في استيفائها
امل ــادة األولى
 - .Iتستمر الجهات املختصة ،وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون ،في القيام خالل
السنة املالية : 2021
 - 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.

وفقا ألحكام الفصل  70من الدستور ،يؤذن للحكومة أن تقوم
بمقت�ضى مراسيم خالل السنة املالية : 2021
 بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها منالضرائب والرسوم املفروضة على الواردات والصادرات وكذا
الضرائب الداخلية على االستهالك ،باستثناء الضريبة على القيمة
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.
مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة
املادة 3
تغيــر وتتمــم على النحو التــالي ،ابتداء من فاتح يناير ،2021
أحكام الفصول  13و  49و  50و 67و  78املكرر و  106و 107
و  109و  115و  134و  164و  164املكرر و  181و  182و  286و 293
و  294من 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 1397
( 9أكتوبر  )1977كما تم تغييرها وتتميمها :
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«الفصل  - 1 - .13ما لم ينص على خالف ذلك في النصوص التي
«تحدث أو تغير تدابير جمركية يطبق النظام السابق األكثر فائدة على
«البضائع التي :
«  -تثبت سندات النقل  ...................................من التراب الخاضع ؛
«  -ائتمان مؤكد وال رجعة فيه ....................................حيزالتطبيق.
«  - 2ال يمكن  ................................................................بمستودع».
«الفصل  - 1 - .49يجب أن يودع الربان .......................................
«املكلف باملالية.
«غير أنه إذا  .....................................................والتي سيتم تفريغها.
«ال يصبح هذا التصريح املوجز ساري املفعول إال ابتداء من تاريخ
«رسو الباخرة.
«ويلغى  ..................................................في حالة عدم رسو الباخرة
«داخل أجل يحدد بقرار للوزير املكلف باملالية ؛
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«س) التي تم تسجيل تصريح مفصل بشأنها ولم يتم تفريغها ،مع
«مراعاة تقديم املصرح شهادة عدم تفريغ البضائع ،مسلمة من طرف
«الناقل ؛
«ع) املصرح بها تحت نظام اقتصادي جمركي والتي لم يقدم
«املتعهد الكفالة املطلوبة بشأنها.
«يمكن للمدير العام .........................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«الفصل  - .106تعتبر بضائع متخلى عنها لدى الجمرك :
«  -البضائع  ...........................................في  3من الفصل  66أعاله ؛
«  -البضائع  93 .............................................................إلى  99أعاله.
«غيرأنه  .....................................................................هذه البضائع ؛
«  -رؤوس األموال  ......................................طيلة أجل أربع سنوات
«يبتدئ من تاريخ التكفل الفعلي بها من طرف اإلدارة املذكورة.

« - 2أ) إذا كان ...................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«الفصل  - 1 - .50يجب أن يصرح الربان كتابة خالل األربع
«والعشرين ساعة من رسو السفينة  .........................من جهة أخرى.

«الفصل  - 1 - .107أ) يجوز لإلدارة أن تفوت البضائع ...................
«شروط تحددها ؛

« - 2يجب أن تتضمن  ....................................املوجودة بالباخرة».

«ب) على أنه يجوز  ..............................................املصالح املختصة.

«الفصل  - 1 - .67ال يمكن  ..................................الفصل  69بعده.

«  - 2إن رؤوس األموال  ..........................خالل أجل األربع سنوات
«املشار إليها في الفصل  106أعاله تصير ملكا للدولة».

«يجب على مالك  .................................................................بتقديم :
«  -الوثائق التجارية  ..............................................باسمه الخاص ؛
«  -سندات النقل أو أي وثيقة أخرى محررة في اسمه الخاص
«أو بأمرمنه.
«يمكن ملالك البضائع ........................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«الفصل  78املكرر - 1 - .ال يمكن  ....................................تسجيلها ؛
« - 2غير أن اإلدارة .............................................................................
« ..................................بالبضائع :
«أ) املقدمة للتصدير .........................................................................
«................................................................................................................
«ي)  ..............................................................................عن البضائع.
«ك) (ملغى)
«ل) ....................................................................................................
«م)  ....................................................................أو تنظيمية أخرى ؛

«الفصل  - 1 - .109يخصص محصول البيع حسب ترتيب األسبقية
«وإلى غاية املبالغ الواجبة بما يلي :
«  -أداء  ...................................................................................البيع ؛
« .................................................................................................... -
« ...................................................................................................... -
«  ........................................................................ -البضائع املذكورة.
«  - 2يودع الباقي  ...................................................طيلة أربع سنوات
«تبتدئ من يوم البيع ،وإذا انصرم هذا األجل عاد للدولة.
«غير أنه  ............................................................................امليزانية.
«  - 3عندما يكون  ............................................على هذه البضائع،
«يخصص هذا املحصول بعد سداد رسوم التنبر والتسجيل عن
«محضر البيع ،ألداء الرسوم واملكوس واملبالغ املستحقة حسب
«ترتيب األسبقية وفي حدود املبلغ املتبقى».
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«الفصل  - .115ال تطبق  .......................................................أعاله :

«الفصل  164املكرر - 1 - .تستفيد  ......................................أحكام
«الفصل  5أعاله :

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

«أ) .......................................................................................................
«...................................................................................................
«...............................................................................................................

« ..................................................................................................... -
«  -األسلحة الحربية  ................................................املعدة للجيش
«أو املستوردة من طرف املصنعين الحاصلين على تراخيص
«طبقا للقانون رقم  10.20املتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع
«واألمن واألسلحة والذخيرة ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
«رقم  1.20.70بتاريخ  4ذي الحجة  25( 1441يوليو  )2020؛
«  -املكتوبات واملطبوعات ................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«الفصل  - 1 - .134إن البضائع  ..........................لرسوم ومكوس
«االستيراد.
« - 2إذا كانت ........................................................................اإلدارة.
«وتقتطع  ................................................................................اآلتي :
«  -مصاريف  .................................................................لالستهالك ؛
«  -مصاريف  ....................................................................البضائع ؛
«  -يودع الباقي  ....................................................طيلة أربع سنوات
«تبتدئ من يوم البيع ،وإذا انصرم هذا األجل عاد للدولة.
«غير أنه .............................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«الفصل  - 1 - .164تستورد  .........................الضرائب والرسوم :

«ض) املواد و املعدات و السلع املستوردة من طرف :
«..........................................................................................................
«.........................................................................................................
«  -املجموعة  2( .........................................................أبريل .)2014
«ط) البضائع املصدرة في أول األمر بعد اكتسابها لألصل املغربي
«تبعا لتحويلها تحت نظام اقتصادي جمركي ؛
« - 2تحدد  ............,.....................................................هذا الفصل».
«الفصل  - 1 - .181يجب على األشخاص املوجودة في حوزتهم .......
«التراب الخاضع بصفة قانونية.
«غير أنه  ....................................................................أجل  48ساعة.
« - 2يجب كذلك على األشخاص الذين كانت في حوزتهم ................
« .........................ظرف أربع سنوات يبتدئ إما من الوقت ...................
« ..................تسليم إثباتات األصل.
«الفصل  - 1 - .182تكلف اإلدارة بتصفية و تحصيل .......................
« ................................................................................بالتراب الخاضع :

«أ) ......................................................................................................

«  -أنواع الليمونادا ...........................................................................
«.......................................................................................................
«.......................................................................................................

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

«  -سوائل تعبئة  ..................................................واألجهزة املماثلة ؛

«خ) اآلليات  ............................................................الدفاع الوطني ؛

«  -اإلطارات املطاطية ولو كانت مركبة على األطواق.

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

«د) املعدات  ............................املستوردة من طرف إدارة الدفاع
«الوطني واإلدارات املكلفة باألمن العام ؛
«ذ) الوقود  .........................................................سمك األحواض ؛

«  - 2تصفى هذه املكوس ..................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«الفصل  - .286يعد شططا في استعمال :
«  - 1نظام القبول املؤقت  .................................استعمل بشطط ؛

«ر) لحوم الدواجن واألبقار واألغنام واإلبل املستوردة من طرف
«القوات املسلحة امللكية أو لفائدتها ؛

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

«ز) ســفن الــنقل ................................................................................

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

(الباقي ال تغييرفيه).

«  - 7مستودع الجمرك  ........................................استعمل بشطط.
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تعريفة الرسوم الجمركية

«  - 8نظام التصدير املؤقت  :كل خرق ألحكام الفصل  153أعاله
«وكل استعمال لهذا النظام ألغراض أخرى غير تلك التي منح من

املادة 4

«أجلها ،وكذا كل طلب إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام ،يتبين

 - .Iابتداء من فاتح يناير  ،2021تتمم على النحو التالي ،تعريفة
رسوم االستيراد املحددة باملادة ( 4البند  )Iمن قانون املالية
رقم  25.00للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى  31ديسمبر ،2000
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.241بتاريخ  25من ربيع
األول  28( 1421يونيو  ،)2000كما وقع تغييرها وتتميمها :

«بعد املراقبة ،أنه استعمل بشطط».
«الفصل  - .293يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة الثانية :
«  -بغرامة تعادل ضعف الرسوم واملكوس املتجانف عنها أواملتملص
«منها فيما يخص املخالفات املشار إليها في  1و  2و  3و  4من

«الفصل الثالثون

«الفصل  294بعده والفصل  2-56من الظهير الشريف
«بمثابة قانون رقم  1.77.340الصادر في  25من شوال 1397
«( 9أكتوبر )1977؛
«  -بغرامة تتراوح بين  3000و 30.000درهم فيما يخص املخالفات
«املشارإليها في  5و 6و 6املكرر مرتين و  8و 9من الفصل  294بعده

«منتجات صيدلة
«مالحظات :
«  - 1ال يشمل هذا الفصل :
«..........................................................................................................

«والفصل  3-56من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340

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

«املذكور.

«مالحظات تكميلية :

« -بغرامة تتراوح بين  30.000و  60.000درهم ...................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«الفصل  - .294تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثانية :
« - 1كل تحويل  ..............................................................بدون إذن ؛
«.................................................................................................... - 2

« - 1ال یدخل في البند .......................................... 3002.30.91.00
«................................................................................................................
« - 2ال تدخ ــل ف ــي البند  3004.20.94.00أو 3004.20.95.00
«أو  3004.20.96.00إال املنتجات املحتویة على املضادات الحیویة
«التالیة :
«أ -نیتیلمسین 				 ()DCI

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

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

"

« 6مكرر - .مع مراعاة  ................................ال يطابق هذه البضائع.

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

"

« 6املكرر مرتين - .مع مراعاة أحكام الفصل  299-6أدناه ،كل
«استيراد لبضائع محظورة املشار إليها في البند ب) من  1من
«الفصل  23أعاله ،بدون رخصة أو بحكم سند ال يطابق هذه البضائع
«والذي هو موضوع تصريح مفصل عندما ال ينتج عن ذلك تجانف
«عن رسم أو مكس أو تملص منهما.
«  - 7رفض ........................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

«حامض فوزيديك                                                 "
«سيكلوسيرين                                                        "
«ب .............................................. -
(الباقي ال تغييرفيه).
 - .IIابتداء من فاتح يناير  ،2021تغير وتتمم على النحو التالي،
تعريفة رسوم االستيراد املحددة باملادة ( 4البند  )Iمن قانون املالية
رقم  25.00للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى  31ديسمبر 2000
السالف الذكر :
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الجريدة الرسمية
رسم االستيراد

18.06

وحدة الكمية
حسب املواصفة

ترميزحسب النظام املنسق

الوحدات التكميلية

نوع البضائع

8353

شيكوالتة ومحضرات غذائية أخرتحتوي على كاكاو
 -مسحوق كاكاو يحتوي على سكرمضاف أو مواد تحلية أخر

1806.10

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 غيرها ،بشكل كتل أو ألواح أو قضبان :00

 - -محشـوة

1806.31

1

10

 - - -ألواح و قضبان

40

كلغ

-

1

90

ـ - - -غيـرهـا

40

كلغ

-

00

 - -غيرمحشـوة

1806.32

  - -الغطاء :1

11

 - - - -شكوالته بالحليب

40

كلغ

-

1

19

 - - - -شكوالته الذائبات (الفوندانت)

40

كلغ

-

1

20

 - - -ألواح و قضبان

40

كلغ

-

1

90

 - - -غيـرهـا

40

كلغ

-

00

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

1806.90
40.11

إطارات خارجية هوائية جديدة  ،من مطاط
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................

4011.20

 -من األنواع املستعملة للحافالت ( األوتوبيسات ) والشاحنات

7

00

10

 - - -وزن الواحدة يزيد على  70كلغ

17,5

وحدة

عدد

7

00

90

 - - -وزن الواحـدة منهـا يتعـدى  15كلغ و ال يزيد على  70كلغ

17,5

وحدة

عدد

7

11

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

4011.30

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

4011.70
10

 من األنواع املستعملة على املركبات واآلالت الزراعية أو الحراجية  - -وزن الواحد منها يزيد على  70كلغ : - - - -غیرھا ،ذات نتوءات بارزة أو بأشكال مماثلة :

7

19

 - - - - -غيرها

17,5

وحدة

عدد

7

90

 - - - -غيرها

17,5

وحدة

عدد

7

00

20

 - - -وزن الواحد منها يزيد على  15كلغ و ال يزيد على  70كلغ

17,5

وحدة

عدد

7

00

90

 - - -وزن الواحد منها يزيد على  15كلغ

17,5

وحدة

عدد

7

11

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

4011.80
10

 من األنواع املستعملة على املركبات واآلالت اإلنشائية أو التعدينية أو املناولة الصناعية " - -جنط" ذات قطرأقل أو يساوي  61سم - - - -وزن الواحدة منها يزيد على  70كلغ :

7

19

 - - - - -غيرها

17,5

وحدة

عدد

7

20

 - - - -وزن الواحدة منها يتعدى  15كلغ و ال يزيد على  70كلغ

17,5

وحدة

عدد

8354

الجريدة الرسمية

عدد 3 - 6944 6944لوألا ىدامج 3مج (1( 3مسيد ((18 (18

 - - - -ال يزيد على  15كلغ

7

90

7

11

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

90

17,5

وحدة

عدد

 " - -جنط" ذات قطريزيد على  61سم - - - -وزن الواحدة منها يزيد على  70كلغ :

7

19

 - - - - -غيرها

17,5

وحدة

عدد

7

20

 - - - -وزن الواحدة منها يتعدى  15كلغ و ال يزيد على  70كلغ

17,5

وحدة

عدد

7

90

 - - - -ال يزيد على  15كلغ

17,5

وحدة

عدد

 -غيرها

4011.90

  - -وزن الواحدة منها يزيد على  70كلغ :7

00

11

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

7

00

19

 - - - -غيرها

17,5

وحدة

عدد

7

00

20

 - - -وزن الواحدة منها يتعدى  15كلغ و ال يزيد على  70كلغ

17,5

وحدة

عدد

7

00

90

 - - -ال يزيد على  15كلغ

17,5

وحدة

عدد

8

30

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

40.12
54.07

أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية ،بما فيهـا األقمشة املتحصل عليها من املواد الداخلة في البند 54.04
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 أقمشة منسوجة أخر ،تحتوي على  85%وزنا أو أكثرمن شعيرات نايلون أو بولي اميدات أخر:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................

5407.43

  -من خيوط مختلفة األلوان…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - -غيـرهـا :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - - -غيـرهـا :

99

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - - -غيـرهـا :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - - - - -أقمشـة منسوجة أخرى :  - - - - - -أقمشـة الجـاكار  - - - - - -غيـرهـا :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 أقمشة منسوجة أخر ،تحتوي على  85%وزنا أو أكثرمن شعيرات البوليستراملعدلة بنيتها (التكستورية) :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
5407.53

  -من خيوط مختلفة األلوان…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - -غيـرهـا :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................

99

  - - -غيـرهـا :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................

40

كلغ

-
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  - - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - - - -أقمشـة منسوجة أخرى:8

30

8

70

8

70

 - - - - - - -أقمشـة الجـاكار

40

كلغ

-

  - - - - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 أقمشة منسوجة أخر ،تحتوي على  85%وزنا أو أكثرمن شعيرات البوليستر:5407.61

  -تحتوي على  85%أو أكثروزنا من شعيرات البوليسترغيرمعدلة البنية (غيرتكستورية)…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - - -غيـرهـا:

99

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - - - - -أقمشـة منسوجة أخرى:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - - - - - -مصنوعة من خيوط مختلفة األلوان - - - - - - - - -أقمشة الجاكار

40

كلغ

-

  - - - - - - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
5407.69

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

99

  - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - - - - -أقمشـة منسوجة أخرى…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - - - - - -مصنوعة من خيوط مختلفة األلوان:  - - - - - - - -أقمشة الجاكار  - - - - - - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................

40

كلغ

-

8356
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 أقمشة منسوجة أخر ،تحتوي على  85%وزنا أو أكثرمن الشعيرات التركيبية:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - -من خيوط مختلفة األلوان

5407.73

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - - -غيـرهـا:

97

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - - - -أقمشة منسوجة أخرى: - - - - - - -أقمشة الجاكــار

8

30

8

91

 - - - - - -أقمشة الجاكــار

8

99

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

40

كلغ

-

  - - - - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 أقمشة منسوجة أخر ،تحتوي على أقل من  85%وزنا من الشعيرات التركيبية ،مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - -من خيوط مختلفة األلوان

5407.83

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - - -غيـرهـا:

99

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - - - -غيـرهـا:

54.08

أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات اصطناعية ،بما فيها النسج املتحصل عليها من املواد الداخلة في البند . 54.05
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 أقمشة منسوجة أخر ،تحتوي على  85%وزنا أو أكثرمن شعيرات أو من صفيحات أو أشكال مماثلة ،اصطناعية :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................

5408.23

  -من خيوط مختلفة األلوان…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................

99

  - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - - - - -أقمشة منسوجة أخرى:

40

كلغ

-
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8

31

 - - - - - - -أقمشة الجاكاربعرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة ،بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

8

39

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

8

91

8

92

8

10

8

10

8

10

5408.33

8357
40

كلغ

-

  -من خيوط مختلفة األلوان…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - - -غيـرهـا:

99

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - - -غيـرهـا: - - - - - -أقمشة الجاكاربعرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة ،بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

40

كلغ

-

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
55.12

أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غيرمستمرة ،تحتوي على  85 %أو أكثروزنا من تلك األلياف
 -تحتوي على  85%وزنا أو أكثرمن أليـاف غيرمستمرة من بوليستر:

5512.11

  -غيرمقصورة أو مقصورة…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا:

90

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

40

كلغ

-

  - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 تحتوي على  85%وزنا أو أكثرمن ألياف أكريليـك أو مود أكريليك ،غيرمستمرة :5512.21

  -غيرمقصورة أو مقصورة…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا:

90

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

40

كلغ

-

  - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 غيرها…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
5512.99

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

90

  - -غيـرهـا: - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

40

كلغ

-

8358
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  - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
55.14

أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ،تحتوي على أقل من  85%وزنا مـن تلك األلياف ،مخلوطة بصورة رئيسية
أو حصرية بقطن ،بوزن يتجاوز  170جم/م2
 -غيرمقصورة أو مقصورة :

5514.11

  -من ألياف غيرمستمرة من بوليستر ،بنسج سادة…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا:

90

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

8

10

8

10

8

10

8

10

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

8

90

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

8

10

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

8

90

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

40

كلغ

-

  - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
5514.12

  -من أليـاف غيرمستمرة من بوليستر ،بنسج تويل "سرجيه" ثالثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل املتقاطع…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا:

90

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

40

كلغ

-

  - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
5514.19

  -أقمشة منسوجة أخر…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا:

80

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

40

كلغ

-

  - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 مصبوغة :5514.21

  -من ألياف غيرمستمرة من بوليستر ،بنسج سادة…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا:

90

5514.23

40

كلغ

-

  -أقمشة منسوجة أخر ،من ألياف غيرمستمرة ،من بوليستر…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا:

90

5514.29

 - -أقمشة منسوجة أخر

40

كلغ

-
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8359

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا:

90
8

10

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

8

90

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

8

20

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

8

90

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

8

20

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

8

90

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

8

10

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

8

90

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

8

10

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

8

90

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

8

10

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

8

90

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

5514.30

40

كلغ

-

 من خيوط مختلفة األلوان : - -من ألياف غيرمستمرة من بوليستر ،بنسج سادة

10

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا:

30

40

كلغ

-

  -أقمشة منسوجة أخر ،من ألياف غيرمستمرة ،من بوليستر…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - -غيـرهـا:40

كلغ

-

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 مطبوعة : - -من ألياف غيرمستمرة ،من بوليستر ،بنسج سادة

5514.41

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا:

90

5514.43

40

كلغ

-

  -أقمشة منسوجة أخر ،من ألياف غيرمستمرة ،من بوليستر…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا:

90

5514.49

40

كلغ

-

  -أقمشة منسوجة أخر…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا:

90

55.15

أقمشة منسوجة أخر ،من ألياف تركيبية غيرمستمرة
 -من ألياف غيرمستمرة من بوليستر:

5515.11

 - -مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف حريرفسكوز غيرمستمرة

40

كلغ

-

8360
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…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
90
8

10

8

10

8

10

8

10

8

10

8

10

  - -غيـرهـا: - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

40

كلغ

-

  - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
5515.12

  -مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا:

90

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

40

كلغ

-

  - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
5515.13

  -مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبرناعم…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا:

90

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

40

كلغ

-

  - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
5515.19

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

90

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

40

كلغ

-

  - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 من ألياف أكريليك أو مودأكريليك غيرمستمرة :5515.21

  -مخلوطة بصورة رئيسية أو حصـرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا:

90

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

40

كلغ

-

  - - -غيـرهـا:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
5515.22

  -مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................

