
 

 

 

  22.19رقم  مشروع قانون التصفية

 قانون املالية املتعلق بتنفيذ

 2017للسنة املالية 

 



22.19مشروع قانون التصفية رقم   

 2017المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 
 

 

 1  المــــــــادة
 

 : الواردة في الجــــــدول الـتـــــاليت البيـانا وفق 2017سنة ذ ميزانيـة ـلتنفيدد مبالغ النتائج النهائية ـتح
 

 

 -بالدرهم  -

 اتـقـفـنال ردالمــــــوا البيـــــــــــــــــان

   الميزانية العامة -1

  307.856.622.904,47 المـــوارد  

  191.572.255.286,21  نفقات التسيير 

  67.011.616.506,52  نفقات االستثمـار 

  71.367.521.352,13  العمومي بخدمة الدينالنفقات المتعلقة 

 329.951.393.144,86 307.856.622.904,47 ةـــمجمــوع الميزانية العام

   الحسابات الخصوصية للخزينة -2

  67.864.486.159,31 81.274.988.223,88      الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

  340.075.287,56 0,00 الدولية هيئاتاالنخراط في ال حسابات 

  9.370.623,92 14.397.840,31 حسابات العمليات النقدية 

  0,00 47.706.432,20  التمويل حسابات 

  13.169.983.000,91 13.824.019.227,37 المخصصاتمن  حسابات النفقات 

 81.383.915.071,70 95.161.111.723,76 مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة

    مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة -3

 1.868.402.221,81 3.610.675.562,80 االستغالل 

 1.080.986.989,67 4.071.319.919,35 االستثمار 

 2.949.389.211,48 7.681.995.482,15 مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 414.284.697.428,04 410.699.730.110,38 ام.....ـــوع العــالمجم

  3.584.967.317,66     الموارد علىنفقات الدولة  زيادة
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 2 المــــــــادة
 

ثالثمائة وسبعة ماليير وثمانمائة  في 2017السنة المالية برسم رد الميزانيـة العامـة يحدد المبلغ النهائي لموا
ربعة دراهم وسبعة وأربعين سنتيم أوستمائة واثنين وعشرين ألف وتسعمائة ووستة وخمسين مليون 

 .درهم(  307.856.622.904,47)
 

 الملحق بهذا القانون."أ" الجدول وقد وزع هذا المبلغ في 

 

 3 ــــــادةالمــ
 

 .بينة في الجدول التاليالمبالغ المفي  2017السنة المالية  برسم الميزانية العامة نفقاتتحدد النتائج النهائية ل
القطاعات الوزارية وتوزع على  ،عتمادات المفتوحة كما هو منصوص عليه في الجدول نفسهالوتغير ا

 "ج " و " د " الملحقة بهذا القانون. وفق البيانات الواردة في الجداول "ب" و أوالمؤسسات
  

 -بالدرهم  -             

 نفقاتال البيــــــــان

 االعتمــــــادات

 التكميليـــــــة

 المفتوحـــة

 االعتمـــادات

 غير المستهلكــة

 ةالملغـــا

 اعتمادات األداء

 عندالمتوفرة 

 نهاية السنـة

 - 3.969.553.050,53 5.804.801.008,06 191.572.255.286,21 نفقات التسيير

 17.868.115.045,74 - - 67.011.616.506,52 الستثمارانفقات 

بخدمة النفقات المتعلقة 
 العمومي الدين

71.367.521.352,13 1.106.582.903,92 3.095.061.551,79 - 

 17.868.115.045,74 7.064.614.602,32 6.911.383.911,98 329.951.393.144,86 ...لعاما المجموع

 

 4 المــــــــادة
 

 نهائيا على الوجه التالـــي: 2017السنة المالية برسم  تحدد نتيجة الميزانية العامة
 

 درهم 307.856.622.904,47 ..........................المـــوارد

 درهم 329.951.393.144,86 ..........................اتـــنفقال

 درهم 22.094.770.240,39 ...........واردالم على النفقات فائض
 

 لخزينة.االمكشوف في حساب  إلى يضافوالمثبت أعاله  نفقاتالوينقل فائض 

 

 5 المــــــــادة
 

يتعلق بنفقات االستثمار من الميزانية العامة  فيما  2016 السنة المالية نهاية تحدد اعتمادات األداء المتوفرة عند
 ئةامثمان و ربعة مالييرأ بمبلغ 2017المالية لسنة  قانـــون من 24رة األولى من المــادة الفقوالملغـاة بمقتضى 

