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الوزارة في أرقام  ① 

 2016-2012المخطط التشريعي  ② 

  

 محاور العرض

2012حصيلــة  سنة    ③ 

 2013مضامين مشروع ميزانية سنة  ④
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الوزارة في أرقام  ① 

 2016-2012المخطط التشريعي   ② 

  

 محاور العرض

2012حصيلــة  سنة    ③ 

 2013مضامين مشروع ميزانية سنة  ④



 المملكة المغربية        

 

          

 

65%      35% 
 
 

 

 %28 :   المصالح المركزية

 %72  :المصالح الخارجية    

 

 األطر
47(%2)+ 

األطر 
 المتوسطة 

27 %(2-) 
  

 أعوان التنفيذ 
26  % 
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الوزارة في أرقام      

 عدد موظفي الوزارة
17 399 
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-9% 

الوزارة عدد موظفي  

2005 

19 115 
2013 

17 399 

+32% 

 كتلة األجور

2005  
د.م 1580 

2013  
د.م 2086 

+ 3 

- 3 

72% 

28% 

2013 2005 

  تعزيز المصالح الخارجية

1 2

 تعزيز التأطير

 األطر

األطر 
 المتوسطة

 %34 أعوان التنفيذ

32% 

34% 
47% 

26% 

27% 

2005 2013 

الوزارة في أرقام      
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155 

2007 2012 
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الوزارة في أرقام      

87 

308 

2007 2012 
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الوزارة في أرقام  ① 

 2016-2012المخطط التشريعي  ② 

  

 محاور العرض

2012حصيلــة  سنة    ③ 

 2013مضامين مشروع ميزانية سنة  ④



 المملكة المغربية        

 

          

 تهم قانون مشروع 40 اعداد الى للوزارة التشريعي المخطط يهدف

 : التالية المحاور

8 

2016 - 2012المخطط التشريعي   

 تعزيز وتدعيم الحكامة الجيدة  ⊵

 دعم التنافسية ⊵

 تحسين تمويل االقتصاد الوطني ⊵

 تنفيذ االلتزامات مع الفرقاء االجتماعيين ⊵
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2016 - 2012المخطط التشريعي   

عدد مشاريع  اآلجال المرتقبة

   القوانين
 المحور

2016 2015 2014 2013 2012 

 تعزيز وتدعيم الحكامة الجيدة   15 06 05 04

 تحسين تمويل االقتصاد الوطني 20 13 04 02 01

 دعم التنافسية 03 03

02 02 
تنفيذ االلتزامات مع الفرقاء 

 االجتماعيين

 العدد االجمالي  40 21 12 06 01
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 2012 سنة

10 

 :مشاريع قوانين أحيلت على البرلمان  7 
 يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالقروض الصغرى 41-12رقم مشروع قانون •

   يتعلق بالسوق اآلجلة لألدوات المالية  42-12رقم  مشروع قانون•

 الهيئة المغربية لسوق الرساميلبيتعلق  43-12رقم  مشروع قانون•

يتعلق باألشخاص المعنويين والهيئات التي تدعو الجمهور لالكتتاب في أسهمها أو  44-12رقم  مشروع قانون•

 سنداتها 

 يتعلق بإقراض السندات 45-12رقم  مشروع قانون•

 بشان احداث وتنظيم مؤسسة االعمال االجتماعية لموظفي وأعوان وزارة المالية  12-82رقم مشروع قانون•

علق بإحداث نظام جماعي المتيقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون  12-91 رقم مشروع قانون•

 لمنح رواتب التقاعد

2016 - 2012المخطط التشريعي   
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 :مشاريع قوانين صادق عليها المجلس الحكومي 4 
 وطني للتقاعد والتأمينالصندوق للحدث الميقضي بتغيير الظهير الشريف   12-10رقممشروع قانون  ◘

 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي 12-64رقم  مشروع قانون ◘

 من قانون المسطرة المدنية 515يغير بموجبه الفصل   100  -12مشروع قانون رقم ◘ 

 يقضي بتغيير و تتميم القانون  المتعلق بتسنيد الديون 119 -12مشروع قانون رقم  ◘

 