90

  - -غيـرهـا :  - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع - - - -غيـرهـا :

40

كلغ

-
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8361

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

5515.29

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا :

90

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

8

10

8

10

8

10

8

10

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

8

20

 - - - -أقمشة الجاكارذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

8

30

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

40

كلغ

-

  - - -غيـرهـا :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 أقمشة منسوجة أخر: - -مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية

5515.91

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا :

90

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

40

كلغ

-

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

5515.99

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا :

80

 - - - -أقمشة الجاكار ،ذات عرض يزيد عن  115سنتمترإلى  140سنتمترغيرمتضمنة و بوزن يزيد عن  250غرام في املتراملربع

40

كلغ

-

  - - -غيـرهـا :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
55.16

أقمشة منسوجة  ،من ألياف إصطناعية غيرمستمرة
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 تحتوي على أقل من  85 %وزنا من أليـاف إصطناعية غيرمستمرة ،مخـلوطة بصورة رئيسيـة أو حصريـة بشعيرات تركيبيةأو إصطناعية :
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - -من خيوط مختلفة األلوان

5516.23

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - -غيـرهـا :

90

58.01

5801.10

أقمشة منسوجة ذات خمل (قصيرة الخمل "قطيفة" وطويلـة الخمل "بيلوش") ،ونسج من خيوط قطيفية "شينيل" ،عدا
األصناف الداخلة في البند  58.02أو البند 58.06
 من صوف أو وبرناعم…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................

40

كلغ

-

8362
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 من قطن :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
5801.26
5

00

10

5

00

10

5

00

10

5

00

10

5

00

10

  -أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل" - - -جاكار

40

كلغ

-

  - -غيره :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - -أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى

5801.27

 - - -أقمشة منسوجة ذات خمل (قصيرة الخمل "قطيفة") جاكارو إن كانت مشربة أو مطلية

40

كلغ

-

  - -غيرهـا :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 من ألياف تركيبية أو اصطناعية :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - -أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"

5801.36

 - - -جاكار

40

كلغ

-

  - -غيرها :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - -أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى

5801.37

 - - -أقمشة منسوجة ذات خمل (قصيرة الخمل "قطيفة") جاكارو إن كانت مشربة أو مطلية

40

كلغ

-

  - -غيرها:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 -من مواد نسجية أخر

5801.90

 - - -أقمشة منسوجة ذات خمل (قصيرة الخمل "قطيفة") جاكارو إن كانت مشربة أو مطلية

40

كلغ

-

  - -غيرها :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
60.01
6001.10
10

أقمشة ذات خمل( ،بما فيها طويلة الخمل) ،وأقمشة مزردة "تيرى " ،مصنرة أو كروشيه
 أقمشة "طويلة الخمل "  - -أقمشة مصنرة ممططـة :  - - -من ألياف نسجية تركيبية : - - - - -بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م ،²باستثناء تلك غيراملقصورة أواملقصورة (املبيضة) ،بعرض:

8

11

 - - - - - -يساوي أو يزيد على  170سم

40

كلغ

-

8

12

 - - - - - -يقل عن  170سم ولكن يزيد على  150سم وال يزيد طول خملها ( )poilsعلى  20مم

40

كلغ

-

8

13

 - - - - - -يساوي أو يقل عن  150سم وطول خملها ( )poilsيساوي أو يقل عن  5مم

40

كلغ

-

8

14

 - - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

19

 - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

  - - -من ألياف نسجية اصطناعية:8

21

 - - - - -بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م ،²باستثناء تلك غيراملقصورة أواملقصورة (املبيضة)

40

كلغ

-

8

29

 - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

30

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
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8363

  - -غيـرهـا :8

00

91

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

99

  - - -غيـرهـا : - - - - -من صوف أو من وبرناعم :

8

11

 - - - - - -بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م ،²باستثناء تلك غيراملقصورة أواملقصورة (املبيضة)

40

كلغ

-

8

19

 - - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

21

  - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة أو اصطناعية:  - - - - -من ألياف نسجية تركيبية:…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - - - - -غيرها ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م ،²باستثناء تلك غيراملقصورة أواملقصورة (املبيضة) ،بعرض :8

22

 - - - - - - - -يساوي أو يزيد على  170سم

40

كلغ

-

8

23

 - - - - - - - -يقل عن  170سم ولكن يزيد على  150سم وال يزيد طول خملها ( )poilsعلى  20مم

40

كلغ

-

8

24

 - - - - - - - -يساوي أو يقل عن  150سم وطول خملها ( )poilsيساوي أو يقل عن  5مم

40

كلغ

-

8

25

 - - - - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

28

 - - - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

30

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

-

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
6001.92
10

  -من ألياف تركيبية أو إصـطناعية  - -أقمشة مصنرة ممططـة : - - - -من ألياف نسجية تركيبية :

8

11

 - - - - -بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م ،²باستثناء تلك غيراملقصورة أواملقصورة (املبيضة)

40

كلغ

-

8

19

 - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

  - - -من ألياف نسجية اصطناعية :8

91

 - - - - -بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م ،²باستثناء تلك غيراملقصورة أواملقصورة (املبيضة)

40

كلغ

-

8

99

 - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

00

  - -غيـرهـا :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................

91
6001.99
10

  -من مواد نسجية أخر - - -أقمشة مصنرة ممططـة :

8

11

 - - - -بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م ،²باستثناء تلك غيراملقصورة أواملقصورة (املبيضة)

40

كلغ

-

8

19

 - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

00

8

10

  - -غيـرهـا :91

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

99

  - - -غيـرهـا :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 - - - - -من مواد نسجية أخرى :

8

91

 - - - - - -بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م ،²باستثناء تلك غيراملقصورة أواملقصورة (املبيضة)

40

كلغ

-

8

99

 - - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8364
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أقمشة مصنرات السدى (بما فيها تلك املصنوعة على آالت تصنيراألشرطة املزركشة "جالون") ،عدا تلك الداخلة في البنود من
 60.01إلى 60.04
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................

6005.37
10

  -غيرها ،مصبوغة - - -أقمشة مصنرة ممططة :

8

11

 - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²

40

كلغ

-

8

19

 - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

00

  - -غيرها :91

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

99

 - - - -غيرها :

8

11

 - - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²

40

كلغ

-

8

19

 - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

6005.38
10

  -غيرها ،من خيوط ذات ألوان مختلفة - - -أقمشة مصنرة ممططة :

8

11

 - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يزيد على 260غرام /م²

40

كلغ

-

8

19

 - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

00

  - -غيرها :91

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

99

 - - - -غيرها :

8

11

 - - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²

40

كلغ

-

8

19

 - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

6005.39
10

  -غيرها ،مطبوعة - - -أقمشة مصنرة ممططة :

8

11

 - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²

40

كلغ

-

8

19

 - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

00

  - -غيرها :91

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

99

 - - - -غيرها :

8

11

 - - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²

40

كلغ

-

8

19

 - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
6005.42
10

  -مصبوغة - - -أقمشة مصنرة ممططة :

8

11

 - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²

40

كلغ

-

8

19

 - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

00

8

11

  - -غيرها :91

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

99

  - - -غيرها : - - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²

40

كلغ

-
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  - - - -غيـرهـا6005.43

8365
10

كلغ

-

  -من خيوط متعددة األلوان - - -أقمشة مصنرة ممططة :

10
8

11

 - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²

40

كلغ

-

8

19

 - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

00

  - -غيرها :91

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

99

 - - - -غيرها :

8

11

 - - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²

40

كلغ

-

8

19

 - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

 - -مطبوعة

6005.44

 - - -أقمشة مصنرة ممططة :

10
8

11

 - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²

40

كلغ

-

8

19

 - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

00

  - -غيرها :91

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

99

 - - - -غيرها :

8

11

 - - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²

40

كلغ

-

8

19

 - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

 -غيرها

6005.90

 - - -أقمشة مصنرة ممططة :

20
8

11

 - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²

40

كلغ

-

8

19

 - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

00

  - -غيرها :93

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

97

 - - - -غيرها :

8

11

 - - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²

40

كلغ

-

8

19

 - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

60.06

أقمشة مصنرة أو كروشية ،أخر
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................

6006.32
10

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  -مصبوغة - - -أقمشة مصنرة ممططة :

8

11

 - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م ²وبعرض يساوي أو يزيد على  180سم

40

كلغ

-

8

19

 - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

00

8

20

  - -غيرها :91

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

99

  - - -غيرها :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
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  - - - -غيرها :8

91

 - - - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م ²وبعرض يساوي أو يزيد على  180سم

40

كلغ

-

8

99

 - - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

 - -من خيوط متعددة األلوان

6006.33

 - - -أقمشة مصنرة ممططة :

10
8

11

 - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م ²وبعرض يساوي أو يزيد على  180سم

40

كلغ

-

8

19

 - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

00

8

20

  - -غيرها :91

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

99

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

8

91

 - - - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م ²وبعرض يساوي أو يزيد على  180سم

40

كلغ

-

8

99

 - - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

 - -مطبوعة

6006.34

 - - -أقمشة مصنرة ممططة :

10
8

11

 - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م ²وبعرض يساوي أو يزيد على  180سم

40

كلغ

-

8

19

 - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

8

00

8

20

  - -غيرها :91

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

99

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

8

91

 - - - - - -من ألياف نسجية تركيبيـة ،بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م ²وبعرض يساوي أو يزيد على  180سم

40

كلغ

-

8

99

 - - - - - -غيـرهـا

10

كلغ

-

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
66.01

مظالت مطرومظالت شمس (بما فيها املظالت بشكل ع�صى  ،ومظالت الحدائق واألصناف املماثلة).
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 -غيرها :

8

00

00

6601.91

 - -ذات محور متداخل

40

وحدة

عدد

8

00

00

6601.99

 - -غيرها

40

وحدة

عدد

5

00

10

6602.00

66.02

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

66.03
6603.20

أجزاء وزخارف ولوازم ،لألصناف الداخلة في البند 66.01أو . 66.02
 هياكل مظالت بما فيها الهياكل املركبة على محاور(ع�صي)  - -تحتوي على أجزاء من عاج ،من ذبل ،من قرن أشقر ،من كهرمان ،من معادن ثمينة أو من معادن عادية أو ملبسة بقشرةمن معادن ثمينة

17,5

كلغ

-
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 - - -غيرهـا

5

00

90

7

00

10

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

7

00

25

  - -آالت الداخلة في البندين  8443.32.10.00و  8443.39.10.00عدا الخراطيش مع أو بدون حبر(بما فيه الحبرمسحوقمسماه "تونر")

7

00

30

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

7
7

00
00

60
75

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - -أجهزة الداخلة في البندين  8443.32.30و  8443.39.40عدا الخراطيش مع أو بدون حبر(بما فيه الحبر مسحوق مسماه"تونر")

80

 - - -أجزاء أخر:

7

40

8367
17,5

كلغ

-

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

6603.90
84.43

آالت وأجهزة للطباعة ،بواسطة األلواح و اإلسطوانات و غيرها من العناصرالطابعة الداخلة في البند 84.42؛ آالت طباعة أخر،
آالت استنساخ و آالت استنساخ الهاتفية (الفاكس) و إن كانت مندمجة؛ أجزاؤها و لوازمها
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 أجزاء و لوازم :…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................

8443.99

 - -غيرها

2,5

وحدة

عدد

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
2,5

وحدة

عدد

…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
  - - -غيرها :  - - - -خراطيش مع أو بدون حبر(بما فيه الحبرمسحوق مسماه "تونر") :  - - - - -بحبر:  - - - - - -جـديدة:7

51

 - - - - - - - -لطابعات تعمل بنفث الحبر

17,5

كلغ

-

7

52

 - - - - - - - -لطابعات تعمل بالليزر

17,5

كلغ

-

7

55

 - - - - - - - -غيرها

17,5

كلغ

-

  - - - - - -املعاد تصنيعها :7

56

 - - - - - - - -لطابعات تعمل بنفث الحبر

17,5

كلغ

-

7

57

 - - - - - - - -لطابعات تعمل بالليزر

17,5

كلغ

-

7

58

 - - - - - - - -غيرها

17,5

كلغ

-

7

59

 - - - - - - -غيرها

17,5

كلغ

-

  - - - - -بدون حبر:  - - - - - -املعاد تصنيعها :7

61

 - - - - - - - -لطابعات تعمل بالليزر

2,5

كلغ

-

7

65

 - - - - - - - -غيرها

2,5

كلغ

-

  - - - - - -للتدوير:7

67

 - - - - - - - -لطابعات تعمل بالليزر

2,5

كلغ

-

7

69

 - - - - - - - -غيرها

2,5

كلغ

-

7

70

 - - - - - - -غيرها

2,5

كلغ

-

8368

الجريدة الرسمية

7

80

7

00

عدد 3 - 6944 6944لوألا ىدامج 3مج (1( 3مسيد ((18 (18

  - - - -غيرها90

2,5

كلغ

-

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

5

10

 - - -مقاومات حرارية (عدا املذكورة في البند )85.16

2,5

كلغ

-

5

90

 - - -غيرها

2,5

كلغ

-

85.46

عازالت للكهرباء من جميع املواد

7

00

00

8546.10

 -من زجاج

2,5

كلغ

-

7

00

00

8546.20

 -من خزف

2,5

كلغ

-

00

8546.90

 -غيرها

7

10

 - - -من مطاط مق�سى

2,5

كلغ

-

7

20

 - - -من لدائن

40

كلغ

-

7

30

 - - -من ألياف زجاجية

2,5

كلغ

-

7

90

 - - -من مواد أخر

2,5

كلغ

-

8

00

8

10

87.08
00

8708.10

00

8708.70

أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من  87.01لغاية . 87.05
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
…………………………………………………..……………………………………………..............………………...............................................................
 دواليب (عجالت) وأجزاؤها ولوازمها  - -دواليب ذات إطارات خارجية هوائية من :  - - -من األنواع املستعملة لسيارات الركوب ( بمــا فـي ذلك سيارات اإلستيشن وسيارات السباق ) : - - - - -وزن الواحـدة منهـا يتعـدى  15كلغ و ال يزيد على  70كلغ

40

كلغ

-

  - - - -ال يزيد على  15كلغ :8

21

 - - - - - -بوزن على أساس الوحدة ال يزيد عن  3كلغ

2,5

كلغ

-

8

29

 - - - - - -غيرها

40

كلغ

-

8

30

 - - - -من األنواع املستعملة للحافالت ( األوتوبيسات ) والشاحنات

17,5

كلغ

-

  - - -غيرها :8

41

 - - - - -وزن الواحدة منها يزيد على  190كلغ

2,5

كلغ

-

8

49

 - - - - -غيرها

17,5

كلغ

-

8

90

 - - -غيرها

2,5

كلغ

-

8708.80

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

عدد 3 - 6944 6944لوألا ىدامج 3مج (1( 3مسيد ((18 (18

الجريدة الرسمية

الضرائب الداخلية على االستهالك
املادة 5
 - .Iابتداء من فاتح يناير  ،2021تغير أو تتمم على النحو التالي
أحكام الفصول األول و  2و  9و  56من الظهير الشريف 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 ،كما وقع تغييره وتتميمه :
«الفصل األول - .تكلف إدارة  .....................داخل التراب الخاضع :
« - 1أنواع الليمونادا ...........................................................................
«...............................................................................................................
«................................................................................................................
« - 9سوائل تعبئة  ............................................واألجهزة املماثلة ؛
« - 10اإلطارات املطاطية و لو كانت مركبة على األطواق.
«الفصل  - .2يراد من أجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بكلمة :

8369

«الفصل  - .9تحدد وفقا للجداول «أ» « -ت» « -ح» «-ط» « -ظ» «-ع»
«بعده مبالغ الرسوم املفروضة على البضائع واملصوغات املشار إليها
«في الفصل األول أعاله واملفصلة في هذا الفصل :
«أ) املكوس الداخلية على استهالك املشروبات والكحول املرتبة
«على أساس الكحول
بيـان املنتج ــات

وحدة التحصيل

..................................................................................... )1

 1ـ هيكتولتر
حجم

أ) ......................................................................................
..........................................................................................
 - )2الجعة (البيرة) :
أ) جعة بدون كحول .........................................................
ب) جعات أخرى ..............................................................

....
……

……....
………

 - 2هيكتولترحجم
كذلك

600,00
1150,00

 - 3هيكتولترحجم

850,00

 - )3الخمور .......................................................................
 - )4الكحول اإليثيل وغيره من أنواع الكحول املمكن
استخدامها ملا يستخدم له الكحول اإلثيلي :
أ) ...................................................................................1 -
....................................................................................... 2
..........................................................................................

« ....................................................................................................... -
« ....................................................................................................... -
« ....................................................................................................... -
« « -املقاطر» : ....................................................................................
«أ) .......................................................................................................
«..........................................................................................................
«ت)  .......................................................................تسمى «صناعية».
«يعتبر تبغا مصنعا :
«..........................................................................................................
«…………………………………...................................................................
«  -التبغ املعد للمضغ ؛
« « -التبغ املسخن»  :منتج التبغ الذي يتم تسخينه دون حرقه
«ويطلق رذاذ أو بخاريحتوي على النيكوتين.
«تعتبر في حكم  ...................................................الستعمال دوائي».

د) التي تحضربها أو تحتوي عليها مياه الحياة واملشروبات
الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه املصبرة
بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب املمزوج
بالكحول والحلويات املحتوية على الكحول واملشروبات
الروحية األخرى ...............................................................

 - 4هيكتولترمن
الكحول الصافي
(أعشارالدرجة
خاضعة للضريبة)
كذلك

املقادير(بالدراهيم)

……....

18 000,00

«ت) املكوس الداخلية على االستهالك املفروضة على بعض
«منتجات الطاقة والزفت
بيـان املنتج ــات

وحدة التحصيل

املقادير(بالدراهيم)

.......................................................................................
 زيوت ثقيلة :.......................................................................................
  -فيول وال :.......................................................................................
  - - -غيره :  - - -خفيفة (.................................................. )Fo n°7  - - -ثقيلة (: )Fo n°2.......................................................................................
  - - -غيره:  - - - -فيول وال مستردة .............................................. - - - - -غيره.....................................................................

...............

..........

................

..............

................

..............

 100كلغ
كذلك

18,24
81,58

8370
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«ح) ...................................................................................
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املدونة العامة للضرائب

«ط) الضرائب الداخلية على االستهالك املفروضة على التبغ
«املصنع

املادة 6
 -.Iابتداء من فاتح يناير  ،2021تغير وتتمم أحكام املواد 6

املقدارالعيني

املقدارالقيمي لثمن البيع
للعموم خارج الضريبة
على القيمة املضافة
وخارج املقدارالعيني

املبلغ األدنى
للتحصيل

و  7و  9املكررة و  10و  IV -11و  26و  32و  42املكررة و  43و  44و 46

..............

..........................................

............

و  60و  73و  I - 82و  82املكررة  IV -و  85و  86و  89و  91و  92و 99

 750,00درهم
لكل 1000
وحدة

.......................................