  سنتيم وستة وثالثين  درهموستة وثمانين  مائةسبع و ألفن وثمانين يواثن مائةسبع و وتسعة وستين مليون
 درهم(. 4.869.782.786,36)

 

وأربعين  وستة سبعمائةمليار و خمسة عشرةفي مبلغ  2017وتحدد االعتمادات المرحلة إلى السنة المالية 
سنتيم وخمسة وثالثين درهم وثمانمائة وخمسة وتسعين ألف وسبعة وعشرين  مائةمليون وست

والفصول المؤسسات  القطاعات الوزارية أو االعتمادات حسبوتوزع هذه  رهم(.د 15.746.627.895,35)
 .نج مكرر " الملحق بهذا القانو "  وفق الجدول
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 6 المــــــــادة

 
وفق البيانات الواردة في الجدول  2017المالية  برسم السنةتحدد مبالغ نتائج الحسابات الخصوصية للخزينة 

" الملحقين بهذا و" و "هوتوزع على أصناف الحسابات وفق ما هو منصوص عليه في الجدولين " التالي،
   القانــون:

 

 -بالدرهم  -

 نفقاتال المـــوارد ت الخصوصيةبيان أصناف الحسابا

 67.864.486.159,31 81.274.988.223,88 الحسابات المرصدة ألمور خصوصيــة  

 340.075.287,56 0,00   الدولية هيئاتحسابات االنخراط في ال 

 9.370.623,92 14.397.840,31 حسابات العمليات النقدية 

 0,00 47.706.432,20  التمويلحسابات  

 13.169.983.000,91 13.824.019.227,37 المخصصاتمن  ات النفقاتحساب 

 81.383.915.071,70 95.161.111.723,76 امــالمجمـوع الع
 

 

 7 المــــــــادة
 

يانات الواردة في الجدول وفق الب 2017دجنبر 31 تحدد مبالغ أرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة بتاريخ
 القانون." الملحق بهذا زفق البيانات الواردة في الجدول "وتوزع على الحسابات و التالي،
 

 -بالدرهم  -

 بيان أصناف الحسابات الخصوصية
 2017 دجنبر  31 بتاريـــخ  األرصـــدة

 األرصــــدة الدائنـــة األرصـــدة المدينــة

 129.499.660.621,56 0,00 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

 0,00 4.506.360.227,73 الدولية  الهيئاتحسابات االنخراط في 

 0,00 2.327.758,94 حسابات العمليات النقدية

 115.130.219,44 579.066.884,11  التمويلحسابات 

 11.948.355.919.54 0,00 المخصصاتمن  حسابات النفقات

 141.563.146.760,54 5.087.754.870,78 امــوع العـالمجمـــ       
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 8 ـــادةالمـــــ
 
في المبالغ المبينة  2017السنة المالية النتائج النهائية لموارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم  تحدد

بهذا  ينق" الملحطو " " ح"  ق وفق البيانات الواردة في الجدولينالمراف على هذه وتوزع ،في الجدول التالي
 القانون.

  -بالدرهم-  

 المـــــــوارد بيان المـــــوارد

 3.610.675.562,80 االستغاللموارد 

 4.071.319.919,35 االستثمارموارد 

 7.681.995.482,15 وارد.....ــوع المـمـجـم

 

 

 9 المــــــــادة
 

 المبينةالمبالغ في   2017السنة المالية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم  نفقاتتحدد النتائج النهائية ل
ق عتمادات كما هو منصوص عليه في الجدول نفسه وتوزع على المرافق وفالوتغير ا ،الجدول التاليفي 

 " الملحقين بهذا القانون.  ك و"   " ي" البيانات الواردة في الجدولين 
 

  -بالدرهم-   

 نفقاتال نفقاتبيان ال
المتوفرة عند  االعتمادات

 نهاية السنة

 1.690.828.347,26 1.868.402.221,81 نفقات االستغالل

 1.839.681.690,74 1.080.986.989,67 نفقات االستثمار

 3.530.510.038,00 2.949.389.211,48 المجموع........