2016 - 2012المخطط التشريعي   

 2012 سنة
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 :مشاريع قوانين أحيلت على األمانة العامة للحكومة   5

   "القطب المالي للدار البيضاء"المتعلق بصفة  44.10مشروع قانون يتعلّق بتغيير وتتميم القانون رقم  ◘

 مشروع  قانون يتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ◘

  مشروع قانون يتعلق بالتدبير لحساب الغير ◘

 مشروع قانون يتعلق بالتنظيم واإلشراف على سوق السندات المؤمنة ◘

 مشروع قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص ◘

2016 - 2012المخطط التشريعي   

 2012 سنة
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 : اإلنجاز تتعّلقمشاريع قوانين في طور   5
 بتعديل القانون المنظم لبورصة القيم ◘

 بإعادة هيكلة مكتب الصرف ◘

 بالنظام االساسي لبنك المغرب ◘

 بعمليات الصرف ◘

 بشركات االستثمار العقارية المتداولة◘ 

2016 - 2012المخطط التشريعي   

 2012 سنة

مشروع قانون  21ستكون الوزارة قد أعدت   2012بمتم سنة 

 من مخططها التشريعي % 52مما يمثل 



 المملكة المغربية        

 

          

 (1/2) 2013 سنة

14 

 القانون التنظيمي للمالية •

   ) 2014مشروع قانون المالية )يبي نظام الضرالإصالح انطالق •

  إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد•

 تعديل الظهير المؤسس للمفتشية العامة للمالية•

 إصالح المراقبة المالية للدولة على المنشآت والمؤسسات العامة•

 إصالح نظام رهن الصفقات العمومية•

2016 - 2012المخطط التشريعي   
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 (2/2)  2013  سنة
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  تعديل القانون المنظم لهيئات توظيف األموال بالمجازفة •

 تعديل القانون المتعلق بمدونة التأمينات •

 17.99إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم  •

 المتعلق بمدونة التأمينات

 (مشاريع قوانين 3)تغيير وتتميم بعض مقتضيات القوانين المتعلقة بأنظمة التقاعد  •

2016 - 2012المخطط التشريعي   

مشروع قانون  33ستكون الوزارة قد أعدت  2013بمتم سنة 

 من مخططها التشريعي %82مما يمثل 
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 مشروع قانون يتعلق باإلطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة •

 مشروع قانون يتعلق بتحصيل الديون العمومية •

 مشروع قانون يتعلق  بالملك الخاص للدولة •

 2015)مشروع قانون المالية )يبي نظام الضرالإصالح مواصلة  •

 مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المعشرين لدى الجمارك •

 بالتدبير النشيط لمحفظة الدولةيتعلق  مشروع قانون •

2016 - 2012المخطط التشريعي   

 2014  سنة

مشروع قانون  39ستكون الوزارة قد أعدت  2014بمتم سنة 

 من مخططها التشريعي %98مما يمثل 
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2016 - 2012المخطط التشريعي   

 2015 سنة

 يبينظام الضرالإصالح مواصلة 

 20)16مشروع قانون المالية )  

 2015ستستكمل الوزارة  مخططها التشريعي مع نهاية سنة 
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الجماعات على وتعميمه العمومية الصفقات مرسوم مشروع اعداد 

 : بهدف العمومية والمؤسسات ومجموعاتها الترابية

 والمساواة المنافسة دعم•

 العمومية الطلبيات تدبير وتخليق تعزيزالشفافية•

 تسهيل خالل من والمتوسطة الصغيرة للمقاولة الوطني النسيج دعم•

  .العمومية للصفقات ولوجها

 الوطنية للمقاوالت األفضلية مبدأ تكريس•

مجلسب برمجته قصد للحكومة العامة االمانة على إحالته تم  

 حكومي

المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية 

18 
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الوزارة في أرقام  ① 

 2016-2012 المخطط التشريعي ② 

 محاور العرض

2012حصيلــة  سنة    ③ 

 2013مضامين مشروع ميزانية سنة  ④
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 االعتمادات االجمالية
 مليون درهم 600  