1500,00
درهم لكل
 1000وحدة

و146و146املكررة      و155و161و-II-163ألفو169و173و175و184

...............

..............................

.............

و 185و  192و 210و  212و  214و  221املكررة و  225و 228

ب) تبغ الشيشة أو االركيلة
(معسل) .......................................

 420,00درهم
لكل  1000غرام

..............................

ت) .............................................

.........................

..............................

 675,00درهم
لكل 1000
غرام
......................

 1500درهم
لكل  1000غرام

-

-

بيان املنتجات
.................................... - I
 - IIالسيك ــار الكــبير والسيك ــار
الصغير.........................................
 - IIIتبغ مصنع آخر:
أ) .............................................

 - IVمنتجات التبغ املسخن
تبغ ُم َّ
صنع ،بقصد التسخين .......

«ظ) ...................................................................................
«ع) املكوس الداخلية على االستهالك املفروضة على اإلطارات
«املطاطية و لو كانت مركبة على األطواق
بيـان املنتج ــات

وحدة التحصيل

املقادير (بالدراهيم)

اإلطارات املطاطية و لو كانت مركبة على األطواق .....

كلغ

3

«الفصل  - 1° - .56تعد املخالفات  .............................الفصل 284
«من املدونة املذكورة.
« - 2°يعد عدم مطابقة  293 ...........................من املدونة املذكورة.
« - 3°عندما تكون الضريبة الداخلية على االستهالك مستوفاة،
«تعد مخالفة أحكام الفصل  10أعاله ،مخالفة جمركية من الطبقة
«الثانية ويعاقب عليها طبقا للبند  2من الفصل  293من املدونة
«املذكورة».
 - .IIابتداء من فاتح يناير  ،2021يغير على النحو التالي البند  IIIمن
املادة  5من قانون املالية رقم  115.12للسنة املالية  2013املصادق
عليه بالظهير الشريف رقم  1.12.57الصادر في  14من صفر 1434
( 28ديسمبر : )2012
«املادة  - .III - .5ال يمكن للموارد املحصلة برسم الضرائب
«الداخلية على االستهالك املفروضة على السجائر  ....أن تقل عن
«نسبة  58%من ثمن البيع للعموم مع احتساب الرسوم.
«إذا ما تبين أن مجموع املوارد  ......يمثل نسبة تقل عن  58%من
«ثمن البيع للعموم مع احتساب الرسوم ،يتم القيام بتحصيل مبلغ
«إضافي يمكن من بلوغ هذه النسبة».

و  102و  105و  123و  127و  )V - IV) 129و  133و 136و ) XI - V)145

و  231و  V - 232و  234املكررة ثالث مرات و  247و  247املكررة
و  247املكررة مرتين و  263من املدونة العامة للضرائب املحدثة
بموجب املادة  5من قانون املالية رقم  43.06للسنة املالية ،2007
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232بتاريخ 10ذي الحجة1427
( 31ديسمبر  )2006كما تم تغييرها وتتميمها :
«املادة -. 6اإلعفاءات
« - .Iاإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها باألسعار املخفضة
«بصفة دائمة
«ألف ............................................................................................... -
«باء  -اإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار مخفضة
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« - 4°تستفيد شركات الخدمات املكتسبة لصفة «القطب املالي
«للدار البيضاء» ،طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
«العمل ،باستثناء املقاوالت املالية املشار إليها في البندين  1و  2من
«املادة  4من املرسوم بقانون رقم  2.20.665بتاريخ  12من صفر 1442
«( 30سبتمبر  )2020املتعلق بإعادة تنظيم القطب املالي للدار البيضاء :
«  -من اإلعفاء  .....................................................الصفة املذكورة ؛
«  -من فرض الضريبة  ......................................فيما بعد هذه املدة.
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«.................................................................................................. - 5°

« - 3°أن يتم توزيع :

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

«  % 85 -على األقل من حصيلة السنة املحاسبية املتعلقة بكراء
«العقارات املبنية واملعدة ألغراض مهنية وسكنية ؛

«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 :
«• الربائح ..........................................................................................
«................................................................................................
«............................................................................................
«...................................................................................
«...................................................................................
« ............الظهيرالشريف رقم  1.95.1بتاريخ  24من شعبان 1415
«( 26يناير )1995؛

«  %100 -من عوائد األسهم ...........................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  9املكررة - .العائدات غير الخاضعة للضريبة
« - .Iتستثنى من العائدات الخاضعة للضريبة .................................
«...............................................................................................
«....................................................................................................
« .....................................................أقرب تاريخ سابق لتاريخ اإلخالل.
« - .IIتستثنى كذلك من العائدات الخاضعة للضريبة ،عائدات
«تفويت مساهمات املؤسسات واملقاوالت العمومية والشركات
«التابعة لها ،املنجزة في إطار عمليات التحويل املنصوص عليها في املادة
«األولى من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة
«إلى القطاع الخاص ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01
«بتاريخ  15من رمضان  11( 1410أبريل ».)1990

«• الربائح وغيرها من عوائد املساهمة املماثلة املدفوعة
«أو املوضوعة رهن اإلشارة أو املقيدة في الحساب من قبل
«الشركات املكتسبة لصفة القطب املالي للدار البيضاء طبقا
«للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،باستثناء
«املقاوالت املالية املشار إليها في البندين  1و  2من املادة  4من
«املرسوم بقانون رقم  2.20.665السالف الذكر؛

« -.Iتكاليف االستغالل املتكونة من :

«• األرباح والربائح املوزعة ...............................................................

«ألف ................................................................................................ -

(الباقي ال تغييرفيه).

«املادة  - .10التكاليف القابلة للخصم
«تشمل التكاليف ..............................................................................

«باء  -تكاليف خارجية أخرى : ...................................................

« املادة  -.7شروط اإلعفاء

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

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

« - 2°الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة :

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

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

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

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

«  - .XIلالستفادة من اإلعفاءات املنصوص عليها في املادة I-6
«("ألف" و"جيم") أعاله يجب على هيئات التوظيف الجماعي العقاري
«احترام الشروط التالية :

«  -الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة .....................................
«...........................................................................................
«..........................................أو ريا�ضي أو تعليمي أو صحي أو بيئي ؛

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

«  -الجمعيات التي أبرمت ..................................................................

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

(الباقي ال تغييرفيه).
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«املادة  - .IV - .11ال يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة :
«  -مبلغ  ..........................................................................طابع تبرع ؛
«  -مبلغ املساهمة  ...........................................للسنة املالية  2012؛
«  -مبلغ املساهمة االجتماعية للتضامن على األرباح والدخول
«املنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الثالث من هذه
«املدونة».
«املادة  -.26تحديد مجموع الدخل الخاضع للضريبة املتعلق
«باألشخاص الذاتيين الشركاء في بعض الشركات أو األموال
«املشاعة
« -.Iمع مراعاة االختيار  ..............وتفرض عليه الضريبة في اسمه.
«إذا حصل لشركة ............................................................................
« .............................سواء كانت هذه الدخول مقدرة وفق نظام النتيجة
«الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة.
«................................................................................................... - .II
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .32أنظمة تحديد صافي الدخل املنهي
« - .Iيحدد الدخل املنهي  ....................................في املادة  161أدناه.
«غير أنه يمكن للخاضعين للضريبة   ........................إحدى األنظمة
«الثالث  :نظام النتيجة الصافية املبسطة أو نظام املساهمة املهنية
«املوحدة أو نظام املقاول الذاتي املشار إليها على التوالي في املواد 38
«و  40و  42املكررة أدناه.
« - .IIيحدد  ......................................................................الشركات :
«.................................................................................................. - 1°
« - 2°حسب االختيار  ................................بالنسبة لنظام النتيجة
«الصافية املبسطة أو نظام املساهمة املهنية املوحدة ،فيما يتعلق
«باألموال املشاعة والشركات الفعلية».
«املادة  42املكررة - .تحديد أساس فرض الضريبة
«يخضع األشخاص الذاتيون الذين يزاولون ..................................
« ..............................................................................املحصل عليه.
«غير أن  .................................................وفق الشروط املنصوص
«عليها في املادة  II - 40أعاله وحسب جدول األسعار املشار إليه
«في املادة  I - 73أدناه».
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«البند الثالث
«القواعد املنظمة لالختيار
«املادة  - .43حدود رقم األعمال
« - 1°اختيار نظام النتيجة الصافيـة املبسطـة أو نظام املساهمة
«املهنية املوحدة الصادر عن الخاضعين للضريبة املشار إليهم على
«التوالي في املادتين  39و  41أعاله .........................................................
« .....................................................................................بصفة رئيسية.
« - 2°ال يجوز للخاضعين للضريبة  ...............................أن يختاروا
«نظام املساهمة املهنية املوحدة إال إذا ظل .........................................
«في املادة  39أعاله ؛
« - 3°ال يجوز للخاضعين للضريبة على الدخل املحدد دخلهم
«املنهي وفق  .....................................النتيجة الصافية املبسطة أو نظام
«املساهمة املهنية املوحدة إال إذا ظل  .....................إن رغبوا في اختيار
«نظام املساهمة املهنية املوحدة.
« - 4°يظل اختيار  ..................................في املادة  42املكررة مرتين
«املشار إليها أعاله.
«وفي حالة العكس ....................... ،لنظام النتيجة الصافية املبسطة
«أو نظام املساهمة املهنية املوحدة ،وفق ................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .44آجال االختيار
« - .Iيجب على الخاضعين للضريبة الذين يريدون اختيار نظام
«النتيجة الصافية املبسـطة أو نظـام املساهمة املهنية املوحدة ،أن
«يقدموا طلبا  ...............................أو مقر مؤسستهم الرئيسية وذلك :
«  -في حالة بداية النشاط ،قبل انصرام اآلجال املنصوص عليها
«في املادة  82املكررة ثالث مرات  I -أدناه بالنسبة الختيار نظام
«املساهمة املهنية املوحدة املشار إليه في املادة  40أعاله أو قبل
«فاتح ماي من السنة ......................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  .- 46تعريف الدخول الفالحية
«تعتبر دخوال فالحية ،األرباح املحققة من طرف فالح أو مرب
«للماشية أو هما معا  .................................................وسائل صناعية.
«ويعتبر كإنتاج حيواني ،حسب مدلول هذه املدونة ،اإلنتاج
«املتعلق بتربية الدواجن واألبقار واألكباش واملاعز والجمال والخيول.
«وتعتبر دخوال فالحية كذلك ...............................املتعلق بالتجميع
«الفالحي».
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«املادة  - .60الخصوم الجزافية
«.................................................................................................... - .I
«................................................................................................... - .II
« - .IIIاألجور املدفوعة للرياضيين املحترفين واملدربين واملربين
«والفريق التقني :
«لتحديد صافي الدخل املفروضة عليه الضريبة على الدخل
«بالنسبة لألجور املدفوعة للرياضيين املحترفين وللمدربين واملربين
«والفريق التقني ،يطبق خصم جزافي نسبته ……...............… %50
«خصم آخر.
«يراد بالريا�ضي املحترف ……… ……...........................رياضية.
«يشترط الستفادة املربين واملدربين والفريق التقني من هذا
«الخصم توفرهم على عقد ريا�ضي احترافي وفق مقتضيات القانون
«رقم  30.09السالف الذكر وعلى إجازة مسلمة من طرف الجامعات
«الرياضية».
«املادة  -.73سعر الضريبة
«..................................................................................................... -.I
« -. IIأسعار خاصة
«يحدد سعر الضريبة على النحو التالي :
«باء : %10 -
«.................................................................................................. - 1°
« )120.000( ................................................................ - 5°درهم ؛
« - 6°فيما يخص مبلغ الدخل املنهي املحدد وفق نظام املساهمة
«املهنية املوحدة املشار إليه في املادة  I-40أعاله.
«يضاف ملبلغ هذه الضريبة واجب تكميلي يحتسب وفق الجدول
«بعده :
شرائح الواجبات السنوية
(بالدرهم)

مبلغ الواجبات التكميلية ربع
السنوية (بالدرهم)

مبلغ الواجبات التكميلية
السنوية (بالدرهم)

أقل من 500

300

1200

من  500إلى 1000

390

1560

من  1001إلى 2500

570

2280

من  2501إلى 5000

720

2880

من  5001إلى 10000

1050

4200

من  10001إلى 25000

1500

6000

من  25001إلى 50000

2250

9000

ما فوق 50000

3600

14400

8373

«جيم ............................................................................................... -
«....................................................................................................
«................................................................................................................
«واو : % 20 -
«................................................................................................... - 1°
«................................................................................................................
« ................................... - 10°هيئات التوظيف الجماعي العقاري ؛
« - 11°فيما يخص زائد القيمة والتعويضات املشار إليها في
«املادة  II - 40أعاله.
«زاي ................................................................................................ -
« - .IIIيخضع األشخاص الذاتيون  .................................فيما يتعلق
«بمقدمي الخدمات.
«يضاف ملبلغ هذه الضريبة واجب تكميلي يحتسب وفق الجدول
«املشار إليه في البند  - IIباء  6° -أعاله ،وذلك حسب الكيفيات املحددة
«بنص تنظيمي.
«تبرئ االقتطاعات باألسعار املحددة في «باء» و«جيم» و«دال»
«و«واو» ( 2°و  3°و  4°و  5°و  6°و  9°و  10°و  )11°و«زاي» ( 2°و 3°
«و  )7°من البند  IIوالبند  IIIأعاله من الضريبة على الدخل».
«املادة  - .I - .82يجب على الخاضعين  ..............................مع بيان
«صنف أو أصناف الدخول املتكون منها وذلك :
«  -قبل فاتح مارس من كل سنة ،بالنسبة ألصحاب الدخول األخرى
«غيراملهنية ؛
«  -قبل فاتح ماي  ........................أونظام النتيجة الصافية املبسطة.
«يجب أن يتضمن اإلقرار .................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  82املكررة - .IV - .تطبق املقتضيات املتعلقة  ..........دخولهم
«املهنية حسب نظام املساهمة املهنية املوحدة على الخاضعين للضريبة
«الذين اختاروا نظام املقاول الذاتي».
«املادة  - .85اإلقرار الواجب اإلدالء به في حالة مغادرة املغرب
«أو في حالة الوفاة
« - .Iيجب على الخاضع للضريبة  .........................اإلقرار بمجموع
«دخله أو اإلقرار املنصوص عليه في املادة  82املكررة ثالث مرات
«أعاله ،خالل الفترة املنصوص عليها في املادة  II - 27أعاله ،وذلك قبل
«مغادرته املغرب بثالثين ( )30يوما على أبعد تقدير.
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« - .IIإذا توفي الخاضع للضريبة  ..........................إقرارا بمجموع
«دخله أو اإلقرار املنصوص عليه في املادة  82املكررة ثالث مرات
«أعاله عن الفترة املنصوص عليها في البند  Iمن املادة  175أدناه وذلك
«داخل الثالثة أشهر املوالية لتاريخ الوفاة.
«إذا واصل املستحقون عن الهالك الخاضع للضريبة .....................
« .......................................إال داخل األجل املنصوص عليه في املادة 82
«أو املادة  82املكررة ثالث مرات أعاله.
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«جيم  -البيوع الواقعة على :
«................................................................................................... - 1°
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« - 4°الزرابي ذات الطابع التقليدي املصنعة محليا ؛

«املادة  - .86اإلعفاء من اإلدالء باإلقرار السنوي بمجموع الدخل

«( -5°تنسخ).

«ال يلزم  ..........................................................و  74أعاله :

« - 6°املضخات املائية  ...........................................القطاع الفالحي ؛

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

« - 7°األلواح الشمسية ( )Panneaux photovoltaïques؛

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

« - 8°السخانات الشمسية.

« ....................................... - 3°الفقرة األخيرة من املادة  73أعاله ؛

«دال ................................................................................................ -

«( - 4°ينسخ)
« - 5°الخاضعون للضريبة الذين يتوفرون  ..........................في
«املادة  I - 73أعاله».
«املادة  -.89العمليات املفروضة عليها الضريبة وجوبا
« -.Iتخضع للضريبة على القيمة املضافة :
«.................................................................................................. - 1°

(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  - .92اإلعفاء مع الحق في الخصم
« - .Iتعفى …………………………….....………...........................................
«.................................................................................................. - 1°
«................................................................................................................

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

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

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

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

« - 12°العمليات التي ينجزها  ..................................................مهنة
«من املهن التالية :

« - 51°املواد ......................................................................................
« .......................................................................................املوكولة إليه ؛

«أ) ......................................................................................................

« - 52°املعدات والتجهيزات واآلالت العسكرية واألسلحة
«والذخيرة وكذا أجزاء وقطع الغيار واللوازم الخاصة بها التي تقتنيها
«األجهزة املكلفة بالدفاع الوطني واألجهزة املكلفة باألمن والحفاظ
«على النظام العام لدى الحاصلين على تراخيص تصنيع عتاد
«وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة ؛

«ب) املهندسون املعماريون  ................................في جميع امليادين
«واملحاسبون املعتمدون؛
«ج) البياطرة.
«................................................................................................... - .II
(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  - .91اإلعفاء دون الحق في الخصم
« - .Iألف .......................................................................................... -

« - 53°عمليات تحويل األصول املتعلقة بمنشآت الطاقات املتجددة
«املنجزة في إطار القانون رقم  38.16املغير واملتمم للفصل الثاني من
«الظهير الشريف رقم  1.63.226الصادر في  14من ربيع األول 1383
«( 5أغسطس  )1963بإحداث املكتب الوطني للكهرباء.

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

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

«تعفى من الضريبة على القيمة املضافة :

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

(الباقي ال تغييرفيه).
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«املادة  -.99األسعار املخفضة

«املادة  -.123اإلعفاءات

«تخضع للضريبة بالسعر املخفض :

«تعفى من الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد :

« - 1°البالغ  %7مع الحق في الخصم :

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

«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« - 2°البالغ  %10مع الحق في الخصم :
«  -عمليات اإليواء ............................................................................
«..........................................................................................................
«.........................................................................................................
«  -العجائن الغذائية ؛
« ( -تنسخ) ؛
«  -األغذية املعدة .............................................................................
)الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  - .102نظام السلع القابلة لالستهالك
«يجب أن تقيد ..................................................................................
«................................................................................................................
«................................................................................................................
« .........................................................................................التكوين املنهي.
«ال تخضع للتسوية السالفة الذكر ،عمليات تحويل األصول
«املتعلقة بمنشآت الطاقات املتجددة املنجزة في إطار القانون رقم 38.16
«السالف الذكر».

«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« .............................................................. - 57°في القطاع الفالحي ؛
« - 58°لحوم األبقار و اإلبل املجمدة املستوردة من طرف القوات
«املسلحة امللكية أو لفائدتها».
«املادة  -.127االتفاقات واملحررات الخاضعة إلجراء التسجيل
« -.Iالتسجيل اإلجباري
«تخضع  .............................عديمة القيمة :
«ألف  -جميع  ................................................واملتعلقة بما يلي :
« - 1°التفويتات بين األحياء ،بعوض ..............................................
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« - 7°رفع اليد  ........................العقارات ؛
« - 8°حواالت الديون ؛

«املادة  - .105تحويل الحق في الخصم

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

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

« - 10°املخالصات.....................................العقارات.

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

«باء  -جميع املحررات العرفية أو الرسمية املتعلقة بما يلي :

« - 3°في حالة االقتناء  .................................العقود السالفة الذكر.
« - 4°في حالة عمليات إعادة هيكلة املؤسسات واملقاوالت
«العمومية ،املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية
«الجاري بها العمل ،يتم تحويل مبلغ الضريبة على القيمة املضافة
«وفق نفس اإلجراءات والشروط املذكورة في  2°أعاله.
« - 5°في حالة تحويل األصول املتعلقة بمنشآت الطاقات املتجددة
«املنجزة في إطار القانون رقم  38.16السالف الذكر ،يتم تحويل
«مبلغ الضريبة على القيمة املضافة وفق نفس اإلجراءات والشروط
«املذكورة في  2°أعاله».