 
 10 المــــــــادة

      
هو مبين في الجدول  كما 2017المالية السنة تحدد نتائج مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم 

 التالي:
 

  -لدرهمبا -   

 نفقاتال الموارد البيان
 زيادة الموارد على

 نفقاتال 

 1.742.273.340,99 1.868.402.221,81 3.610.675.562,80 االستغالل

 2.990.332.929,68 1.080.986.989,67 4.071.319.919,35 االستثمار

 4.732.606.270,67 2.949.389.211,48 7.681.995.482,15 المجموع...

 



 

 

 

 

 

 الميزانية العامة
 

 

 

 

 

 



( بالدرهم )

المصلحةالفصل
 طبيعة 

الموارد
التحصيلتقديرات المداخيل بيـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــوارد

 البالط الملكي1.1.0.0.0.02.000

 اإلدارة العامة0000

0,00للتذكرة الرسوم المستوفاة عن الشعارات و الشارات10

50.000,000,00 الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة20

0,00للتذكرة موارد متنوعة30

50.000,000,00... مجموع موارد اإلدارة العامة

50.000,000,00... مجموع موارد البالط الملكي

 المحاكم المالية1.1.0.0.0.05.000

 اإلدارة العامة0000

0,00للتذكرة مديونية المحاسبين10

0,00للتذكرة أحكام بإرجاع األموال الصادرة عن المحاكم المالية20

0,00للتذكرة الغرامات والغرامات التهديدية والعقوبات األخرى الصادرة عن المحاكم المالية30

0,00للتذكرة فوائد التأخير المتعلقة بالعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم المالية40

0,00للتذكرة نسخ الملفات قصد االطالع50

0,00للتذكرة... مجموع موارد اإلدارة العامة

0,00للتذكرة... مجموع موارد المحاكم المالية

 وزارة العدل1.1.0.0.0.06.000

 المصالح المشتركة للقطاع القضائي9400

30.000.000,0062.974.849,48 الغرامات و العقوبات المالية الصادرة عن المحاكم10

400.000.000,00471.066.434,00 الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا20

2.000.000,001.110.530,12 موارد متنوعة30

432.000.000,00535.151.813,60... مجموع موارد المصالح المشتركة للقطاع القضائي

432.000.000,00535.151.813,60...... مجموع موارد وزارة العدل 

 وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي1.1.0.0.0.07.000

 البعثات الدبلوماسية و القنصلية9100

310.000.000,00272.365.810,46 الرسوم القنصلية10

20
 الرسوم التي يستوفيها األعوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالمالحة والتجارة 

ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية
200.000,0013.030,00

2.500.000,0011.434.499,16 موارد متنوعة30

312.700.000,00283.813.339,62...... مجموع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية

312.700.000,00283.813.339,62... مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

 وزارة الداخلية1.1.0.0.0.08.000

 اإلدارة العامة0000

700.000,00179.896,39 حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام األسعار10

5.500.000,008.190.958,55 موارد متنوعة20

6.200.000,008.370.854,94...مجموع موارد اإلدارة العامة

 اإلدارة العامة لألمن الوطني3100

300.000,00408.550,00 األتاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير10

0,00للتذكرة التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة20

200.000,0011.348.015,46 موارد متنوعة30

500.000,0011.756.565,46...مجموع موارد اإلدارة العامة لألمن الوطني

6.700.000,0020.127.420,40.......مجموع موارد وزارة الداخلية

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي  والبحث العلمي1.1.0.0.0.11.000

 اإلدارة العامة0000

2.000.000,00761.717,27 موارد متنوعة10

2.000.000,00761.717,27............مجموع موارد اإلدارة العامة

 اإلدارة العامة7100

0,00للتذكرةرسوم التسجيل10

400.000,0089.746,83 موارد متنوعة20

400.000,0089.746,83............مجموع موارد اإلدارة العامة

2.400.000,00851.464,10...مجموع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي  والبحث العلمي

 وزارة الصحة1.1.0.0.0.12.000

 اإلدارة العامة0000

12.000,0011.343,00 رسوم المراقبة الصحية  والفحص الصحي10

10.000,001.051,00استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العالج والمقام في المؤسسات الصحية20

0,00للتذكرة الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات30

1.600.000,0024.421.132,12 موارد متنوعة40

1.622.000,0024.433.526,12...مجموع موارد اإلدارة العامة

1.622.000,0024.433.526,12....مجموع موارد وزارة الصحة 

 وزارة االقتصاد والمالية1.1.0.0.0.13.000

 اإلدارة العامة8100

50.000,002.775,43 العقوبات والغرامـــات غير الجبائية10

2017التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 

"أ " الجــــــــــــــــــدول 
( المـــــــــادة    2  )