 اعتمادات االستثمار

م د 360  
 اعتمادات التسيير

 م د  240

20 

 توقعات االنجاز  %96: نسبة االلتزام 

في متم السنة   

2012حصيلة سنة   

 97,6 %: نسبة االلتزام 

  36 % :    نسبة االداء     95 % :   نسبة االداء 
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 محاربة الغش والتهريب  

2012حصيلة سنة   

تقوية استراتيجية مكافحة الغش عبر تجريد المساطر وتقليص تدخل العنصر  -

 .  البشري 

 .تطوير عمليات المراقبة الجمركية بتبني تقنيات التحليل وتقييم المخاطر -

ترشيد المراقبة الجمركية عبر تحسين تقنيات التدخل وتبسيط المصنف العام  -

 .للمنتجات 
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 التكوين  

2012حصيلة سنة   

 .بالمائة من كثلة األجور للتكوين  1.1تخصيص ما يعادل •

 .يوم فرد من التكوين   000 86إنجاز حوالي  •

 .أيام من التكوين لكل فرد مستفيد  10تحقيق نسبة  •

 .بالمائة 40 تحقيق نسبة ولوج التكوين تقدر بحوالي •
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 تبسيط المساطر

2012حصيلة سنة   

تبسيط اإلجراء المتعلق بمنح شهادة االنتظام الضريبي و معالجة طلب الحصول  -

 . ساعة 48أقل من  على هذه الشهادة في

 

تبسيط اإلجراء المتعلق بمنح شهادة أداء الضرائب والرسوم على البناء  -

 . ساعة 48أقل من  موضوع البيع ومعالجة طلب الحصول على هذه الشهادة في
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 تبسيط المساطر

2012حصيلة سنة   

تحسين األداء في معالجة النزاعات وذلك عبر تفويض صالحيات التدبير إلى   -

 بالمعالجة اليومية لخمس ملفات على األقل المسؤولين المحليين مع التزام اإلدارة

 .   2012من مجموع الشكايات المودعة حاليا قبل متم سنة  في المائة 80تصفية و

وضع برنامج لتفييئ الملزمين لتمكين الشركات ذات وضعية جبائية قانونية من  -

تسريع استرداد : االستفادة من إجراءات مبسطة في أداء التزاماتها الضريبية

 .الضريبة على القيمة المضافة، وضع شباك خاص 
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 تبسيط المساطر

2012حصيلة سنة   

تحسين انسيابية مرور السلع عبر الجمرك من خالل إعطاء االنطالقة ألشغال المسلك  -  

 .  الفاعلين االقتصاديين  األخضر المتعلق بتفييئ

 :تحسين تدبير األنظمة االقتصادية بالجمرك عبر اعتماد عدة آليات  -

لفائدة الوحدات المصدرة ” القبول المؤقت“تمديد آجال الحسابات المكتتبة تحت نظام -

العاملة في قطاع تصبير السمك وكذا الشركات المتخصصة في صناعة مواد التلفيف 

 . المعدنية

وضع مسطرة مبسطة لتجديد االعتماد الممنوح للمقاوالت المصنفة ، وذلك عن طريق -

ملء استمارة للتقييم الذاتي، معززة بفحص تدقيقي تقوم به المصالح الجمركية الجهوية 

 . عوض اللجوء اإلجباري إلى مكاتب التدقيق
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 الرفع من المردودية

2012حصيلة سنة   

 (درهم مليار) 2012 و 2010 بين العادية الموارد تطور

من السنة الجاريةأكتوبر إلى حدود نهاية %  84علما أن نسبة تحقيق هذه األخيرة وصلت  2012 نهاية  توقعات  * 

196,71 

191,30 

174,15 

2012* 2011 2010 
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 :ورش المبالغ الباقي استخالصها 