«.................................................................................................. - 1°
«..........................................................................................................
« - 6°الصفقات  .................................وفقا للنصوص التشريعية
«والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
« - 7°االلتزامات واالعترافات بالديون.
«جيم ............................................................................................... -
(الباقي ال تغييرفيه).
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«املادة  - .IV - .129املحررات املتعلقة باالستثمار :
«..........................................................................................................
«................................................................................................................
«................................................................................................................
« - 29°العقود واملحررات  .....................والرياضة السالف الذكر؛
« - 30°العقود واملحررات املتعلقة بعمليات إعادة هيكلة
«املؤسسات و املقاوالت العمومية ،الواردة في النصوص التشريعية
«والتنظيمية الجاري بها العمل ،عندما تكون العناصر املساهم بها
«مقيدة في موازنة الهيئات املعنية بقيمتها املضمنة في آخر موازنة
«مختتمة لهذه املؤسسات واملقاوالت العمومية قبل العمليات
«املذكورة ؛
« - 31°العقود واملحررات التي يتم بموجبها تحويل األصول
«والخصوم املتعلقة بمنشآت الطاقات املتجددة املنجز في إطار
«القانون رقم  38.16السالف الذكر .
« - .Vاملحررات املتعلقة بعمليات القرض :
«.................................................................................................. - .1°
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« - 8°العقود املتعلقة بالعمليات  ...................عبء الضريبة ؛
« - 9°املحررات املثبتة للسلفات املدرجة في الحسابات الجارية
«للشركاء وكذا املحررات املتعلقة بااللتزامات واالعترافات بالديون
«املشار إليها في املادة  18من القانون رقم  103.12السالف الذكر».
«املادة  - .133الواجبات النسبية
« - .Iالنسب املطبقة :
«ألف ............................................................................................... -
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
«دال  -تخضع لنسبة : %1
«................................................................................................... - 1°
«..............................................................................................................
«................................................................................................................
« - 9°إحصاء التركات ؛
«( - 10°ينسخ)
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«..........................................................................................................
«زاي ................................................................................................ -
« ........................................................................مشاركة متناقصة.
«حاء  -تخضع لنسبة : % 0.5
«مع مراعاة األحكام املنصوص عليها في املادة 23°-IV-129
«أعاله ،عمليات تأسيس رأس مال الشركات أو املجموعات ذات
«النفع االقتصادي أو الزيادة فيه املنجزة عن طريق حصص مشاركة
«مجردة جديدة باستثناء الخصوم التي تثقل تلك الحصص الخاضعة
«لواجب نقل امللكية بعوض ،وذلك حسب طبيعة األموال املتكونة
«منها الحصص واعتبارا ألهمية كل عنصر في مجموع الحصص
«املقدمة للشركة أو املجموعة ذات النفع االقتصادي وكذا عمليات
«الزيادة في رأس املال عن طريق إدماج زائد قيمة ناتج عن إعادة تقييم
«أصول الشركة في حالة اندماج الشركات.
« - .IIالحد األدنى لالستخالص ..........................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .136التزامات األطراف املتعاقدة
«...................................................................................................... -.I
«..................................................................................................... -.II
« -.IIIتعفى من تقديمها إلى التسجيل ............................................
«باملادة " - I( 127ألف"  1° -و  2°و  3°و "باء"  2° -و  6°و  )7°أعاله التي
« تسجل باملجان».
«املادة  - .V  -.145يجب على الخاضعين للضريبة ................................
« ............................................................................في الرسم املنهي.
«غير أن أحكام الفقرة أعاله ال تطبق على املنشآت التي تدلي بالبيان
«للمبيعات عن كل زبون املنصوص عليه في املادتين  I-20و  I-82أعاله.
«................................................................................................................
«................................................................................................................
«................................................................................................................
« - .XIال تطبق أحكام هذه املادة  ......................املحدد دخلهم املنهي
«وفق نظام املساهمة املهنية املوحدة أو نظام املقاول الذاتي».
«املادة  -.146أوراق إثبات النفقات
«يجب أن تكون عمليات شراء السلع والخدمات التي يقوم بها
«الخاضع للضريبة لدى بائع خاضع للرسم املنهي منجزة فعليا ومثبتة
«بفاتورة قانونية لها قوة اإلثبات تحرر في اسم املعني باألمر.
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«عندما تعاين اإلدارة أنه تم تحرير فاتورة من قبل أو باسم مورد
«مخل بااللتزامات املتعلقة باإلقرار واألداء املنصوص عليها في هذه
«املدونة وعدم وجود نشاط فعلي ،فإن الخصم املطابق لهذه الفاتورة
«ال يتم قبوله.
«تضع إدارة الضرائب رهن إشارة الخاضعين للضريبة على
«موقعها اإللكتروني قائمة ألرقام التعريف الضريبي للموردين
«املخلين السالف ذكرهم تعدها وتحينها بصورة منتظمة بعد إصدار
«حكم قضائي اكتسب قوة ال�شيء املق�ضي به تبعا للمسطرة املتعلقة
«بتطبيق الجزاءات الجنائية على املخالفات الضريبية املنصوص عليها
«في املادة  231أدناه.
«ويجب أن تتضمن الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها ................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  146املكررة - .أوراق إثبات املشتريات بالنسبة للخاضعين
«للضريبة املحددة دخولهم املهنية حسب نظام املساهمة املهنية
«املوحدة
«يخضع لاللتزام املنصوص عليه في املادة  146أعاله ،الخاضعون
«للضريبة املحددة دخولهم املهنية حسب نظام املساهمة املهنية
«املوحدة املنصوص عليه في املادة  40أعاله».
«املادة  - .155اإلقرار اإللكتروني
« -.Iيجوز للخاضعين للضريبة  ...............................املكلف باملالية.
«غير أنه  .............................................باإلقرارات السالفة الذكر:
«……….……....................................…............……....……………………… -
«……….……....................................…............……....……………………… -
«……….……....................................…............……....……………………… -
« -وابتداء من فاتح يناير  2017بالنسبة لجميع املنشآت حسب
«الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.
«يتعين على الخاضعين .......................................................................
«………………………....................................................................................
« .........................بالدفعات املنصوص عليها في هذه املدونة.
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« -. IVاستثناء من أحكام البندين  Iو  IIIأعاله يمكن للخاضعين
«للضريبة املحدد دخلهم املنهي وفق نظام املساهمة املهنية املوحدة
«املشار إليه في املادة  40أعاله أن يدلوا إلى إدارة الضرائب بطريقة
«إلكترونية باإلقرارات املنصوص عليها في هذه املدونة برسم الضريبة
«على الدخل.
«تكون لهذه اإلقرارات اإللكترونية نفس اآلثار القانونية لإلقرارات
«املحررة وفقا أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة واملنصوص عليها
«في هذه املدونة».
«املادة  -.161زائد القيمة املالحظ أو املحقق خالل أو في نهاية
«االستغالل
«..........................................................................................................
«................................................................................................................
«.................................................................................................................
« -.Vيمكن لجمعية رياضية ...............................................................
« ..............................قبل العملية املذكورة.
« -.VIيمكن إنجاز عمليات إعادة هيكلة املؤسسات واملقاوالت
«العمومية ،املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية
«الجاري بها العمل ،دون أثر على حصيلتها الجبائية ،عندما تكون
«العناصر املساهم بها مقيدة في موازنة الهيئات املعنية بقيمتها الواردة
«في آخر موازنة مختتمة لتلك املؤسسات واملقاوالت العمومية قبل
«هذه العمليات.
« -.VIIيمكن إنجاز عمليات التحويل املنصوص عليها في القانون
«رقم  38.16السالف الذكر دون أثر على الحصيلة الجبائية ،شريطة
«أن يتم هذا التحويل بالقيمة املحاسبية الصافية األصلية عند تاريخ
«التحويل».
«املادة  - II -. 163ألف  -يتم احتساب  ........................باإلقرارات
«املنصوص عليها في املواد  20و 82و 82املكررة ثالث مرات و 83و84
« ............................................املدونة».
«املادة  .- 169األداء اإللكتروني
« -. Iيمكن للخاضعين للضريبة  ...............................املكلف باملالية.
«غير أنه  .....................................................إدارة الضرائب :

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

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

«  -. IIIيجب على الخاضعين للضريبة على الدخل.................................
«  ......................بالضريبة املذكورة.

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

«تكون لهذه اإلقرارات  ..............................واملنصوص عليها في
«هذه املدونة.

«  -وابتداء من فاتح يناير  2017بالنسبة لجميع املنشآت حسب
«الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.
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«كما يتعين على الخاضعين للضريبة املزاولين ملهن حرة ...............
«................................................................................................................
« ............................لألداءات املنصوص عليها في هذه املدونة.
«.................................................................................................... -. II
« -. IIIيجب على الخاضعين للضريبة املشار إليهم في املادة III-155
«أعاله أن يؤدوا لدى ...............................................................................
« .............................................في هذه املدونة.
«تكون لهذه األداءات  .......................................عليها في هذه املدونة.
« -. IVاستثناء من أحكام البندين  Iو  IIIأعاله يمكن للخاضعين
«للضريبة املحدد دخلهم املنهي وفق نظام املساهمة املهنية املوحدة
«املشار إليه في املادة  40أعاله ،أن يؤدوا لدى إدارة الضرائب بطريقة
«إلكترونية األداءات املنصوص عليها في هذه املدونة برسم الضريبة
«على الدخل.
«تكون لهذه األداءات اإللكترونية نفس اآلثار القانونية لألداءات
«املنصوص عليها في هذه املدونة».
«املادة  - .173التحصيل بواسطة األداء التلقائي
« - .Iيدفع بطريقة تلقائية لدى قابض إدارة الضرائب :
« ........................................................................................................-
« ........................................................................................................-
«  ............................................................................ -في حسابه ؛
«  -الضريبة املستحقة على الخاضعين للضريبة الذين يودعون
«اإلقرارات املنصوص عليها في املواد  82و 82املكررة ثالث مرات II -
«و  85و  150أعاله ؛
«  -الضريبة املستحقة على الخاضعين للضريبة الذين يودعون
«اإلقرار املنصوص عليه في املادة  82املكررة ثالث مرات  I -أعاله
«حسب االختياراملعبرعنه في هذا اإلقرار ووفق اآلجال التالية :
«• في حالة اختيار الدفع ربع السنوي ،تؤدى الضريبة في أربع )(4
«دفعات تساوي كل واحدة منها  %25من مبلغ الضريبة
«املستحقة ،وذلك قبل انصرام الشهرالثالث والسادس والتاسع
«والثاني عشر من تاريخ افتتاح السنة املوالية للسنة التي تم
«خاللها تحقيق رقم األعمال ؛
«• في حالة اختيار الدفع السنوي ،تؤدى الضريبة قبل فاتح أبريل
«من السنة املوالية للسنة التي تم خاللها تحقيق رقم األعمال ؛
«  -الضريبة املستحقة برسم الدخول العقارية ..............................
(الباقي ال تغييرفيه).
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«املادة  - .175التحصيل عن طريق الجدول واألمر باالستخالص
« - .Iتفرض الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة عن طريق
« إصدار أمر بتحصيلها:  
« ( -تنسخ)
«  -عند عدم أداء الضريبة تلقائيا ...................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .184جزاءات ناتجة عن عدم اإلدالء أو اإلدالء املتأخر 
«باإلقرارات الضريبية والعقود واالتفاقات
«تطبق زيادات قدرها .............…................................….....……… % 5
«........................................................................................................
«.........................................................ناقص أو غير كاف.
«تحتسب الزيادات السالفة الذكر على مبلغ :
« - 1°إما الضريبة املطابقة لربح أو دخل عام أو زائد القيمة
«أو دخول عقارية  ...........................................وإما الواجبات التكميلية
«املستحقة ؛
«................................................................................................. - 2°
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .185الجزاءات عن املخالفات لألحكام املتعلقة بحق
«االطالع
«.................................................................................................... - .I
«.................................................................................................... - .II
« .......................................................... - .IIIللهيئات السالفة الذكر.
« - .IVتطبق على كل منشأة ال تدلي إلى إدارة الضرائب بالوثائق
«الناقصة املنصوص عليها في املادة  - III - 214ألف أدناه ،غرامة
«تساوي %0,50من مبلغ العمليات املعنية بالوثائق غير املدلى بها.
«ال يمكن أن يقل مبلغ الغرامة املذكورة عن مائتي ألف ()200.000
«درهم عن كل سنة محاسبية معنية .وتصدر هذه الغرامة عن طريق
«الجدول».
«املادة  - .192الجزاءات الجنائية
« - .Iبصرف النظر عن الجزاءات الضريبية ................................
«أو استرجاع مبالغ بغير حق أو تمكين الغير من ذلك ،استعمال إحدى
«الوسائل التالية :
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«  -إصدارفاتورات صورية ؛
«  -تسليم ...........................................................................................
« ....................................................................................................... -
« ....................................................................................................... -
« ....................................................................................................... -
«  ......................................................... -قصد افتعال إعسارها.
«يعاقب مرتكب املخالفة ،زیادة على الغرامة املقررة أعاله،
«بالحبس من شهر واحد إلى ثالثة ) (3أشهر.
«تطبق األحكام ...................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .210حق املراقبة
«تراقب إدارة الضرائب ....................................................................
«................................................................................................................
« ...............................وفق شكل إلكتروني.
«يجب على املنشآت التي لها عالقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة
«مع منشآت توجد خارج املغرب والتي تنجز معها عمليات أن تضع
«رهن إشارة  ............................................عملية فحص املحاسبة.
«في حالة عدم تقديم جزء من الوثائق املحاسبية وأوراق اإلثبات
«املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
«العمل ،يدعى الخاضع للضريبة وفق اإلجراءات املنصوص عليها ........
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .212فحص املحاسبة
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«يتعين على املفتش أن يشعر الخاضع للضريبة بتاريخ إرسال طلب
«الحصول على املعلومات السالف الذكر ،في أجل أقصاه خمسة عشر  
«( )15يوما ابتداء من تاريخ هذا اإلرسال ،وفق مطبوع نموذجي تعده
«اإلدارة وتبعا لإلجراءات املنصوص عليها في املادة  219أدناه.
«يتعين على اإلدارة ،قبل تبليغ التصحيحات ..................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .214حق االطالع وتبادل املعلومات
«..................................................................................................... - .I
« - .IIيجوز إلدارة الضرائب ……………… …………....التي أبرمت مع
«املغرب اتفاقيات أو اتفاقات تمكن من تبادل املعلومات ألغراض
«جبائية.
« - .IIIألف  -يجب على املنشآت التي أنجزت عمليات مع منشآت
«توجد خارج املغرب والتي ترتبط معها بعالقة تبعية مباشرة
«أو غير مباشرة املشار إليها في املادة ( 210الفقرة الخامسة) أعاله،
«اإلدالء إلدارة الضرائب بطريقة إلكترونية ،وفق الالئحة والكيفيات
«املنصوص عليها بنص تنظيمي ،بالوثائق التي تمكن من تبرير سياسة
«أثمان التحويل التي تعتمدها واملتضمنة ملا يلي :
«  -ملف رئي�سي يحتوي على املعلومات املتعلقة بجميع أنشطة
«املنشآت التي بينها عالقة تبعية والسياسة العامة ألثمان التحويل
«املمارسة وتوزيع األرباح واألنشطة على الصعيد العالمي ؛
«  -وملف محلي يحتوي على املعلومات الخاصة باملعامالت التي
«تنجزها املنشأة الخاضعة لفحص املحاسبة مع املنشآت السالفة
«الذكرالتي لها عالقة تبعية معها.

« - .Iإذا قررت اإلدارة ........................................................................
«................................................................................................................
«................................................................................................................
«................................................................................................................
« .................................دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة.

«  -يفوق أو يساوي رقم معامالتها املحقق واملصرح به دون احتساب
«الضريبة على القيمة املضافة خمسين ( )50مليون درهم ؛

«ال يدخل في مدة الفحص …………….…………………............................
«………………… .……………...........تقديم الوثائق املحاسبية.

«  -أو يفوق أو يساوي إجمالي أصولها املبينة في املوازنة عند اختتام
«السنة املحاسبية املعنية خمسين ( )50مليون درهم.

«وال يحتسب كذلك في مدة الفحص كل توقف ناتج عن إرسال
«طلبات الحصول على املعلومات إلى إدارات الضرائب التابعة للدول
«التي أبرمت مع املغرب اتفاقيات أو اتفاقات تمكن من تبادل املعلومات
«ألغراض جبائية ،املشار إليها في املادة  II - 214أدناه ،وذلك في حدود
«مائة وثمانين (ً )180
يوما ابتداء من تاريخ إرسال الطلبات املذكورة.

«في حالة عدم تقديم الوثائق املذكورة كال أو جزءا خالل فحص
«سنة محاسبية معينة ،يدعى الخاضع للضريبة وفق اإلجراءات
«املنصوص عليها في املادة  219أدناه لتقديم الوثائق الناقصة داخل
«أجل ثالثين ( )30يوما ابتداء من تاريخ تسلم طلب تقديم الوثائق
«املذكورة.

«يتم اإلدالء بالوثائق املذكورة من لدن املنشآت السالفة الذكر
«عندما :

8380

الجريدة الرسمية

«باء  -بالنسبة للعمليات املحققة مع منشآت ...................................
« ...................................................تسلم الطلب السالف الذكر.
«جيم  -عندما ال تدلي املنشأة بالوثائق املذكورة داخل اآلجال
«املشار إليها في البندين ألف أو باء أعاله أو تدلي بوثائق ناقصة أو غير
«كافية أو خاطئة ،تعتبر عالقة التبعية بين املنشآت املعنية قائمة.
«................................................................................................ - .IV
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  221املكررة - .مساطر إيداع اإلقرار التصحيحي
«..................................................................................................... - .I
« - .IIعندما تالحظ اإلدارة  ............................للضريبة على الدخل
«حسب نظام النتيجة الصافية املبسطة أو نظام املساهمة املهنية
«املوحدة أو نظام املقاول الذاتي ............….......................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .225اللجان املحلية لتقدير الضريبة
« - .Iتحدث اإلدارة لجانا  ................................................داخل دائرة
«اختصاصها في الحاالت التالية:  
«  -التصحيحات فيما يتعلق بالدخول املهنية املحددة حسب نظام
«املساهمة املهنية املوحدة والدخول واألرباح العقارية ................
«....................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .228فرض الضريبة بصورة تلقائية لعدم تقديم اإلقرار
«أو العقود واالتفاقات
« - .Iإذا كان الخاضع للضريبة :
« - 1°لم يقم داخل اآلجال املحددة بتقديم :
« ....................................................................................................... -
«  -اإلقرار 82 ...............................................................و 85أعاله ؛
«  -اإلقرار برقم األعمال وزائد القيمة املنصوص عليه في املادة 82
«املكررة ثالث مرات أعاله ؛
«  -اإلقرارببيع ممتلكات عقارية أو حقوق عينية عقارية .............
(الباقي ال تغييرفيه).
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«املادة  - . 231املسطرة املتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على 
«املخالفات الضريبية
«تثبت املخالفات  .................................للتشريع الجاري به العمل.
«مهما يكن  ................................ارتكبت بتعليمات منه وبموافقته.
«ويتعرض لنفس العقوبة  ...........................األطراف في تنفيذها.
«ال يمكن إثبات املخالفات املنصوص عليها في املادة  192أعاله
«إال في إطار مراقبة ضريبية.
«باستثناء الشكايات املتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية املشار
«إليها في املادة  192أعاله ،يجب أن يعرض سلفا وزير املالية أو الشخص
«املفوض من لدنه لهذا الغرض الشكايات الرامية إلى تطبيق الجزاءات
«املنصوص عليها في املادة  192املذكورة على سبيل االستشارة على
«لجنة للنظر في املخالفات  ...........................................اللجنة بقرار
«لرئيس الحكومة.
«يجوز للوزير املكلف باملالية أو الشخص  ..........................إلى وكيل
«امللك املختص التابع له مكان ارتكاب املخالفة ،باستثناء الشكايات
«املتعلقة باملخالفات املتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية املشار
«إليها في املادة  192أعاله التي يحيلها مباشرة الوزير املكلف باملالية
«أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض على وكيل امللك املختص
«التابع له مكان ارتكاب املخالفة.
«يجب على وكيل امللك أن يحيل الشكاية إلى قا�ضي التحقيق».
«املادة  - .V - .232ينقطع التقادم ......................................................
« .........................................................................املادة  229أعاله.
«وينقطع كذلك التقادم بإرسال طلبات الحصول على املعلومات
«املنصوص عليها في املادة  - I - .212الفقرة الحادية عشر أعاله».
«املادة  234املكررة ثالث مرات - .نطاق تطبيق طلب االستشارة
«الضريبية املسبقة
«يمكن للخاضعين ..............................................................................
« ............................................................................لتطبيقها.
«وال يمكن أن يقدم طلب االستشارة الضريبية املسبقة املنصوص
«عليه في الفقرة السابقة إال في الحاالت التالية :
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« ....................................................................................................... -
« ....................................................................................................... -
« ....................................................................................................... -
«  -العمليات  .......................منصوص عليها في املادة  V - 213أعاله.
«غير أن طلب االستشارة الضريبية املسبقة السالف الذكر ،ال يمكن
«أن يشمل العمليات املنجزة مع منشآت توجد خارج املغرب.
«ويتعين توجيه الطلب السالف ذكره .............................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«المادة  - .247دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية
«.................................................................................................... - .I
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« - .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  2021إال على أساس الدخول املكتسبة والعمليات املنجزة
«ابتداء من هذا التاريخ.
«بالنسبة للخاضعين .........................................................................
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«• أن تتم املساهمة خالل الفترة املمتدة من فاتح يناير  2018إلى
«غاية  31ديسمبر 2022؛
«• أن تسلم املنشأة املساهمة مقابل وصل ...................................
« ..........................................................وفق قواعد القانون العام.
«باء) استثناء من ................................................................................
« ..................................................................التالية :
«• أن تتم املساهمة خالل الفترة املمتدة من فاتح يناير  2018إلى
«غاية  31ديسمبر 2022؛
«• أن يقوم الخاضع للضريبة .............................................................
« .............................................وفق قواعد القانون العام.
«........................................................................................... - .XXVII
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« - .XXXتعفى من واجبات  .............................................ابتداء من
«فاتح يناير .2020
« - .XXXIبصفة انتقالية واستثناء من جميع األحكام املخالفة،
«تعفى من الضريبة املحجوزة في املنبع الفوائد املدفوعة لألشخاص
«الذاتيين املقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام
«النتيجة الصافية الحقيقية أو املبسطة ،برسم سندات االقتراض

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

«التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية  31ديسمبر 2021

«............................................................االمتيازات املنصوص عليها

«وتدفع فوائدها ألول مرة ابتداء من فاتح يناير .2021

«في هذه املدونة.
«تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير  2020إلى غاية
« 31ديسمبر .2021
«..........................................................................................................