المـــــــوارد

1ص  "أ " الجدول 



( بالدرهم )

المصلحةالفصل
 طبيعة 

الموارد
التحصيلتقديرات المداخيل بيـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــوارد

20
 المبالغ التي ترجعها الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية من اإلعتمادات الغير المستعملة 

المرصدة لشراء السيارات
0,00للتذكرة

100.000.000,00260.070.208,09 ديون الخزينة المتقادمة30

0,00للتذكرة اإلقتطاع من نتاج ألعاب الرهان40

0,00للتذكرة اإلقتطاع من رهان سباق الخيول والكالب السلوقية50

0,00للتذكرة مساهمة الجماعات الترابية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة60

150.000.000,00302.045.080,32 موارد متنوعة70

250.050.000,00562.118.063,84...مجموع موارد اإلدارة العامة

 مديرية الشؤون اإلدارية والعامة8200

100.000,00298.386,08 موارد متنوعة10

100.000,00298.386,08...مجموع موارد مديرية الشؤون اإلدارية والعامة

 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة8300

 الرسوم الجمركية10

8.913.100.000,008.713.636.412,00رسوم اإلستيراد11

2.073.830,00للتذكرة اإلقتطاع الجبائي عند اإلستيراد12

0,00للتذكرة األتاوة على استغالل الفوسفاط13

100.000,00264.489,00 الرسم الموحد14

5.800.000,005.240.999,00 رسوم التمبر المستوفاة من لدن إدارة الجمارك15

15.300.000,0019.566.290,00 الرسوم القنصلية16

4.000.000,004.524.318,00 الرسوم المفروضة على النقل الخاص17

 الرسوم الداخلية على اإلستهالك20

521.000.000,00639.806.203,00الرسوم المفروضة على الخمور والكحول21

732.400.000,00792.747.308,00 الرسم المفروض على أنواع الجعة22

289.000.000,00309.584.399,00 الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا23

992,00للتذكرة الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحالة الصناعية24

11.400.000,0011.405.185,00 الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبالتين25

2.396,00للتذكرة الرسوم المفروضة على األغشية المطاطية واألوعية الهوائية وإطارات العجالت26

15.940.400.000,0015.892.314.230,00 الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة27

9.160.100.000,009.952.924.619,00 الرسم المفروض على التبغ المصنع28

 الضريبة على القيمة المضافة30

34.948.200.000,0036.036.201.938,80 الضريبة على القيمة المضافة لإلستيراد31

424.700.000,00120.291.111,50 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل32

31.900.000,000,00 حصيلة المصادرات40

 رسوم المراقبة50

51
 الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند اإلستيراد 

والتصدير
67.390,00للتذكرة

692,00للتذكرة الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند اإلستيراد والتصدير52

80.000.000,0062.287.365,64 الزيادات المترتبة على السندات االقتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير60

70
حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بإدارة الجمارك 

والضرائب غير المباشرة
104.000.000,00114.071.924,00

1.300.000.000,001.015.536.571,75 اتاوي أنبوب الغاز80

11.300.000,00131.512.363,03 موارد متنوعة90

72.492.700.000,0073.824.061.026,72..مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 المديرية  العامة للضرائب8400

 الضرائب المباشرة10

45.800.000.000,0050.979.998.529,92 الضريبة على الشركات11

41.100.000.000,0040.274.913.106,58 الضريبة على الدخل12

 رسوم مماثلة20

58.000.000,0053.621.608,46 الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات21

332.000.000,00314.177.081,58 الضريبة المهنية22

48.000.000,0032.500.366,69 ضريبة السكن23

729.422,47للتذكرة الرسوم المفروضة على التبغ30

 الضريبة على القيمة المضافة40

27.205.000.000,0025.988.402.298,44 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل41