 .  تشكيل لجنة داخل الوزارة لتتبع الورش  •

 2012 نهاية أبريلم د   149 40تحديد مجموع المبالغ الباقي استخالصها في  •

 . د م 590 15 :تحديد مجموع المبالغ التي تم تعليق استخالصها في  •

 . د م 676 2:  2012المبالغ التي تم استخالصها الى متم شتنبر  •

 . د م 331 3:  2012المبالغ المتوقع استخالصها قبل متم  •

2012حصيلة سنة   

 الرفع من المردودية
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 تحسين الحكامة وتعزيز المراقبة  

2012حصيلة سنة   

 . اعتماد المدونة المغربية لممارسات الحكامة الجيدة بالمنشآت والمؤسسات العمومية-

 . وضع آليات للمراقبة الداخلية لعمليات الدين وكذا الخزينة العمومية-

الرفع من وتيرة عمليات االفتحاص والمراقبة حيث قامت المفتشية العامة للمالية -

 :تقرير 230مهمة و 108بإنجاز 

المشاريع المبرمجة 

في إطار المبادرة 

الوطنية للتنمية 

البشرية; %24

إدارات ومؤسسات 

عمومية ; %25

المصالح المالية 

والمحاسباتية; %4

دراسات 

موضوعاتية أخرى; 

6%

تقييم القدرات 

التدبيرية لالمرين 

بالصرف; %15

المشاريع الممولة 

من طرف 

المؤسسات المالية 

والدولية; %26
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  . تنظيم حملة إعالمية حول آجال إيداع اإلقرارات السنوية للضريبة على الدخل -

 

بث وصلتين تلفزيتين حول الدور الذي تلعبه الضريبة في التنمية االجتماعية  -

واالقتصادية و حول تشجيع االشخاص العاملين بالقطاع غير المنظم على 

 .اإلفصاح عن هويتهم الضريبية 
 

 .تعزيز العالقات مع الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية -
 

 .توطيد العالقات مع الجمعيات المهنية والفاعلين االقتصاديين  -

2012حصيلة سنة   

 تعزيز انفتاح الوزارة
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الوزارة في أرقام  ① 

 2016-2012 المخطط التشريعي ② 

 محاور العرض

2012حصيلــة  سنة    ③ 

 2013مضامين مشروع ميزانية سنة  ④
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 إجمالي االعتمادات المقترح

 2013رصدها برسم سنة  
.2.684.502 درهم  000  

 نفقات الموظفين  2.086.702.000 درهم 6.5% +

 244.800.000 درهم 2% +
نفقات المعدات والنفقات 

 المختلفة

 نفقات االستثمار 353.000.000 درهم 2% -

37 

2012مقارنة مع   

 معطيات مرقمة – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 
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 2012 سنة مع مقارنة %6.5 بنسبة الموظفين نفقات سترتفع

 النفقات وكذا الترقية وتكاليف األجور لتغطية أساسا وستخصص

 سيحالون موظفا 553 أن علما ماليا، منصبا 600 إحداث عن المترتبة

 .التقاعد على

نفقات الموظفينتطور   

38 

 معطيات مرقمة – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 
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244,8 
240 

2013 2012 

12 +: عالماالتصال و نفقات اال %  
12 -: مصاريف تنقل الموظفين % 

41 -:  نفقات اإليواء واإلطعام % 

39 

2012مقارنة مع    

 معطيات مرقمة – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 
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  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

تضم أساسا مصاريف االنخراط في المنظمات الدولية وكذا تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية*   

40 

تقسيم اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة لسنة 2013 

حسب البنود

5%

5%

10%

11%

34%

35%

نفقات مختلفة*

حظيرة السيارات

عتاد ولوازم

نفقات النقل والتعويضات واالستقبال

االتصال ونظم المعلوميات

التحمالت العقارية

 معطيات مرقمة – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 
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 معطيات مرقمة – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 