« - .XXXIIبصفة انتقالية واستثناء من أحكام املادة  III - 60أعاله،
«لتحديد صافي الدخل املفروضة عليه الضريبة على الدخل بالنسبة
«لألجور املدفوعة للرياضيين املحترفين واملربين واملدربين والفريق
«التقني ،يطبق خصم نسبته :

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

«  % 90 -برسم سنة  2021؛

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

«  % 80 -برسم سنة  2022؛

« - .XXVIألف) استثناء من ...............................................................

«  % 70 -برسم سنة  2023؛

« ............................................................التالية :

«  % 60 -برسم سنة .2024
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« - .XXXIIIبصفة انتقالية ،يعفى من الضريبة على الدخل ،األجر
«املدفوع من طرف املقاولة أو الجمعية أو التعاونية لألجير بمناسبة
«أول تشغيل له ،خالل الستة وثالثين  ) (36شهرا األولى ابتداء من
«تاريخ هذا التشغيل.
«يمنح اإلعفاء املشار إليه أعاله لألجير وفق الشرطين التاليين :
«  -أن يتم تشغيل األجير في إطار عقد شغل غير محدد املدة واملبرم
«في الفترة املمتدة من فاتح يناير 2021إلى غاية  31ديسمبر 2021؛
«  -أن ال يتجاوز عمر األجير خمسة وثالثين ( )35سنة عند تاريخ
«إبرام أول عقد شغل له.
«تطبق أحكام املادة  V-79أعاله املتعلقة بإلزامية اإلقرار باألجور
«املدفوعة على املشغلين السالفين الذكر.
«وتطبق كذلك أحكام املادة  III-200أعاله في حالة عدم احترام
«شروط اإلعفاء املشار إليها أعاله.
«املادة  247املكررة- .
«..................................................................................................... - .I
« - .IIاستثناء من أحكام  ..............................من واجبات التسجيل :
«  -بنسبة  ......................................................... %100متناقصة ؛
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«يمنح اإلعفاء املشار إليه أعاله وفق الشروط التالية :
« -أن يتم تشغيل األجيرخالل سنة  2021؛
« -أن يكون األجير قد استفاد من صندوق فقدان الشغل طبقا
«ألحكام القانون رقم  03.14القا�ضي بتغيير وتتميم الظهير
«الشريف بمثابة قانون رقم  1.72.184الصادر في  15من جمادى
«اآلخرة  27( 1392يوليو  )1972املتعلق بنظام الضمان االجتماعي ؛
« -ال يجوز أن يستفيد نفس األجيرمرتين من اإلعفاء املذكور.
«تطبق أحكام املادة  V-79أعاله املتعلقة بإلزامية اإلقرار باألجور
«املدفوعة على املشغلين السالفين الذكر.
«وتطبق كذلك أحكام املادة  III-200أعاله في حالة عدم احترام
«شروط اإلعفاء املشار إليه أعاله.
«املادة  247املكررة مرتين - .تشجيع األداء بواسطة الهاتف النقال
« - .Iبصفة انتقالية  ...........................................عند احتساب:  
«  -األساس املفروضة عليه الضريبة  ......................في املادتين 38
«و  I - 40أعاله ؛
«  -والحدود .......................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .263التزامات مالكي املركبات

«  -بنسبة  .......................................... %50على أن ال يتجاوز مبلغ
«أساسها الكلي الخاضع للضريبة أربعة ماليين ()4.000.000
«درهم.

«ال يمكن أن ينجز باسم املتخلى له أي تفويت ملركبة مفروضة
«عليها الضريبة الخصوصية السنوية على املركبات ما لم يثبت سلفا
«أداء هذه الضريبة عن سنة األداء الجارية وكذا عن السنوات غير
«املتقادمة أو اإلعفاء منها».

«وتمنح هذه التخفيضات  ..................................................إلى غاية
« 30يونيو .2021

 - .IIابتداء من فاتح يناير  ،2021تتمم املدونة العامة للضرائب
السالفة الذكر باملادة  82املكررة ثالث مرات على النحو التالي:  

«.................................................................................................. - .III

«املادة  82املكررة ثالث مرات - .اإلقرار برقم األعمال وزائد
«القيمة املحققين من طرف الخاضع للضريبة املحدد دخله املنهي
«وفق نظام املساهمة املهنية املوحدة

« ............................................... - .IVفي المادة  24°-IV-129أعاله.
« - .Vبصفة انتقالية ،يعفى من الضريبة على الدخل األجر اإلجمالي
«الشهري في حدود عشرة آالف ( )10.000درهم املدفوع من طرف
«املقاولة أو الجمعية أو التعاونية لألجير الذي فقد شغله بكيفية
«ال إرادية ألسباب اقتصادية مرتبطة بتداعيات تف�شي جائحة
«فيروس كورونا "كوفيد  "19خالل الفترة املمتدة من فاتح مارس 2020
«إلى  30سبتمبر  ،2020وذلك ملدة اثنى عشر ( )12شهرا األولى من
«تاريخ تشغيله.

« - .Iيجب على الخاضع للضريبة املحدد دخله املنهي وفق نظام
«املساهمة املهنية املوحدة املنصوص عليه في املادة  40أعاله أن يدلي
«بإقرار سنوي برقم األعمال املحقق املوافق لكل نشاط أو مهنة
«مزاولة ،مع الدفع التلقائي للضريبة املنصوص عليه في املادة I - 173
«أدناه ،بطريقة إلكترونية أو على حامل ورقي في أو وفق مطبوع
«نموذجي تعده إدارة الضرائب ،وذلك قبل فاتح أبريل من السنة
«املوالية للسنة التي تم خاللها تحقيق رقم األعمال.
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«يجب أن يدلى باإلقرار لدى مفتش الضرائب التابع له املوطن
«الضريبي أو املؤسسة الرئيسية للخاضع للضريبة.
«يجب أن يتضمن اإلقرار :
« - 1°اسم الخاضع للضريبة العائلي والشخ�صي وعنوان موطنه
«الضريبي أو موقع مؤسسته الرئيسية ؛
« - 2°طبيعة األنشطة أو املهن التي يزاولها ؛
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« - .IIIنظام املساهمة املهنية املوحدة
«املادة  - .40تحديد أساس فرض الضريبة
« - .Iيخضع األشخاص الذاتيون املحددة دخولهم املهنية وفق نظام
«املساهمة املهنية املوحدة للضريبة على الدخل بالسعر املشار إليه
«في املادة  - II - 73باء  6° -أدناه على أساس رقم األعمال املحقق
«واملضروب في معامل محدد لكل مهنة في الجدول امللحق بهذه املدونة.
« - .IIيخضع األشخاص الذاتيون السالف ذكرهم للضريبة على

« - 3°موقع األنشطة أو املهن املزاولة ؛

«الدخل بالسعر الخاص املنصوص عليه في املادة  - II - 73واو 11° -

« - 4°رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة اإلقامة ؛

«أدناه فيما يخص زائد القيمة والتعويضات التالية :

« - 5°رقم التعريف الضريبي املمنوح له من قبل اإلدارة ؛
« - 6°اختيار الدفع السنوي أو ربع السنوي ؛
« -7°رقم االنخراط في نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض
«املشار إليه في املادة  - II-41باء أعاله ،إن اقت�ضى الحال.
« - .IIكما يجب على الخاضعين للضريبة أن يدلوا بطريقة إلكترونية
«أو أن يسلموا مقابل وصل في نفس الوقت مع الدفع التلقائي للضريبة،
«إقرارا يتضمن زائد القيمة والتعويضات املشار إليها في املادة II - 40

«أ) مجموع صافي زائد القيمة املحقق بمناسبة التخلي للغير ،أثناء
«استغالل املؤسسة أو حين انتهاء استغاللها ،عن األموال املجسدة
«أو غير املجسدة املخصصة ملزاولة املهنة باستثناء األرا�ضي واملباني ؛
«ب) مجموع صافي زائد القيمة الذي تقوم اإلدارة بتقييمه إذا لم
«تعد األموال املجسدة وغير املجسدة ،غير األرا�ضي واملباني،
«مخصصة الستغالل املؤسسة ؛
«ج) التـعويضات املقـبوضة مقـابل االنقطاع عن مزاولة املهنة
«أو تحويل الزبناء.

«أعاله ،وذلك داخل أجل خمسة وأربعين ( )45يوما يبتدئ من تاريخ

«فيما يخص األموال القابلة لالهتالك غير األرا�ضي واملباني،

«التفويت الجزئي أو الكلي للمنشأة أو الزبناء أو االنقطاع عن مزاولة

«يساوي زائد القيمة ما زاد من ثمن التفويت أو القيمة التجارية على

«النشاط.

«ثمن التكلفة بعد أن تطرح من هذا األخير :

«يجب أن يدلى باإلقرار لدى قابض إدارة الضرائب التابع له
«املوطن الضريبي أو املؤسسة الرئيسية للخاضع للضريبة ،في أو وفق
«مطبوع نموذجي تعده اإلدارة وأن يكون مشفوعا بجميع األوراق
«املثبتة املتعلقة بثمن تفويت وتملك األموال املفوتة».
 - .IIIابتداء من فاتح يناير  ،2021تنسخ وتعوض أحكام  IIIمن

«  -االهتالكات املنجـزة بمقت�ضى نظام النتيجـة الصافيـة الحقيقيـة
«أو نظام النتيجة الصافية املبسطة ؛
«  -االهتالكات املفترض إنجازها خالل فترة الخضوع للضريبة وفق
«نظام الربح الجزافي أو وفق املساهمة املهنية املوحدة أو هما معا
«حسب النسب السنوية التالية :

البند الثاني من الفرع األول من الباب الثالث من القسم الثاني من

«  10 % -فيما يخص املعدات واآلالت واألثاث ؛

الجزء األول من الكتاب األول واملادتين  40و  41منه وأحكام القسم

«  20% -فيما يخص املركبات.

الثالث من الكتاب الثالث من املدونة العامة للضرائب السالفة الذكر،

«يتم تقييم زائد القيمة من لدن اإلدارة طبقا للشروط املنصوص

كما يلي:  

«عليها في املادتين  220و 221أدناه.
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«املادة  - .41شروط التطبيق
« - .Iيجوز لألشخاص الذاتيين املشار إليهم في املادة  40أعاله أن
«يختاروا نظام املساهمة املهنية املوحدة وفق الشروط الشكلية وفي
«اآلجال املنصوص عليها في املادتين  43و  44أدناه.
« - .IIالختيار نظام املساهمة املهنية املوحدة ،يجب احترام الشرطين
«التاليين :
«ألف -.أن ال يتجاوز مبلغ رقم األعمال السنوي املحقق الحدود
«التالية :
«  -مليوني ( )2.000.000درهم فيما يتعلق باألنشطة الصناعية
«والتجارية واألنشطة الحرفية ؛
«  -خمسمائة ألف ( )500.000درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات.
«باء -.االنخراط في نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض
«وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
«يظل االختيار السالف الذكر ساري املفعول مادام رقم األعمال
«املحقق لم يتجاوز طوال سنتين متتابعتين الحدود املنصوص عليها
«أعاله .وفي حالة العكس ،يطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية
«على الدخول املهنية املحققة ابتداء من فاتح يناير من السنة املوالية
«للسنتين اللتين وقع خاللهما تجاوز الحدود اآلنفة الذكر.
« - .IIIيستثنى من نظام املساهمة املهنية املوحدة الخاضعون
«للضريبة الذين يزاولون مهنا أو أنشطة أو يقدمون خدمات محددة
«بموجب نص تنظيمي».

«القسم الثالث
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«• الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي
«املشارإليها في املادة « - I( 6باء»  )6° -أعاله ؛
«•شركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي املنصوص
«عليه لفائدة القطب املالي للدارالبيضاء.
«  -األشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول مهنية كما هي
«محددة في املادة  1°( 30و  )2°أعاله ؛
«  -األشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول فالحية
«مفروضة عليها الضريبة كما هي محددة في املادة  46أعاله ؛
«  -األشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول األجور
«والدخول املعتبرة في حكمها كما هي محددة في املادة  56أعاله ؛
«  -األشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول عقارية كما هي
«محددة في املادة  I - 61أعاله.

«الباب الثاني
«تصفية املساهمة وأسعارها
«املادة  - .268التصفية
«تحتسب املساهمة املذكورة بالنسبة للشركات على أساس نفس
«مبلغ الربح الصافي املشار إليه في املادة « - I - 19ألف» أعاله الذي
«يعتمد الحتساب الضريبة على الشركات والذي يساوي أو يفوق
«مليون ( )1.000.000درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة.
«بالنسبة لألشخاص الذاتيين ،تحتسب املساهمة على مجموع

«املساهمة االجتماعية للتضامن على األرباح والدخول

«الدخل السنوي من مصدر مغربي الصافي من الضريبة والذي

«الباب األول

«يتكون من الدخول املكتسبة أو املحققة املشار إليها في املادة 267

«نطاق التطبيق

«أعاله عندما يعادل أو يفوق مبلغ الدخل املذكور مائتين وأربعين ألف

«املادة  - .267األشخاص املفروضة عليهم املساهمة
«تحدث مساهمة اجتماعية للتضامن على األرباح والدخول
«تتحملها :
«  -الشركات كما هي محددة في املادة  III – 2أعاله  ،باستثناء :
«• الشركات املعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة
«املشارإليها في املادة « - I - 6ألف» أعاله ؛

«( )240.000درهم.
«املادة  - .269األسعار
« - .Iبالنسبة للشركات املشار إليها في املادة  267أعاله ،تحتسب
«املساهمة حسب األسعار النسبية التالية :
«  % 1,50 -بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة
« 1.000.000إلى  5.000.000درهم ؛
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«  % 2,50 -بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة
« 5.000.001إلى  40.000.000درهم ؛
«  % 3,50 -بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40.000.000
«درهم.
« - .IIبالنسبة لألشخاص الذاتيين الذين يحصلون على الدخول
«املشار إليها في املادة  267أعاله ،تحتسب املساهمة حسب سعر .% 1.50

«البــاب الثالــث
«االلتزامات
«املادة  - .270االلتزامات املتعلقة باإلقرار
« - .Iيجب على الشركات املشار إليها في املادة  267أعاله أن تدلي
«بإقرار بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده اإلدارة يتضمن مبلغ
«الربح الصافي املشار إليه في املادة  268أعاله ومبلغ املساهمة املطابق له،
«وذلك خالل الثالثة ( )3أشهر املوالية لتاريخ اختتام آخر سنة
«محاسبية.
« - .IIيجب على األشخاص الذاتيين الذين يحصلون على دخول
«مهنية وفالحية أو دخول عقارية أو هما معا أن يدلوا بإقرار بطريقة
«إلكترونية وفق أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة يحدد مبلغ
«الدخل أو الدخول الصافية من الضريبة املشار إليه في املادة 268
«أعاله ومبلغ املساهمة املطابق له ،قبل فاتح يونيو لسنة .2021
« - .IIIيجب على املشغلين واملدينين باإليرادات الذين يدفعون
«أجورا أو دخوال معتبرة في حكمها خاضعة للمساهمة ،أن يدلوا
«بإقرار بطريقة إلكترونية وفق أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة،
«متزامنا مع اإلقرارات املنصوص عليها على التوالي في املادتين  79و81
«أعاله.
«يجب أن يتضمن هذا اإلقرار مبلغ الدخل الصافي من الضريبة
«املشار إليه في املادة  268أعاله ومبلغ املساهمة املطابق له.
« - .IVيجب على األشخاص الذاتيين الذين يتوفرون على عدة
«دخول أجور والدخول املعتبرة في حكمها املدفوعة من طرف أكثر
«من مشغل أو مدين باإليراد ،أن يدلوا بإقرار التسوية بطريقة
«إلكترونية وفق أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة ،قبل فاتح فبراير
« لسنة .2022
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«يجب أن يتضمن هذا اإلقرار مبلغ مجموع الدخل الصافي من
«الضريبة املشار إليه في املادة  268أعاله ومبلغ املساهمة املطابق له.
«املادة  - .271االلتزامات املتعلقة بالدفع
« - .Iيجب على الشركات املشار إليها في املادة  267أعاله أن تدفع
«تلقائيا مبلغ املساهمة بالتزامن مع إيداع اإلقرار املشار إليه في
«املادة  I - 270أعاله.
« - .IIفيما يتعلق باألشخاص الذاتيين املشار إليهم في املادة 267
«أعاله ،يجب أن يدفع مبلغ املساهمة :
«  -بالنسبة للدخول املهنية والفالحية والعقارية ،تزامنا مع اإلدالء
«باإلقراراملشارإليه في املادة  II - 270أعاله ؛
«  -بالنسبة لدخول األجور والدخول املعتبرة في حكمها ،عن طريق
«الحجز في املنبع الذي يباشره املشغلون واملدينون باإليراد داخل
«األجل ووفق الشروط املنصوص عليها في املادة  I - 174أعاله ؛
«  -بالنسبة لألشخاص الذاتيين الذين يتوفرون على عدة دخول أجور
«والدخول املعتبرة في حكمها ،تزامنا مع اإلدالء باإلقراراملشارإليه
«في املادة  IV - 270أعاله ،مع مراعاة خصم مبلغ املساهمة املحجوز
«في املنبع من طرف املشغل أو املدين باإليراد برسم دخول األجور
«والدخول املعتبرة في حكمها.