 رسوم التسجيل50

9.751.000.000,008.038.039.251,76 رسوم نقل الملكية51

1.888.000.000,00882.952.067,79 الرسوم المفروضة على العقود األخرى52

0,00للتذكرة الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية53

0,00للتذكرة الرسوم القضائية54

248.052,99للتذكرة الرسم المفروض على العقود واإلتفاقات55

200,00للتذكرة المساعدة القضائية56

1.052.000.000,001.023.238.548,88 الرسوم المفروضة على عقود التأمينات57

0,00للتذكرة رسوم متنوعة وموارد تبعية58

 رسوم التمبر60

793.000.000,00413.005.970,40 التمبر الفريد والورق المدموغ61

668.000.000,00620.720.600,83 التمبر على األوامر باألداء62

340.400,00للتذكرة بطاقة التعريف63

220.000.000,00354.164.100,00 جوازات السفر64
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10.000.000,009.900,00 تسجيل األجانب65

24.000.000,0017.835.300,00 رخص الصيد وحمل السالح66

1.266.000.000,001.270.817.914,94 التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات67

30.000.000,0022.417.675,00 رسم التمبر الخاص بسندات اإلستيراد68

 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية70

2.367.000.000,002.307.989.864,00 الرسم األساسي ورسم النسخة71

 الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات80

722.000.000,001.798.197.878,89 الزيادة المترتبة عن عدم اإلقرار أو التأخير أو النقص في اإلقرار81

609.000.000,001.184.044.181,34 الغرامات المترتبة عن التأخير في األداء82

1.313.000.000,002.689.529.809,71 الزيادات المترتبة عن التأخير83

0,00للتذكرة حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية84

 موارد متنوعة واستثنائية90

104,40للتذكرة موارد جبائية استثنائية91

7.848.912,87للتذكرة موارد متنوعة92

135.256.000.000,00138.275.743.147,94...مجموع موارد المديرية  العامة للضرائب

 مديرية الخزينة والمالية الخارجية8500

 الموارد العادية10

620.000.000,00556.401.387,64 الموارد اآلتية من بنك المغرب11

272.000.000,000,00 الموارد اآلتية من صندوق اإليداع والتدبير12

120.000.000,00220.000.000,00 الموارد اآلتية من مكتب الصرف13

100.000.000,0038.337.931,00 الموارد اآلتية من القرض الفالحي المغربي14

0,00للتذكرة الموارد اآلتية من البنك المركزي الشعبي15

100.000.000,000,00 الموارد اآلتية من صندوق التجهيز الجماعي16

20.000.000,000,00 الموارد اآلتية من الصندوق المركزي للضمان17

5.379.000,00173.568.485,29 الفوائد المترتبة على توظيف األموال والسلفات18

100.000.000,0031.178.122,55 فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية19

 حصيلة اإلقتراض20

47.000.000.000,0058.928.400.000,00 اإلقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة األجل21

23.000.000.000,0014.339.927.119,52 مقابل قيمة اإلقتراضات الخارجية22

0,00للتذكرة حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر االستثمار23

0,00للتذكرة الموارد اآلتية من القرض اإلجباري24

0,00للتذكرة الموارد برسم إصدارات شهادات الصكوك ذات اآلجال المتوسطة والطويلة في السوق الداخلية25

 الهبات والوصايا30

1.764.000.000,000,00هبات31

0,00للتذكرة اإلقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية32

1.075.700.000,00691.282.141,83 الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل لالستهالك والدين العائم وشهادات الصكوك40

0,00للتذكرة عموالت على القروض المرجعة50

0,00للتذكرة عموالت الضمان الخاصة باالقتراضات الداخلية و الخارجية60

1.541.533,49للتذكرة األرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات و الهيئات الدولية70

80
 استرجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها و مستخدميها ألجل تملك مساكن 

اجتماعية
8.874.341,55للتذكرة

 موارد مختلفة90

0,00للتذكرة الموارد اآلتية من الشركة المركزية إلعادة التأمين91

250.000,0093.712.255,52 موارد أخرى92

74.177.329.000,0075.083.223.318,39...مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية

 مديرية المنشآت العامة والخوصصة8600

 عوائد اإلحتكار وحصص االرباح ومساهمات المؤسسات العامة10

2.000.000.000,002.400.000.000,00الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية11

300.000.000,00200.000.000,00 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت12

400.000.000,00500.000.000,00 الموارد اآلتية من المكتب الوطني للمطارات13

170.000.000,00170.000.000,00 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للموانئ14

22.000.000,0022.000.000,00 الموارد اآلتية من الهيئة المغربية لسوق الرساميل15

4.000.000,006.000.000,00 الموارد اآلتية من المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية16

5.000.000,005.000.000,00 الموارد اآلتية من المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات17