353 360 

2013 2012 

-2% 
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  نفقات االستثمار

42 

محاور ميزانية االستثمار 2013

6%

9%

14%

26%

45%

تكوين الموظفين

محاربة الغش والتهريب

دراسات ونفقات مختلفة

بنايات وتأهيل فضاءات االستقبال

النظم المعلوماتية

 معطيات مرقمة – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 
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 مقاربة إطار في الضريبي اإلصالح حول الوطنية المناظرة تنظيم 

 قوانين مشاريع إطار في المناظرة توصيات تفعيل سيتم : تشاركية

 . العمومية المالية وضعية االعتبار بعين أخذا القادمة للسنوات المالية

 الضريبي اإلصالح

 أهم المشاريــــع – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 
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 من المؤقت القبول نظام تحت المكتتبة الحسابات تصفية كيفية وتوضيح تبسيط -

 تصفية باعتماد ،(actif perfectionnement) الفعال الصنع تحسين أجل

 . المتعهد قبل من بها المصرح العناصر أساس على مبنية

 عليه المنصوص (standard échange) المتطابق االستبدال نظام ادراج -

 . المعدلة للجمارك العالمية للمنظمة كيوتو اتفاقية في

إحداث المركز الوطني لالستخالص الجمركي للطرود البريدية المستوردة ْاو  -

 .المصدرة 

خلق وحدات لتحليل المخاطر والمراقبة القبلية وإعداد مراجع ودالئل لتحليل  -

 .المخاطر على صعيد جميع مستويات المراقبة الجمركية 

 

 اإلصالح الجمركي

 أهم المشاريــــع – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 
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 :والمراقبة اإلفتحاص عمليات مواصلة-

   ( 2012 سنة مع مقارنة %2 )+ مهمة 110-

   ( 2012 سنة مع مقارنة %4 )+ تقرير 240-

  . والبرتغال بفرنسا للمالية العامة المفتشيات مع التوأمة مشروع تفعيل -

 الميثاق تنفيذ أجل من العامة والمنشآت المؤسسات مواكبة مواصلة-

 . للحكامة الجيدة للممارسات المغربي

 دعم الحكامة الجيدة للشأن العام

 أهم المشاريــــع – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 
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 أهم المشاريــــع – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 

مواصلة جهود تعبئة العقار العمومي لدعم دينامية االستثمار خصوصا عبر •

 :تعبئة ما يناهز 

 هكتار للقطاعات المنتجة 6500•

 هكتار لمخطط المغرب األخضر ألف 17•

 هكتار النجاز تجهيزات عامة 1500•

 ( .ألف هكتار 20)حماية ملك الدولة عبر تسجيل األراضي •

 تشجيع االستثمار ومواكبة األوراش الكبرى
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 أهم المشاريــــع – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 

 :مواصلة ورش المبالغ الباقي استخالصها عبر  

تبسيط المساطر المتعلقة باستخالص المبالغ وتعزيز تبادل المعلومات بين  •

 .المتدخلين 
 

 .  تكوين الموارد البشرية المكلفة بالتحصيل •
 

تتعلق بإلغاء الغرامات  2013إدراج تدابير جبائية في مشروع قانون المالية •

قصد تشجيع الملزمين ( 10المادة )والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل 

 .على تصفية وضعيتهم 
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االنتهاء من استطالع رأي مرتفقي وشركاء الوزارة وتفعيل توصياته عبر •

 . 2014مخطط عمل سيتم الشروع في إنجازه ابتداء من سنة 

 أهم المشاريــــع – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 

 وتحسين التواصلتبسيط المساطر  

القيام بحملة إعالمية لدعم المواطنة الجبائية في القنوات الوطنية لإلذاعة •

 .  والتلفزة 

  .إنجاز دالئل لتربية األجيال الصاعدة على المواطنة الجبائية •
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 وتحسين التواصلتبسيط المساطر  

خلق مركز لالتصال بالمديرية العامة للضرائب قصد تعزيز التواصل مع  •

 .المرتفقين وتلقي شكاويهم واإلجابة على تساؤالتهم 

 

 .تعزيز اإلدارة الضريبية بوحدات متنقلة قصد تقريبها من المواطنيَن •

 أهم المشاريــــع – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 
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 وتحسين التواصلتبسيط المساطر  