«البــاب ال ـرابع
«التحصيل والجزاءات واملساطر
«املادة  - .272التحصيل واملراقبة واملنازعات والجزاءات والتقادم
«تطبق أحكام التحصيل واملراقبة واملنازعات والجزاءات والتقادم
«املنصوص عليها في هذه املدونة املتعلقة بالضريبة على الشركات
«أو الضريبة على الدخل ،على املساهمة االجتماعية للتضامن برسم
«األرباح الصافية املحققة من طرف الشركات والدخول املهنية
«والفالحية ودخول األجور والدخول املعتبرة في حكمها والدخول
«العقارية التي يحصل عليها األشخاص الذاتيون.
«املادة  - .273مدة التطبيق
«تطبق املساهمة االجتماعية للتضامن على األرباح والدخول
«برسم سنة ».2021
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 - .IVأحكام انتقالية وختامية
 - 1تغير وتتمم على النحو التالي ،أحكام املادة  2 - V - 6من قانون
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 - 5ابتداء من فاتح يناير  ،2021يغير على النحو التالي عنوان
الجدول امللحق باملدونة العامة للضرائب :

املالية رقم  70.19للسنة املالية  ،2020الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

«الجدول امللحق باملدونة العامة للضرائب املتعلق بالضريبة على 

رقم  1.19.125بتاريخ  16من ربيع اآلخر  13( 1441ديسمبر :  )2019

«الدخل لنظام املساهمة املهنية املوحدة الوارد باملادة »40

«يظل النظام الجبائي الجاري به العمل قبل فاتح يناير 2020
«مطبقا على شركات الخدمات التي اكتسبت صفة «القطب املالي
«للدار البيضاء» قبل هذا التاريخ ،إلى غاية  31ديسمبر .2022
«و يمكن للشركات ...........................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

 - .Vنسخ
تنسخ ابتداء من فاتح يناير  ،2021أحكام املادة  42من املدونة
العامة للضرائب السالفة الذكر.
 -  .VIدخول حيز التطبيق
 - 1تطبق أحكام البند الثاني من املادة  9املكررة من املدونة العامة

 - 2يحدد بصفة انتقالية ،األساس املفروضة عليه الضريبة

للضرائب كما تم إضافتها بالبند  Iأعاله ،على عائدات تفويت مساهمات

بالنسبة للمساهمة املهنية املوحدة برسم سنة  2021على أساس

املؤسسات واملقاوالت العمومية والشركات التابعة لها ،املنجزة

الواجبات ،املنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ،املستحقة

ابتداء من فاتح يناير .2021

في إطار مزاولة نشاط منهي سنة  ،2020السنة املرجعية.

 - 2تطبق أحكام املواد  53°  -  I - 92و ( 102الفقرة األخيرة) و 5° - 105

استثناء من أحكام املادة  I-173أعاله ،يتم أداء الواجب التكميلي

و  31°-IV-129و VII - 161من املدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها

برسم املساهمة املهنية املوحدة املشار إليه في املادة  - II - 73باء 6° -

بالبند  Iأعاله ،على عمليات التحويل املنجزة ابتداء من فاتح يناير .2021

أعاله حسب وضعية انخراط امللزم في نظام التأمين اإلجباري األسا�سي

 - 3تطبق أحكام املواد  4° - 105و  30°-IV-129و VI - 161من

عن املرض وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

املدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند  Iأعاله ،برسم عمليات

 - 3تظل أحكام القسم الثالث من الكتاب الثالث من املدونة العامة

إعادة هيكلة املؤسسات واملقاوالت العمومية املنجزة ابتداء من

للضرائب الجاري بها العمل في  31ديسمبر  2020سارية املفعول على
وعاء ومراقبة ومنازعات وتحصيل املساهمة االجتماعية للتضامن
على األرباح بالنسبة للسنوات املعنية بهذه املساهمة.
 - 4تظل األحكام املتعلقة بنظام الربح الجزافي الجاري بها العمل

فاتح يناير .2021
 - 4تطبق أحكام املادة  - I( 127باء  )7° -من املدونة العامة للضرائب
كما تم تغييرها وتتميمها بالبند  Iأعاله ،على املحررات املنجزة ابتداء
من فاتح يناير .2021

قبل فاتح يناير  2021سارية املفعول لغرض الوعاء واملراقبة

 - 5تطبق أحكام املادتين  I - 212و  V - 232من املدونة العامة

واملنازعات والتحصيل بالنسبة للخاضعين للضريبة املحدد دخلهم

للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند  Iأعاله على عمليات فحص

املنهي وفق النظام املذكور قبل هذا التاريخ.

املحاسبة املنجزة ابتداء من فاتح يناير .2021
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إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل

 - .IIاملوارد املرصدة

املادة  6املكررة

املـوارد املـرصـدة للجهـات

 - .Iتلغى الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل
املتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم املنصوص عليها في املدونة
العامة للضرائب وكذا تلك التي تم حذفها أو إدماجها في هذه املدونة
والصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير  2020يتضمن
املبلغ األصلي للضرائب والواجبات والرسوم املنصوص عليها
في املدونة املذكورة والتي ظلت إلى غاية  31ديسمبر  2020غير
مستخلصة ،شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة املعنيون تلقائيا
بتسديد أصل الضرائب والواجبات والرسوم املذكورة قبل
فاتح يوليو . 2021
وتطبق تلقائيا اإللغاءات املشار إليها أعاله من طرف قابض إدارة
الضرائب أو من طرف القابض املختص عند التسديد الكلي ألصل
الضرائب والواجبات والرسوم املشار إليها أعاله دون تقديم طلب
مسبق من طرف الخاضع للضريبة املعني باألمر.
غير أنه ال يمكن أن تكون موضوع إلغاء الذعائر والغرامات
والزيادات وصوائر التحصيل املتعلقة بالضرائب والواجبات
والرسوم املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله والتي كانت
موضوع مسطرة تصحيح ألساس فرض الضريبة أفضت ،قبل
فاتح يناير  ،2021إلى إبرام صلح مكتوب مقرون بإصدار للضريبة
قبل هذا التاريخ وإلى أداء جزئي أو كلي لهذه الذعائر والغرامات
والزيادات وصوائر التحصيل السالف ذكرها خالل السنوات املوالية.
أما بالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات
وصوائر التحصيل غير املستخلصة إلى غاية  31ديسمبر ،2020
فيمكنهم االستفادة من تخفيض قدره  % 50من هذه الغرامات
والذعائر والزيادات والصوائر شريطة أداء  % 50املتبقية قبل
فاتح يوليو .2021
 - .IIتلغى الزيادات والذعائر وفوائد التأخير وصوائر تحصيل
ديون الدولة غير الجبائية والجمركية املشار إليها في املادة  2من
القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ،التي تم
إصدارها بواسطة أوامر للمداخيل قبل فاتح يناير  2020والتي ظلت
إلى غاية  31ديسمبر  2020غير مستخلصة ،شريطة أن يقوم املدينون
املعنيون تلقائيا بتسديد أصل هذه الديون قبل فاتح يوليو .2021
وتطبق تلقائيا اإللغاءات املشار إليها أعاله من طرف محاسب
الخزينة املختص عند تسديد أصل ديون الدولة غير الجبائية
والجمركية املشار إليها أعاله ،دون تقديم طلب مسبق من طرف
املعني باألمر .كما يستفيد املدينون فقط بالذعائر والزيادات وصوائر
التحصيل غير املستخلصة إلى  31ديسمبر  ،2020من اإللغاء الكلي
والتلقائي لها.

املــادة 7
تطبيقا ألحكام املادة  188من القانون التنظيمي رقم 111.14
املتعلق بالجهات ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83
بتاريخ  20من رمضان  7( 1436يوليو  ، )2015ترصد للجهات برسم
السنة املالية  2021نسبة  5%من حصيلة الضريبة على الشركات.
املــادة 8
تطبيقا ألحكام املادة  188من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله
رقم  ،111.14ترصد للجهات برسم السنة املالية  2021نسبة  5%من
حصيلة الضريبة على الدخل.
تثبيت املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة
بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة
املــادة 9
تثبت خالل السنة املالية  2021مع مراعاة أحكام قانون املالية هذا،
املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
والحسابات الخصوصية للخزينة املفتوحة بتاريخ  31ديسمبر .2020
مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
إحداث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة
املادة 10
يحدث  ،ابتداء من فاتح يناير  ، 2021مرفق الدولة املسير بصورة
مستقلة التالي :
 «املركزالطبي الجراحي العسكري بالراشيدية» التابع إلدارة الدفاعالوطني.
تغيير مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
املادة 11
تغير على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2021تسمية مرافق
الدولة املسيرة بصورة مستقلة التالية :
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 «مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية» التابعة لوزارة الداخليةب «مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي» ؛
 «معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس» التابع لوزارة السياحةوالصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي
ب «املعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس» ؛
 «معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش» التابع لوزارة السياحةوالصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي
ب «املعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش» ؛
 «معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس» التابع لوزارة السياحةوالصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي
ب «املعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس» ؛
 «معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط» التابع لوزارة السياحةوالصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي
ب «املعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط» ؛
 «معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات» التابع لوزارة السياحةوالصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي
ب «املعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات» ؛
 «معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان» التابع لوزارة السياحةوالصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي
ب «املعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان» ؛
 «مديرية األرصاد الجوية الوطنية» التابعة لوزارة التجهيز والنقلواللوجستيك واملاء ب «املديرية العامة لألرصاد الجوية».
حذف مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
املادة 12
 -.Iتحذف ،ابتداء من فاتح يناير  ،2021مرافق الدولة املسيرة
بصورة مستقلة التالية :
 «مصلحة التوجيه والدعم» التابعة لوزارة التضامن والتنميةاالجتماعية واملساواة واألسرة ؛
 «املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بفاس» التابعة لوزارة إعدادالتراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة ؛
 «املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بتطوان» التابعة لوزارةإعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة.
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يدفع الرصيد الباقي ،إلى غاية  31ديسمبر  ،2020املسجل في ميزانية
كل مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة من املرافق املذكورة أعاله
إلى امليزانية العامة ويدرج في املداخيل بالفصل ،1.1.0.0.0.13.000
املصلحة  8100طبيعة املورد « 70موارد متنوعة».
 -.IIتحذف ،ابتداء من فاتح يوليو  ،2021مرافق الدولة املسيرة
بصورة مستقلة التالية :
 «املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية -املحمدية» التابع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي ؛
 «املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية -أكادير» التابع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي ؛
 «معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -الجديدة» التابعلوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي ؛
 «معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -أرفود» التابع لوزارةالسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي ؛
 «معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -فاس» التابع لوزارةالسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي ؛
 «املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية -مراكش» التابع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي ؛
 «معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -السعيدية» التابعلوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي ؛
 «معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية  -سال» التابع لوزارةالسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي ؛
 «مركز التأهيل املنهي الفندقي والسياحي  -أصيال» التابع لوزارةالسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي ؛
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 «مركز التأهيل املنهي الفندقي والسياحي  -بن سليمان» التابعلوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي ؛
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«في الجانب املدين :
«  -النفقات  .................................السائل وتصفية املياه املستعملة
«وإعادة استعمالها ؛

 «مركز التأهيل املنهي الفندقي والسياحي  -الدار البيضاء» التابعلوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي ؛
 «معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ املغربي حيأنس بفاس» التابع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل
الجوي واالقتصاد االجتماعي.
يدفع الرصيد الباقي ،إلى غاية  30يونيو  ،2021املسجل في ميزانية
كل مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة من املرافق املذكورة أعاله
إلى امليزانية العامة ويدرج في املداخيل بالفصل ،1.1.0.0.0.13.000
املصلحة  8100طبيعة املورد « 70موارد متنوعة».
الحسابات الخصوصية للخزينة
تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
«صندوق التطهير السائل وتصفية املياه املستعملة»
املادة 13
تغير وتتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ، 2021أحكام

«  -املبالغ  .....................................السائل وتصفية املياه املستعملة
« وإعادة استعمالها .وتكون  ..........................الترابية ؛
«  -املبالغ  ............................السائل إلنجاز مشاريع التطهير السائل
«وتصفية املياه املستعملة وإعادة استعمالها .وتكون ....................
« .........................الفاعلين».
تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
«الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية»
املادة  13املكررة
تغير وتتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير ،2021
أحكام البند  IIمن املادة  25من قانون املالية رقم  55.00للسنة
املالية  ،2001الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.351بتاريخ
 29من رمضان  26( 1421ديسمبر  )2000كما تم تغييرها وتتميمها :
«املادة  - .II -.25يتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :

املادة  17من قانون املالية رقم  43.06للسنة املالية  ،2007الصادر

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

بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.06.232بتاريخ  10ذي الحجة 1427

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

( 31ديسمبر  ،)2006كما تم تغييرها وتتميمها :
«املادة   - .I - .17رغبة  .................السائل وتصفية املياه املستعملة
«وإعادة استعمالها في املجال  ..........................يسمى «صندوق التطهير
«السائل وتصفية املياه املستعملة وإعادة استعمالها»  ..............نفقاته.
« - .IIيتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................

«في الجانب املدين :
« - 1اإلعانات  ...............................................................التكنولوجية،
«بما فيها املبالغ املدفوعة لفائدة هيئة األساتذة الباحثين بالتعليم
«العالي على األبحاث العلمية والتكنولوجية التي يقومون بها أو يشرفون
«عليها مباشرة ملواكبة التميز في البحث العلمي والتكنولوجي وذلك وفق
«الشروط والكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي ؛
«..................................................................................................... - 2
(الباقي ال تغييرفيه).
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تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

« - .IIيتضمن هذا الحساب :

«الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة»

«في الجانب الدائن :

املادة 14
تتمم على النحو التالي  ،ابتداء من فاتح يناير  ، 2021أحكام البند II

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

من الفصل  50من الظهير الشريف بمثابة قانون املالية عن سنة 1976

«  9( ......................................................... -أكتوبر )1977؛

رقم  1.75.464بتاريخ  23من ذي الحجة  26( 1395ديسمبر ،)1975

«  -حصيلة الضريبة الداخلية على االستهالك املشار إليها في
«الجدول «ع» من املادة  9من الظهير الشريف بمثابة قانون
«رقم  1.77.340الصادرفي  25من شوال  9( 1397أكتوبر )1977؛

كما تم تغييره وتتميمه :
«الفصل  - .II - .50يتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :

«  -حصيلة الواجب التكميلي املشار إليه في املادة  - II - 73ب 6° -
«من املدونة العامة للضرائب ؛

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

«  -حصيلة الواجب التكميلي املشار إليه في املادة  III - 73من
«املدونة العامة للضرائب ؛

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

«  -حصيلة املساهمة االجتماعية للتضامن على األرباح والدخول
«املشار إليها في القسم الثالث من الكتاب الثالث من املدونة
«العامة للضرائب ؛

«في الجانب املدين :

«...............................................
«  -النفقات  ..............مصالح مديرية أمالك الدولة ؛
«  -النفقات املتعلقة بالكراء والتكاليف ذات الصلة بالكراء املنجزة
«في إطارالتدبيرالفعال للممتلكات العقارية للدولة ؛
«  ......... -مختلفة».

«  -الحصة العائدة  .....................................؛
«......................................................................
«في الجانب املدين :
«......................................................................
«......................................................................

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
«صندوق دعم التماسك االجتماعي»
املادة 15
تغير وتتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2021أحكام
املادة  18من قانون املالية رقم  22.12للسنة املالية  ،2012الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.12.10بتاريخ  24من جمادى
اآلخرة  16( 1433ماي  ، )2012كما تم تغييرها وتتميمها :
«املادة  - .I - .18رغبة في  .....................................بدعم الحماية
«االجتماعية والتماسك االجتماعي  ،يحدث  ........خصوصية يسمى
««صندوق دعم الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي»،
«يكون  .............................نفقاته.

«  ………… -بمنح املساعدات ؛
«  -املبالغ املدفوعة لفائدة منظمات الحماية االجتماعية برسم
«املساهمة في تمويل الحماية االجتماعية ؛
«  ....... -العامة ؛
«  …………………………… -الضريبية».
تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
«صندوق تحديث اإلدارة العمومية»
املادة 16
تغير وتتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2021أحكام
املادة  36من قانون املالية رقم  26.04للسنة املالية  ،2005الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.04.255بتاريخ  16من ذي القعدة 1425
( 29ديسمبر  ،)2004كما تم تغييرها وتتميمها :
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«املادة  - .I - .36رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات
«املتعلقة بتحديث املرافق العمومية الرامية إلى دعم املشاريع
«والحلول املبتكرة املدرجة في إطار عقلنة التدبير العمومي وتطوير
«اإلدارة اإللكترونية من خالل تحسين تدبير املوارد البشرية وإعادة
«تنظيم الهياكل اإلدارية وتخفيفها وتحسين عالقة اإلدارة باملرتفقين
«عبر تبسيط املساطر ومالءمتها وتسريع الرقمنة وتعميمها وكذا
«الرفع من جودة الخدمات املقدمة للعموم وتكريس النزاهة وتعزيز
«الحكامة الجيدة وكذا دعم الالتمركز اإلداري  ،يحدث …………………..
«ويكون الوزير املكلف بإصالح اإلدارة هو اآلمر بقبض موارده
«وصرف نفقاته.
« - .IIيتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :
«  ......... -امليزانية العامة ؛
«  -املبالغ املدفوعة من طرف القطاعات الوزارية واملؤسسات
«والجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية إلنجاز
«مشاريع وعمليات مشتركة ؛
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تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
«صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وباإلعالنات
وبالنشر العمومي»
املادة  16املكررة
تغير وتتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2021أحكام
املادة  44من القانون املالي رقم  8.96للسنة املالية  ،1997-1996الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.96.77بتاريخ  12من صفر 1417
( 29يونيو  ،)1996كما وقع تغييرها وتتميمها :
«املادة  - .44رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات املرتبطة
«بالنهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني وباإلعالنات وبالنشر
«العمومي ،يحدث ،ابتداء من فاتح يوليو  1996حساب مرصد ألمور
«خصوصية يسمى «صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري
«وباإلعالنات وبالنشر العمومي» ويكون الوزير املكلف باالتصال هو
«اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
«ويتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :

«………………………………………………………..

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

«………………………………………………………..

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

«في الجانب املدين :
«  -النفقات ……………………… ..املرافق العمومية؛
«  -النفقات املرتبطة بإنجاز مشاريع مشتركة واملتعلقة بتحديث
«املرافق العمومية ،في إطاراتفاقي ؛
«  -املبالغ املدفوعة لفائدة املؤسسات الدولية إلنجاز عمليات
«متعلقة بتحديث املرافق العمومية ،في إطاراتفاقي ؛
«  -املبالغ املدفوعة لفائدة امليزانية العامة للمساهمة في النفقات
«املرتبطة بعمليات تحديث املرافق العمومية املقترحة من لدن
«القطاعات الوزارية أو املؤسسات واملتعلقة بدعم املشاريع
«والحلول املبتكرة املدرجة في إطارعقلنة التدبيرالعمومي وتطوير
«اإلدارة اإللكترونية من خالل تحسين تدبير املوارد البشرية،
«وإعادة تنظيم الهياكل اإلدارية وتخفيفها ،وتحسين عالقة
«اإلدارة باملرتفقين عبرتبسيط املساطرومالءمتها وتسريع الرقمنة
«وتعميمها ،والرفع من جودة الخدمات املقدمة للعموم وتكريس
«النزاهة وتعزيز الحكامة الجيدة وكذا دعم الالتمركز اإلداري.
«وتنجز .....................يحدد تأليفها  .................تنظيمي ؛
«  ........................... -العامة».

«في الجانب املدين :
«اإلعانات املالية ومخصصات رأس املال املمنوحة للهيئات
«الوطنية لألنباء ولإلذاعة والتلفزة وإلنتاج األعمال السمعية
«البصرية وكذا التكوين في مجال االتصال ،وذلك وفق الشروط
«والكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي ؛
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

البـاب الثـانـي
أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف
 -.Iامليـزانية العـامة
التـأهيـل
املادة 17
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.
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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 18
يتـم إحداث  21.256منصبا ماليا برسـم امليزانيـة العامة للسنة
املالية .2021
 20.956 - 1منصبا ماليا لفائدة الوزارات واملؤسسات التالية :
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 - 3عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد
في البند  1من هذه املادة ،يحدث ابتداء من فاتح يناير ،2021
لدى وزارة الداخلية  1.547منصبا ماليا للموظفين املنتسبين
مليزانية مجالس العماالت واألقاليم الذين سيتم نقلهم ،ابتداء من
فاتح يناير  ،2021في إطار عملية توزيع املوظفين املذكورين املنصوص
عليها في املادة  227من القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق
بالعماالت واألقاليم ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84
بتاريخ  20من رمضان  7( 1436يوليو  ،)2015إلى مصالح اإلدارة
الترابية لوزارة الداخلية ،وفق القرار املشترك للسلطة الحكومية
املكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية املكلفة باملالية املشار إليه
في املادة  227املذكورة.

الوزارات و املؤسسات

عدد املناصب املالية

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

8554

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

5500

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

4200

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

1044

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

500

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

400

البالط امللكي ..........................................................................................................

200

وزارة العدل …………..……..………………….......................……..................................

146

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

100

وزارة الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ..………...……...

70

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

50

وزارة الثقافة والشباب والرياضة ..........................................................................

50

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

50

 - 5عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد في
البند  1من هذه املادة ،يحدث ابتداء من فاتح يناير  ،2021لدى وزارة
الشغل واإلدماج املنهي 100 ،منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية
املوظفين حاملي الشهادات املنصوص عليها في املادتين  9و  10من
املرسوم رقم  2.08.69الصادر في  5رجب  9( 1429يوليو  )2008بشأن
النظام األسا�سي الخاص بهيئة تفتيش الشغل ،والذين يتم توظيفهم،
عن طريق املباراة ،بصفة مفتش الشغل ،وتحذف ابتداء من نفس
التاريخ املناصب املالية التي يشغلها املعنيون باألمر بالقطاعات
الوزارية أو املؤسسات التي ينتمون إليها.

املحاكم املالية ……………………………………...................…….....................................

30

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

20

مجلس املستشارين ...............................................................................................

20

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

12

املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ...............................................................

10

 - 6عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد
في البند  1من هذه املادة ،يحدث ابتداء من فاتح يوليو  ،2021لدى
وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
 486منصبا ماليا تخصص للموظفين واألعوان املرسمين واملتدربين
واألعوان املتعاقدين التابعين لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي (قطاع السياحة) والعاملين
بمؤسسات التكوين الفندقي والسياحي ،والذين سيتم نقلهم إلى
وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
باملوازاة مع تحويل املؤسسات املذكورة .وتحذف ابتداء من نفس
التاريخ املناصب املالية التي يشغلها املعنيون باألمر بوزارة السياحة
والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي.

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

20.956

 - 2يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع  300منصبا ماليا على مختلف
الوزارات أو املؤسسات ،وتخصص  200منها لفائدة األشخاص في
وضعية إعاقة.

 - 4عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد
في البند  1من هذه املادة ،يحدث ابتداء من فاتح يناير  ،2021لدى
وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
 700منصبا 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 .وتحذف ابتداء من نفس التاريخ املناصب املالية التي يشغلها
املعنيون باألمر بالقطاعات الوزارية أو املؤسسات التي ينتمون إليها.
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إلغاء اعتمادات األداء التي لم تكن محل التزام

املصادقة

املادة 19

املادة 22

 - .Iتلغى اعتمادات األداء املفتوحة بموجب قانون املالية عن السنة
املالية  2020فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانية العامة التي لم
تكن إلى تاريخ  31ديسمبر  2020محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها
من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

طبقا ألحكام املادة  26من القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون
املالية ،يصادق على املرسوم التالي املتخذ عمال بأحكام املادة  29من
قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية : 2020

 - .IIال تطبق أحكام البند  Iأعاله على اعتمادات األداء برسم السنة
املالية  2020لفائدة البرامج واملشاريع املستفيدة من أموال املساعدة.

املرسوم رقم  2.20.528الصادر في  22من ذي الحجة 1441
( 12أغسطس  )2020بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل
اسم «صندوق االستثمار االستراتيجي».

 - .IIIال يطبق سقف  ،30%املنصوص 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 ؛
• باملشاريع املنتهية اإلنجاز املستفيدة من أموال املساعدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية»
املادة 23
يحدد بمليار ( )1.000.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون لرئيس
الحكومة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية  2021من االعتمادات
التي سترصد له في السنة املالية  2022فيما يتعلق بالحساب املرصد
ألمور خصوصية املسمى «صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية
البشريـة».

 - .IIمرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني»

املادة 20

املادة 24

طبقا ألحكام الفصل  70من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث
بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خالل السنة
املالية .2021

يحدد بمائة مليون ( )100.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
لوزير الداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية  2021من
االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2022فيما يتعلق
بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «صندوق الدعم لفائدة
األمن الوطني».

التـأهـيل

ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة
عليها في أقرب قانون للمالية.
 - .IIIالحسابات الخصوصية للخزينة
التـأهـيل
املادة 21
طبقا ألحكام املادة  26من القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون
املالية ،يؤذن للحكـومة ،في حالة االستعجال والضرورة امللحة وغير
املتوقعة  ،أن تحدث خالل السنة املالية  2021حسابات خصوصية
للخزينة بموجب مراسيم.
ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.
ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة
عليها في أقرب قانون للماليـة.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية
ووثائق السفر»
املادة 25
يحدد بستمائة مليون ( )600.000.000درهم مبلغ النفقات
املأذون لوزير الداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2021
من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2022فيما يتعلق
بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الصندوق الخاص بوضع
وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر».
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االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الحساب الخاص بالصيدلية املركزية»

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي»

املادة 26

املادة 30

يحدد بخمسمائة مليون ( )500.000.000درهم مبلغ النفقات
املأذون لوزير الصحة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2021
من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2022فيما يتعلق
بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الحساب الخاص
بالصيدلية املركزية».

يحدد بخمسين مليون ( )50.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
للوزير املكلف بالثقافة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2021
من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2022فيما يتعلق
بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الصندوق الوطني للعمل
الثقافي».

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الخاص بالطرق»

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

املادة 27

املادة 31

يحدد بمليارين وخمسمائة مليون ( )2.500.000.000درهم مبلغ
النفقات املأذون للوزير املكلف بالتجهيز االلتزام بها مقدما خالل السنة
املالية  2021من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 2022
فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الصندوق
الخاص بالطرق».

يحدد بمائتي مليون ( )200.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية  2021من االعتمادات التي
سترصد له في السنة املالية  2022فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور
خصوصية املسمى «الصندوق الوطني الغابوي».

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية»
املادة 28
يحدد بأربعة ماليير ( )4.000.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية  2021من االعتمادات التي
سترصد له في السنة املالية  2022فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور
خصوصية املسمى «صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية».
االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة»
املادة 29
يحدد بمليار ( )1.000.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
للوزير املكلف بالرياضة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2021
من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2022فيما يتعلق
بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الصندوق الوطني لتنمية
الرياضة».

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون»
املادة 32
يحدد بأربعمائة مليون ( )400.000.000درهم مبلغ النفقات
املأذون للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج االلتزام بها
مقدما خالل السنة املالية  2021من االعتمادات التي سترصد له في
السنة املالية  2022فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون».
االلتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من املخصصات
املسمى «اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية»
املادة 33
يح ــدد بمائ ــة وعش ــرة مليــار وتسعمــائــة وخمسيــن ملي ــون
( )110.950.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير املنتدب
لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني االلتزام بها مقدما
خالل السنة املالية  2021من االعتمادات التي سترصد له في السنة
املالية  2022فيما يتعلق بحساب النفقات من املخصصات املسمى
«اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية».
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عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

 -النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية …..

6.314.073.000

املادة 34

 -النفقات الطارئة و املخصصات اإلحتياطية .............................................

4.150.000.000

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

28.678.420.000

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

-25.832.858.000

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

77.202.330.000

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

-103.035.188.000

استثناء من أحكام الفقرة السادسة من املادة  28من القانون
التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية ،يظل العمل جاريا خالل السنة
املالية  2021بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها
إلى غاية  31ديسمبر  2020فيما 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.

الباب الثالث

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

2.185.047.000

 -نفقات ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة :

2.185.047.000

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

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

1.912.620.000

املادة 35

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

272.427.000

تحدد خالل السنة املالية  2021باملبالغ 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) :
املداخيل العادية للميزانية العامة (: )1

228.421.442.000

 -املداخيل الضريبية :

201.866.398.000

 -الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة …………….………………………..............

80.711.990.000

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

95.604.004.000

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

10.679.580.000

 -رسوم التسجيل والتمبر………………………………..……………..............……....

14.870.824.000

 -املداخيل غير الضريبية :

26.555.044.000

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

4.000.000.000

 -حصيلة مؤسسات االحتكارواالستغالالت واملساهمات املالية للدولة .....

17.117.700.000

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

254.500.000

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

3.682.844.000

 -موارد الهبات والوصايا ……………………………….…………..…………...............

1.500.000.000

النفقات العادية للميزانية العامة (: )2

254.254.300.000

 -نفقات التسيير :

225.575.880.000

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

139.863.458.000

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

50.701.830.000

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

24.546.519.000

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

-

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

94.299.613.000

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

93.383.811.000

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

915.802.000

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

-102.119.386.000

استهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل (: )9

48.985.524.000

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

42.336.200.000

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

6.649.324.000

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

-151.104.910.000

موارد اإلقتراضات املتوسطة والطويلة األجل (: )11

107.200.000.000

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

66.200.000.000

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

41.000.000.000

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

-43.904.910.000

اإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية أخرى
املادة 36
يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خالل
السنة املالية  ،2021من الخارج في حدود املبلغ املقدر للمداخيل
املسجـلة بالفصل  1.1.0.0.0.13.000املصلحة ( 8500طبيعة
املورد  )22من امليزانية العامة « :حصيلة االقتراض  -مقابل قيمة
االقتراضات الخارجية».
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وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة على الفصول
وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ج» امللحق بقانون املالية هذا.

يؤذن للحكومة في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية واللجوء
إلى كل أداة مالية أخرى ملواجهة جميع تكاليف الخزينة خالل السنة
املالية .2021

املادة 42
يحدد بسبعة وسبعين مليارا وستمائة وثالثة وستين مليونا
وتسعمائة وأربعة وأربعين ألف ( )77.663.944.000درهم مبلغ
االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية  2021فيما يتعلق بنفقات
الدين العمومي من امليزانية العامـة.

التدبير الفعال للدين الداخلي
املادة 38
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.

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

التدبير الفعال لنفقات االستثمار

 - .IIميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

املادة 39

املادة 43

يؤذن للحكومة ،خالل السنة املالية  ،2021في تطبيق احتياطات
اعتراضية العتمادات األداء املفتوحة برسم نفقات االستثمار من
امليزانية العامة.

يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 2021
فيما يتعلق بنفقات االستغالل ملرافق الدولة املسيرة بصورة
مستقلة بمليار وتسعمائة واثنى عشر مليونا وستمائة وعشرين ألف
( )1.912.620.000درهم.

الجزء الثاني

وتوزع االعتمادات املذكورة حسب الوزارة أو املؤسسة وحسب
املرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" امللحق بقانون املالية هذا.

تحدد نسبة االحتياطات لالعتمادات املذكورة في .18%

وسائل املصالح

املادة 44

النفقات من امليزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة

يحدد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املفتوحة فيما
يتعلق بنفقات االستثمار ملرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
بثالثمائة وسبعة وستين مليونا وخمسمائة وسبعة وعشرين ألف
( )367.527.000درهم ،منها مائتان واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة
وسبعة وعشرون ألف ( )272.427.000درهم  اعتمادات األداء.

املسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة
 - .Iامليزانية العامة
املادة 40
يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية  2021فيمـا
يتعلق بنفقات التسيير من امليزانية العامة بمائتين وخمسة وعشرين
مليارا وخمسمائة وخمسة وسبعين مليونا وثمانمائة وثمانين ألف
( )225.575.880.000درهم .

وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة حسب الوزارة
أو املؤسسة وحسب املرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول «و» امللحق
بقانون املالية هذا.
 - .IIIالحسابات الخصوصية للخزينة

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

املادة 45
يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية  2021فيما
يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بثالثة وتسعين
مليارا وثالثمائة وثالثة وثمانين مليونا وثمانمائة وإحدى عشر ألف
( )93.383.811.000درهم.

املادة 41
يحدد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املفتوحة فيما
يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانيـة العامة بمائة وسبعة وثالثين مليارا
واثنين وعشرين مليونا ومائتين وعشرين ألف ()137.022.220.000
درهم ،منها سبعة وسبعون مليارا ومائتان واثنان مليونا وثالثمائة
وثالثون ألف ( )77.202.330.000درهم اعتمادات األداء.
*

*

وتوزع االعتمادات املذكورة على األصناف والحسابات وفقا
للبيانات الواردة في الجدول «ز» امللحق بقانون املالية هذا.
*
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)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
 -Iﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
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1.1.0.0.0.02.000

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2021

ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
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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

8398

الجريدة الرسمية
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2021

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

100 000

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

5 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

5 600 000

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

6 100 000

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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ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

الجريدة الرسمية

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
40

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

8399
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2021

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

161 000

15

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ

132 036 000

16

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

20 700 000

17

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ

4 956 000

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ

21

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻤﻮﺭ ﻭﺍﻟﻜﺤﻮﻝ

651 535 000

22

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﻌﺔ

800 160 000

23

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻧﺎﺩﺍ

450 657 000

10 679 419 000

3
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2021

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

15 949 980 000

28

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ

11 211 406 000

30

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

31

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

36 233 740 000

32

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ

6 465 000

40

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ

53 200 000

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

66 200 000

70

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

110 500 000

80

ﺍﺗﺎﻭﻱ ﺍﻧﺒﻮﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

64 762 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

76 466 182 000

8400

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
30 305 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ
10

ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

11

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

38 672 033 000

12

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ

39 880 357 000

20

ﺭﺳﻮﻡ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ

21

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ

60 000 000

22

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

68 600 000

23

ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ

34 000 000

30

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻎ

40

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

41

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

4

30 269 756 000
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ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2021

50

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

51

ﺭﺳﻮﻡ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

6 646 665 000

52

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ

1 286 935 000

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

709 827 000

62

ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ

597 938 000

63

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

64

ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ

196 926 000

65

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ

8 951 000

66

ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ

21 483 000

67

ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

1 133 217 000

68

ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

26 854 000

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

545 323 000

82

ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ

459 975 000

83

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ

991 702 000

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

94

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

1 193 686 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

2 916 306 000

5

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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الجريدة الرسمية
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
95
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ
8500

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2021

125 720 534 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
10

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ

11

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

12

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ

13

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺮﻑ

14

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

15

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

16

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

17

ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺕ

5 511 000

18

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

41 000 000 000

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

1 003 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
130 000 000

1 500 000 000

6

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
1 000 000 000

80 000 000
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ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
94

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2021
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
8600

8403

111 018 511 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ
10

ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

11

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻄﻴﺔ

3 280 000 000

12

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

260 000 000

13

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ

14

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ

60 000 000

15

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ

25 000 000

16

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

14 000 000

17

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ

20 000 000

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

2 000 000

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 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ

62 700 000

32

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ

35 000 000

33

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

180 000 000

34

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

35

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

10 000 000

43

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

44

ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

7

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
60 000 000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
14 000 000

5 578 000 000

8404
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2021

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

6 060 000 000

60

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

4 000 000 000

70

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

8800

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
19 904 700 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
10

ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﺰﻧﻴﺔ ﻗﺮﻭﻳﺔ

5 000 000

20

ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ـ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺦ ـ

228 000 000

30

ﺍﻟﺘﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ

40

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

500 000

50

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﺤﻄﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

20 000 000

60

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

255 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

333 615 077 000

1.1.0.0.0.14.000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

6100

80 000

10

ﺭﺳﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ

20

ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
7200

80 000

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

10

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

10 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

10 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

10 080 000

8
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الجريدة الرسمية
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

1.1.0.0.0.17.000

8405
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2021

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
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

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ

12 000 000

50

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

10 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

50 000 000

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

50 200 000

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻻﻧﻮﺍﻉ ﻭﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

9

60 000

8406
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2021

50

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺍﻟﺨﻴﻞ

60

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

10 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

10 060 000

7100

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
10

ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

5 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

5 000 000

9100

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
10

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

9 200 000

20

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪ

37 096 000

30

ﺇﻳﺘﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

121 132 000

40

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

398 375 000

50

ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

3 500 000

60

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

569 503 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

584 563 000

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

1 500 000

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ

2 400 000

30

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺎﺭﺑﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ

40

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

20 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

23 900 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

23 900 000

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻟـﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

10
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ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

الجريدة الرسمية

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
40

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

8407
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2021
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

500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

650 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

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

300 000 000

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

60

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

11
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

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

555 400 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

555 400 000

5 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

12

335 621 442 000
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8409

 -IIﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2021

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
4.1.1.0.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

4.1.1.0.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

20 000 000
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

4.1.1.0.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

4.1.1.0.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

9 500 000

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

ﻣﺠﻤﻮﻉ

5 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
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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

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
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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

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
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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
45 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

95 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.1.1.0.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

12 495 000

4.1.1.0.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

2 412 000

4.1.1.0.0.14.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

1 806 000

4.1.1.0.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

1 355 000

4.1.1.0.0.14.005

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

1 234 000

4.1.1.0.0.14.006

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

1 335 000

4.1.1.0.0.14.007

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 998 000

4.1.1.0.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

1 539 000

4.1.1.0.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

1 229 000

4.1.1.0.0.14.010

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

1 570 000

4.1.1.0.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

1 315 000

4.1.1.0.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

1 340 000
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4.1.1.0.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

2 060 000

4.1.1.0.0.14.014

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 084 000

4.1.1.0.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

865 000

4.1.1.0.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

1 240 000

4.1.1.0.0.14.018

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﺎﺱ

200 000

4.1.1.0.0.14.019

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ

250 000

4.1.1.0.0.14.020

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

200 000

4.1.1.0.0.14.021

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

200 000

4.1.1.0.0.14.022

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

220 000

4.1.1.0.0.14.023

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

220 000

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

5 000 000

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

9 000 000

4.1.1.0.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

5 500 000

4.1.1.0.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

7 000 000

4.1.1.0.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

4.1.1.0.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

4 500 000

4.1.1.0.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

3 500 000

4.1.1.0.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

7 000 000

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

6 000 000

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

2 700 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

46 167 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
20 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

20 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

-
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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

2 800 000

4.1.1.0.0.17.022

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

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

2 850 000

4.1.1.0.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

2 950 000

4.1.1.0.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

1 750 000

4.1.1.0.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

2 050 000

4.1.1.0.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

2 100 000

4.1.1.0.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

2 500 000

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

2 578 000

4.1.1.0.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

4 842 000

4.1.1.0.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

2 700 000

4.1.1.0.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

2 750 000

4.1.1.0.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

2 400 000

4.1.1.0.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

5 300 000

4.1.1.0.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

11 700 000

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

ﻣﺠﻤﻮﻉ

113 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

82 480 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

20 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
2 500 000
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4.1.1.0.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

2 600 000

4.1.1.0.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

600 000

4.1.1.0.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

1 500 000

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

8 000 000

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

14 681 000

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

4.1.1.0.0.34.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺍﺷﻴﺪﻳﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

5 700 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

54 640 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
100 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

100 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

4 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ
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ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
4.1.1.0.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

13 850 000

4.1.1.0.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

1 661 000

4.1.1.0.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

1 616 000

4.1.1.0.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

9 229 000

4.1.1.0.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

1 330 000

4.1.1.0.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

3 420 000

4.1.1.0.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

186 000

4.1.1.0.0.46.007

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

186 000

4.1.1.0.0.51.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

17 127 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

14 351 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
5 500 000
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

4.1.2.0.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

-

4.1.2.0.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

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

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
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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

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

-
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4.1.2.0.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

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

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

-

23

8420

الجريدة الرسمية
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

عدد 3 - 6944 6944لوألا ىدامج 3مج (1( 3مسيد ((18 (18
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2021

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

4.1.2.0.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

400 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

84 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

3 900 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

3 900 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.1.2.0.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

825 000

4.1.2.0.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

1 725 000

4.1.2.0.0.14.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

1 313 000

4.1.2.0.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

638 000

4.1.2.0.0.14.005

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

525 000

4.1.2.0.0.14.006

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

600 000

4.1.2.0.0.14.007

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 500 000

4.1.2.0.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

788 000

4.1.2.0.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

750 000

4.1.2.0.0.14.010

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

375 000

4.1.2.0.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

750 000
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4.1.2.0.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

525 000

4.1.2.0.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

563 000

4.1.2.0.0.14.014

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

600 000

4.1.2.0.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

525 000

4.1.2.0.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

750 000

4.1.2.0.0.14.018

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﺎﺱ

70 000

4.1.2.0.0.14.019

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ

70 000

4.1.2.0.0.14.020

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

70 000

4.1.2.0.0.14.021

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

70 000

4.1.2.0.0.14.022

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

70 000

4.1.2.0.0.14.023

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

70 000

4.1.2.0.0.14.024

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

35 000 000

4.1.2.0.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

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

ﻣﺠﻤﻮﻉ

48 172 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

-
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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