وتنظيم حملة تواصلية  وألول مرة 2013إعداد مشروع ميزانية المواطن   •

 .مع المواطنين

 

تجريد تبادل مواصلة تعميم الخدمات اإللكترونية وانفتاح نظم المعلومات و •

 . الوثائق مع الشركاء من الطابع المادي

 أهم المشاريــــع – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 
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توسيع مجال االستفادة من الخدمات اإللكترونية الضريبية لتشمل الشركات •

 .مليون درهما  50التي يقل رقم معامالتها عن 

 "النظام المندمج لفرض الضريبة "تعميم تشغيل التطبيقات المتعلقة بمشروع •

 .في  المديريات الجهوية للضرائب 

 .تعميم النظام المعلوماتي الجديد للمحاسبة •

 .تعميم نظام التدبير المندمج للمداخيل على مستوى اآلمرين بالصرف •

 . الشروع في إنجاز مخطط استمرارية أنشطة الوزارة•

 النظم المعلوماتية

 أهم المشاريــــع – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 
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   تحسين مرافق العمل وفضاءات االستقبال

 خاصة االستقبال، وفضاءات العمل بنيات لتدعيم مشاريع عدة إنجاز
 : بينها من الخارجية للمصالح بالنسبة

 . سبتة باب الحدودي المركز تهيئة •

 تهيئةو معروف سيدي البيضاء بالدار لضرائبل إداري مجمع بناء مواصلة •
  .طنجة أكادير، ، الصويرة ، بنور سيديب الضرائب إدارة مقرات

 بخريبكة، للمملكة العامة الخزينة مصالح مقرات تأهيل مشروع استكمال •
   . أكادير البيضاء، الدار

 مراكش، ،الداخلة ،قاسم سيدي تطوان،ب الدولة أمالك مديرية مقرات تهيئة •
 . وجدة

 أهم المشاريــــع – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 
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 التكوين

 .اطالق االستراتيجية الوطنية للتكوين في مجال الصفقات العمومية -

  :بالوزارة  الرفع من مستوى ونسبة التكوين والنهوض بهذا المجال -

 ألف يوم فرد من التكوين 100•
 يوم من التكوين لكل فرد مستفيد 13معدل •
 % 42نسبة ولوج التكوين •

 % 83: نسبة التكوين في مجاالت تخصص الوزارة •

 للتكوين المديريتحيين المخطط  -

 أهم المشاريــــع – 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 
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  النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية

لميزانيات تسيير   -المعدات والنفقات المختلفة  -تغطية النفقات الطارئة على مستوى 

 القطاعات الحكومية
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   2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 

2,666 2,666 

2013 2012 
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  التكاليف المشتركة بميزانية التسيير

  (2012بالمقارنة مع + 9.83 %) مليار درهم 50: تحمالت المقاصة 

 مليار درهم  12.033: مساهمات في أنظمة التقاعد 

 مليار درهم 1.995: مساهمات في أنظمة االحتياط االجتماعي  
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 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 

  التكاليف المشتركة بميزانية التسيير

 (مليار د) 2013و  2012بين سنتي 

68,41 

62,618 

2013 2012 
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18,667 18,528 

2013 2012 

   التكاليف المشتركة بميزانية االستثمار

  مساهمة الدولة في رأسمال شركات

وطنية واستحقاقات ديون بعض 

:  المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها 

 مليار درهم 6.964

 دفعات لفائدة صندوق التنمية القروية

 مليار درهم 1: والمناطق الجبلية

 مساهمة الدولة برسم المبادرة الوطنية

 مليار درهم 1.6:  للتنمية البشرية

  مساهمة الدولة برسم صندوق دعم

 مليار درهم 1:  التماسك االجتماعي 
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+0.8% 

 2013سنة  مشروع ميزانيةمضامين 

  ستثمارالتكاليف المشتركة بميزانية اال

 (مليار د) 2013و  2012بين سنتي 
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