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

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

2 000 000

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

215 000

4.1.2.0.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

3 040 000

4.1.2.0.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

200 000

4.1.2.0.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

3 668 000

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

4 500 000

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

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ

84 800 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

550 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

25 573 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
4.1.2.0.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

380 000

4.1.2.0.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 000 000

4.1.2.0.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

900 000

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

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

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ

2 280 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

10 110 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
3 000 000
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4.1.2.0.0.34.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺍﺷﻴﺪﻳﺔ

4.1.2.0.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

2 942 000

4.1.2.0.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

2 000 000

4.1.2.0.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

1 350 000

4.1.2.0.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

2 100 000

4.1.2.0.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

700 000

4.1.2.0.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 300 000

4.1.2.0.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

100 000

4.1.2.0.0.46.007

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

100 000

4.1.2.0.0.51.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

3 000 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

6 292 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

4 300 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
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)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2021

-3.1ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
3.1.0.0.1.00.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ

90 000 000

3.1.0.0.1.00.003

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

5 000 000

3.1.0.0.1.00.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

700 000 000

3.1.0.0.1.00.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ

2 914 000 000

3.1.0.0.1.00.008

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

1 100 000 000

3.1.0.0.1.04.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

200 000 000

3.1.0.0.1.04.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

3 350 000 000

3.1.0.0.1.04.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

10 000 000

3.1.0.0.1.06.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

400 000 000

3.1.0.0.1.06.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

160 000 000

3.1.0.0.1.07.001

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

25 000 000

3.1.0.0.1.08.004

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

28 504 269 000

3.1.0.0.1.08.005

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻧﻌﺎﺵ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

200 000 000

3.1.0.0.1.08.006

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ

9 000 000 000

3.1.0.0.1.08.008

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

1 500 000 000

3.1.0.0.1.08.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

30 000 000

3.1.0.0.1.08.010

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ

463 927 000

3.1.0.0.1.08.011

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ

844 000 000

3.1.0.0.1.08.012

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

300 000 000

3.1.0.0.1.08.013

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ

1 000 000 000

3.1.0.0.1.11.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

22 500 000

3.1.0.0.1.11.002

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ

3.1.0.0.1.12.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

1 300 000 000

3.1.0.0.1.13.003

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

1 520 000 000

3.1.0.0.1.13.004

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ

80 000 000

3.1.0.0.1.13.008

ﻣﺮﺻﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

350 000 000

3.1.0.0.1.13.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ

5 000 000

3.1.0.0.1.13.012

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.1.13.017

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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3.1.0.0.1.13.018

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

600 000 000

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

240 000 000

3.1.0.0.1.13.024

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

9 500 000 000

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

650 000 000

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.1.13.030

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ "ﻛﻮﻓﻴﺪ"19-

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.1.13.031

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

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

4 000 000 000

3.1.0.0.1.20.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

75 000 000

3.1.0.0.1.20.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

2 249 000 000

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
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-3.4ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
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 ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
-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

2 789 000

3.1.0.0.7.13.064

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

6 057 000

3.1.0.0.7.13.066

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ "ﺟﻴﺪﺓ"

61 571 000

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

70 417 000

-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

94 299 613 000
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  -ﺏ -
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (40
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2021
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2021

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 ..............................................................................................................

543 747 000

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 ..............................................................................................................

399 347 000

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 ..............................................................................................................

251 727 000

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 ..............................................................................................................

120 859 000

1.2.1.2.0.04.000

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

658 806 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
1.2.1.1.0.40.000

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

51 657 000

1.2.1.2.0.40.000

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

24 423 000

ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
1.2.1.1.0.05.000

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

310 936 000

1.2.1.2.0.05.000

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

50 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
1.2.1.1.0.06.000

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

4 717 208 000

1.2.1.2.0.06.000

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

272 528 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
1.2.1.1.0.07.000

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

2 416 880 000

1.2.1.2.0.07.000

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

1 278 824 000
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
1.2.1.1.0.08.000

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

26 315 523 000

1.2.1.2.0.08.000

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

3 921 217 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
1.2.1.1.0.11.000

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

47 774 819 000

1.2.1.2.0.11.000

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

17 717 241 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
1.2.1.1.0.12.000

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

10 431 145 000

1.2.1.2.0.12.000

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

5 143 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
1.2.1.1.0.13.000

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

3 072 979 000

1.2.1.2.0.13.000

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

416 708 000

1.2.1.3.0.13.000

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

24 546 519 000

1.2.1.5.0.13.000

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

6 314 073 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
1.2.1.1.0.14.000

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

395 449 000

1.2.1.2.0.14.000

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

228 482 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
1.2.1.1.0.16.000

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

85 904 000

1.2.1.2.0.16.000

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

17 649 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
1.2.1.1.0.17.000

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

1 165 059 000

1.2.1.2.0.17.000

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

616 299 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
1.2.1.1.0.20.000

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

1 517 509 000

1.2.1.2.0.20.000

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

2 454 331 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
1.2.1.1.0.23.000

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

871 983 000

1.2.1.2.0.23.000

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

3 050 653 000
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
1.2.1.1.0.27.000

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

245 005 000

1.2.1.2.0.27.000

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

260 296 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
1.2.1.1.0.28.000

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

240 912 000

1.2.1.2.0.28.000

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

336 320 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
1.2.1.1.0.29.000

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

932 925 000

1.2.1.2.0.29.000

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

2 016 156 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
1.2.1.1.0.31.000

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

240 024 000

1.2.1.2.0.31.000

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

322 232 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
1.2.1.1.0.34.000

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

35 063 644 000

1.2.1.2.0.34.000

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

7 232 510 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
1.2.1.1.0.35.000

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

67 020 000

1.2.1.2.0.35.000

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

71 412 000

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
1.2.1.4.0.36.000

4 150 000 000

 ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

1.2.1.1.0.42.000

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

339 097 000

1.2.1.2.0.42.000

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

148 274 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
1.2.1.1.0.46.000

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

355 619 000

1.2.1.2.0.46.000

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

642 266 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
1.2.1.1.0.48.000

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

71 917 000

1.2.1.2.0.48.000

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

512 600 000
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ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

8431
ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2021

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
1.2.1.1.0.51.000

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

1 578 890 000

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 ..............................................................................................................

68 145 000

1.2.1.2.0.52.000

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

42 180 000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
1.2.1.1.0.53.000

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

113 600 000

1.2.1.2.0.53.000

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

243 728 000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
1.2.1.1.0.54.000

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

77 637 000

1.2.1.2.0.54.000

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

82 215 000

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
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﺝ-
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (41
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2021
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2021

ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2022ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

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

580 440 000

7 000 000

587 440 000

1.2.2.2.0.40.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ

10 976 000

-

10 976 000

1.2.2.2.0.05.000

ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

48 000 000

60 000 000

108 000 000

1.2.2.2.0.06.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

200 490 000

200 000 000

400 490 000

1.2.2.2.0.07.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

249 733 000

70 000 000

319 733 000

1.2.2.2.0.08.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

3 695 950 000

3 601 690 000

7 297 640 000

1.2.2.2.0.11.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

6 437 394 000

4 310 000 000

10 747 394 000

1.2.2.2.0.12.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ

4 200 000 000

4 000 000 000

8 200 000 000

1.2.2.2.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

106 344 000

91 400 000

197 744 000

1.2.2.3.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

28 332 126 000

1.2.2.2.0.14.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

719 612 000

1.2.2.2.0.16.000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

3 228 000

68 500 000
-

28 332 126 000
788 112 000
3 228 000

1.2.2.2.0.17.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

8 584 375 000

33 750 000 000

42 334 375 000

1.2.2.2.0.20.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

11 383 950 000

8 445 000 000

19 828 950 000

1.2.2.2.0.23.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

1 057 239 000

900 000 000

1 957 239 000

1.2.2.2.0.27.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

353 083 000

7 500 000

360 583 000

1.2.2.2.0.28.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

1 215 769 000

120 000 000

1 335 769 000

1.2.2.2.0.29.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

3 586 112 000

515 000 000

4 101 112 000

1.2.2.2.0.31.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

69 525 000

20 000 000

89 525 000

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

6 664 000

3 000 000

9 664 000

1.2.2.2.0.42.000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

14 669 000

8 000 000

22 669 000

1.2.2.2.0.46.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

578 553 000

77 000 000

655 553 000
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ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

1.2.2.2.0.48.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ

163 000 000

1.2.2.2.0.51.000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

100 000 000

1.2.2.2.0.52.000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ

8 650 000

1.2.2.2.0.53.000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

172 400 000

1.2.2.2.0.54.000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

12 900 000

1.2.2.2.0.55.000

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
77 202 330 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

37

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2022ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ
250 000 000
192 800 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
59 819 890 000

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
163 000 000
350 000 000
8 650 000
365 200 000
12 900 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
137 022 220 000
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﺩ-
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (42
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2021
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2021

1.2.3.1.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

28 678 420 000

1.2.3.2.0.13.000

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

48 985 524 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

77 663 944 000
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  -ﻫـ -
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (43
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2021
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2021

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
4.2.1.1.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

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

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

39
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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

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
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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

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
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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

4.2.1.1.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

45 000 000

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

95 000 000

50 000 000
-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.2.1.1.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

12 495 000

4.2.1.1.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

2 412 000

4.2.1.1.0.14.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

1 806 000

4.2.1.1.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

1 355 000

4.2.1.1.0.14.005

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

1 234 000

4.2.1.1.0.14.006

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

1 335 000

4.2.1.1.0.14.007

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 998 000

4.2.1.1.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

1 539 000

4.2.1.1.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

1 229 000

4.2.1.1.0.14.010

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

1 570 000

4.2.1.1.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

1 315 000
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4.2.1.1.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

1 340 000

4.2.1.1.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

2 060 000

4.2.1.1.0.14.014

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 084 000

4.2.1.1.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

865 000

4.2.1.1.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

1 240 000

4.2.1.1.0.14.018

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﺎﺱ

200 000

4.2.1.1.0.14.019

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ

250 000

4.2.1.1.0.14.020

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

200 000

4.2.1.1.0.14.021

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

200 000

4.2.1.1.0.14.022

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

220 000

4.2.1.1.0.14.023

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

220 000

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

46 167 000

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

9 000 000

4.2.1.1.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

5 500 000

4.2.1.1.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

7 000 000

4.2.1.1.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

4.2.1.1.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

4 500 000

4.2.1.1.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

3 500 000

4.2.1.1.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

7 000 000

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

6 000 000

4.2.1.1.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

1 000 000

-

43

8440

الجريدة الرسمية
ﺍﻟﺮﻣﺰ

عدد 3 - 6944 6944لوألا ىدامج 3مج (1( 3مسيد ((18 (18

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2021

4.2.1.1.0.17.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

2 500 000

4.2.1.1.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

2 700 000

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

2 800 000

4.2.1.1.0.17.022

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

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

113 500 000

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

2 850 000

4.2.1.1.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

2 950 000

4.2.1.1.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

1 750 000

4.2.1.1.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

2 050 000

4.2.1.1.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

2 100 000

4.2.1.1.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

2 500 000

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

2 578 000

4.2.1.1.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

4 842 000

4.2.1.1.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

2 700 000

4.2.1.1.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

2 750 000

4.2.1.1.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

2 400 000

4.2.1.1.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

5 300 000

4.2.1.1.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

11 700 000

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

82 480 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
4.2.1.1.0.23.001

20 000 000

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ
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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

2 500 000

4.2.1.1.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

2 600 000

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

5 700 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
4.2.1.1.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

1 500 000

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

8 000 000

4.2.1.1.0.29.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

4 080 000

4.2.1.1.0.29.009

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

8 060 000

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

54 640 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
4.2.1.1.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

100 000

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

100 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
4.2.1.1.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

14 681 000

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
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2021
-

4.2.1.1.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

4.2.1.1.0.34.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺍﺷﻴﺪﻳﺔ

4 000 000

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

372 155 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
4.2.1.1.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

13 850 000

4.2.1.1.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

1 661 000

4.2.1.1.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

1 616 000

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

17 127 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
4.2.1.1.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

9 229 000

4.2.1.1.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

1 330 000

4.2.1.1.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

3 420 000

4.2.1.1.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

186 000

4.2.1.1.0.46.007

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

186 000

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

14 351 000

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

1 912 620 000
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﻭ-
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (44
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2021
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2021

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2022ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

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
4.2.2.2.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

-

-

-

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

-

-

-

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
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ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2022ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

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

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

-

-

-
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2022ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

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

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
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2022ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

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

4.2.2.2.0.12.087

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﺔ

400 000
-

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

-

84 000 000

400 000

-

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

3 900 000
-

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

3 900 000

-

3 900 000

-

3 900 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.2.2.2.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

825 000

-

825 000

4.2.2.2.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

1 725 000

-

1 725 000

4.2.2.2.0.14.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

1 313 000

-

1 313 000

4.2.2.2.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

638 000

-

638 000

4.2.2.2.0.14.005

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

525 000

-

525 000
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ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

4.2.2.2.0.14.006

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.14.007

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 500 000

-

1 500 000

4.2.2.2.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

788 000

-

788 000

4.2.2.2.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

750 000

-

750 000

4.2.2.2.0.14.010

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

375 000

-

375 000

4.2.2.2.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

750 000

-

750 000

4.2.2.2.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

525 000

-

525 000

4.2.2.2.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

563 000

-

563 000

4.2.2.2.0.14.014

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

525 000

-

525 000

4.2.2.2.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

750 000

-

750 000

4.2.2.2.0.14.018

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﺎﺱ

70 000

-

70 000

4.2.2.2.0.14.019

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ

70 000

-

70 000

4.2.2.2.0.14.020

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

70 000

-

70 000

4.2.2.2.0.14.021

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

70 000

-

70 000

4.2.2.2.0.14.022

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

70 000

-

70 000

4.2.2.2.0.14.023

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

70 000

-

70 000

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

48 172 000

10 000 000

58 172 000

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
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ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

-

-

-

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

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

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

62 000 000
82 000 000

115 000 000
500 000
166 800 000

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

2 000 000

-

2 000 000

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

215 000

-

215 000

4.2.2.2.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

3 040 000

-

3 040 000

4.2.2.2.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

200 000

-

200 000

4.2.2.2.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

3 668 000

-

3 668 000

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

4 500 000
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

10 000 000

4.2.2.2.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

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

25 573 000

-

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2022ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ
-

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
10 000 000

3 100 000

550 000
28 673 000

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

380 000

-

380 000

4.2.2.2.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

900 000

-

900 000

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

2 280 000

-

2 280 000

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

-

-

-

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

-

-

-

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
4.2.2.2.0.34.001

3 000 000

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
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3 000 000
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ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

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

-

-

-

4.2.2.2.0.34.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺍﺷﻴﺪﻳﺔ

-

-

-

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

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

2 942 000

-

2 942 000

4.2.2.2.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

2 000 000

-

2 000 000

4.2.2.2.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

1 350 000

-

1 350 000

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

6 292 000

-

6 292 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
4.2.2.2.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

2 100 000

-

2 100 000

4.2.2.2.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 300 000

-

1 300 000

4.2.2.2.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

100 000

-

100 000

4.2.2.2.0.46.007

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

100 000

-

100 000

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

4 300 000

-

4 300 000

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

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﺯ-
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)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺳﻨﺔ 2021

-3.1ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
3.2.0.0.1.00.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ

90 000 000

3.2.0.0.1.00.003

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

5 000 000

3.2.0.0.1.00.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

700 000 000

3.2.0.0.1.00.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ

2 914 000 000

3.2.0.0.1.00.008

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

1 100 000 000

3.2.0.0.1.04.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

200 000 000

3.2.0.0.1.04.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

3 350 000 000

3.2.0.0.1.04.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

10 000 000

3.2.0.0.1.06.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

400 000 000

3.2.0.0.1.06.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

160 000 000

3.2.0.0.1.07.001

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

25 000 000

3.2.0.0.1.08.004

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

28 504 269 000

3.2.0.0.1.08.005

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻧﻌﺎﺵ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

200 000 000

3.2.0.0.1.08.006

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ

9 000 000 000

3.2.0.0.1.08.008

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

1 500 000 000

3.2.0.0.1.08.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

30 000 000

3.2.0.0.1.08.010

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ

463 927 000

3.2.0.0.1.08.011

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ

844 000 000

3.2.0.0.1.08.012

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

300 000 000

3.2.0.0.1.08.013

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ

1 000 000 000

3.2.0.0.1.11.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

22 500 000

3.2.0.0.1.11.002

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ

3.2.0.0.1.12.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

1 300 000 000

3.2.0.0.1.13.003

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

1 520 000 000

3.2.0.0.1.13.004

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ

80 000 000

3.2.0.0.1.13.008

ﻣﺮﺻﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

350 000 000

3.2.0.0.1.13.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ

5 000 000

3.2.0.0.1.13.012

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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3.2.0.0.1.13.017

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ

3.2.0.0.1.13.018

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

600 000 000

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 ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ 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

650 000 000

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.1.13.030

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ "ﻛﻮﻓﻴﺪ"19-

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.1.13.031

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

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

4 000 000 000

3.2.0.0.1.20.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

75 000 000

3.2.0.0.1.20.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

2 249 000 000

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
9 500 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﺍﻟﺮﻗﻢ

8453
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺳﻨﺔ 2021

-3.4ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
3.2.0.0.4.13.021

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻦ ﻭﻭﺩﺱ

56 386 000

3.2.0.0.4.13.022

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

92 678 000

3.2.0.0.4.13.023

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ

1 145 551 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

1 294 615 000

-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
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
-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"

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
-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

93 383 811 000
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.20.723صادر  في فاتح جمادى األولى  1442
( 16ديسمبر )2020 بتفويض 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 ؛
وعلى املادة  53من قانون املالية رقم  14.97للسنة
املالية  1998-1997الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153
بتاريخ  24من صفر  30( 1418يونيو  )1997؛
وعلى املادتين  37و  38من قانون املالية رقم  65.20للسنة
املالية  ،2021الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.90بتاريخ
فاتح جمادى األولى  16( 1442ديسمبر  )2020؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في  28من صفر  1442
( 16أكتوبر ،)2020
رسم مايلي :
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 .2021
املادة الثانية
تف ــوض كذلك إلى وزي ــر االقتص ــاد واملاليــة وإص ــالح 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.
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مرسوم رقم  2.20.724صادر  في فاتح جمادى األولى  1442
( 16ديسمبر )2020 بتفويض السلطة إلى وزير االقتصاد 
واملالية وإصالح اإلدارة في ما يتعلق بالتمويالت الخارجية.
رئيس الحكومة،
بناء على الفصل  90من الدستور ؛
وعلى املادة  36من قانون املالية رقم  65.20للسنة املالية ،2021
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.90بتاريخ فاتح جمادى
األولى  16( 1442ديسمبر  )2020؛
وبعد املـداولة في مجلس الحكـومة املنعقـد في  28من صفر 1442
( 16أكتوبر ،)2020
رسم ما يلي :
املادة األولى
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  ،2021اتفاقات 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 كذلك إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة أو إلى
الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة توقيع خالل
السنة املالية  ،2021باسم حكومة اململكة املغربية ،االتفاقات
أو االتفاقيات أو عقود الضمان املبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات
أجنبية أو دولية.
املادة الثالثة

املادة الثالثة
يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من
فاتح يناير .2021

يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسميـة ويعمل به ابتداء من
فاتح يناير .2021

وحرر بالرباط في فاتح جمادى األولى  16( 1442ديسمبر .)2020

وحرر بالرباط في فاتح جمادى األولى  16( 1442ديسمبر .)2020
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.

عدد 3 - 6944 6944لوألا ىدامج 3مج (1( 3مسيد ((18 (18

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.20.725صادر  في فاتح جمادى األولى  1442
( 16ديسمبر )2020 بتفويض 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 عمالت أجنبيةأو أسعارفوائد واستعمال كل أداة مالية أخرى ألجل استقراركلفة
الخدمة املتعلقة بالدين.
املادة الثانية

وعلى املادة  36من قانون املالية رقم  65.20للسنة املالية ،2021
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.90بتاريخ فاتح جمادى
األولى  16( 1442ديسمبر  )2020؛

يسند إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة تنفيذ هذا
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من
فاتح يناير .2021

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في  28من صفر  1442
( 16أكتوبر ،)2020

وحرر بالرباط في فاتح جمادى األولى  16( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

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

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