350.000.000,00200.000.000,00 الموارد اآلتية من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن18

55.000.000,0055.000.000,00 الموارد اآلتية من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني19

 عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العامة األخرى20

50.000.000,0050.000.000,00 الموارد اآلتية من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير21

0,00للتذكرة الموارد اآلتية من المؤسسات العامة االخرى22

 األرباح االتية من الشركات ذات المساهمة العمومية30

2.000.000.000,001.340.586.000,00م.ش"  ف .ش.م" المجمع الشريف للفوسفاط "  األرباح اآلتية من شركة 31

1.348.270.000,001.425.716.838,63 األرباح اآلتية من شركة اتصاالت المغرب32

250.000.000,00250.000.000,00 األرباح اآلتية من  مجموعة التهيئة العمران33

35.000.000,000,00األرباح اآلتية من الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية34

262.000.000,00299.453.776,00-مرسى المغرب- األرباح اآلتية من شركة إستغالل الموانئ 35

150.000.000,00127.500.000,00 األرباح الناتجة عن بريد المغرب36
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0,00للتذكرة األرباح اآلتية من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية37

 األرباح اآلتية من شركات أخرى40

4.000.000,003.400.000,00 االرباح اآلتية من شركة االنتاجات البيولوجية و الصيدلية البيطرية41

20.000.000,0020.014.143,74 األرباح اآلتية من الشركة الملكية  لتشجيع الفرس42

0,00للتذكرة األرباح اآلتية من الشركة الوطنية لتسويق البذور43

2.372.518,83للتذكرة األرباح اآلتية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات44

 أتاوي احتالل األمالك العامة و موارد اخرى50

100.000.000,000,00 أتاوى احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة متعهدي الشبكات العامة للمواصالت51

100.000.000,00100.000.000,00 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات52

100.000.000,00100.000.000,00 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ53

0,00للتذكرة أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة هيئات أخرى54

18.650,42للتذكرة الموارد اآلتية من فاعلين في ميدان االتصاالت55

110.000.000,000,00 مـــوارد متنوعـــة56

0,00للتذكرة الموارد اآلتية من مساهمات الدولة60

64.594.936,02للتذكرة موارد الرخص األتية من فاعلين في ميدان االتصاالت70

7.835.270.000,007.341.656.863,64...مجموع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة

 مديرية أمالك الدولة8800

25.000.000,004.000,00 بيع عقارات مخزنية قروية10

323.000.000,00303.045.945,67-اإليجار والتكاليف اإليجارية الخ- دخول أمالك الدولة20

0,00للتذكرة التركات الشاغرة30

500.000,001.529.663,54النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات واإليجارات العامة40

5.500.000,0056.225.833,27حاصالت بيع األثاث و الحطام و المعدات غير الصالحة لالستعمال50

1.000.000,009.880.480,85 مـــوارد متنوعـــة60

355.000.000,00370.685.923,33...مجموع موارد مديرية أمالك الدولة

290.366.449.000,00295.457.786.729,94...مجموع موارد وزارة اإلقتصاد والمالية 

 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي1.1.0.0.0.14.000

 اإلدارة العامة6100

100.000,00207.924,00 رسم وضع الطابع10

0,00للتذكرة رسم التفتيش20

0,00للتذكرة مـــوارد متنوعـــة30

100.000,00207.924,00... مجموع موارد اإلدارة العامة

 المديرية العامة للطيران المدني7200

0,00للتذكرة الرسوم المستوفاة في المطارات10

15.000.000,003.487.662,90 الرسوم المفروضة على النقل الخاص20

21.000.000,0023.550,00 مـــوارد متنوعـــة30

36.000.000,003.511.212,90... مجموع موارد المديرية العامة للطيران المدني

36.100.000,003.719.136,90...مجموع موارد وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء1.1.0.0.0.17.000

 مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية8100

600.000,002.241.581,50 األتاوة المفروضة على استخراج المواد10

268.200,34للتذكرة األتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة لألمالك العامة20

58.243.750,16للتذكرة األتاوة المستحقة على احتالل األمالك العامة30

8.000.000,00153.174.817,25 مـــوارد متنوعـــة40

8.600.000,00213.928.349,25...مجموع موارد مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية

 مديرية الموانئ والملك العمومي البحري8200

 رسوم الميناء10

0,00للتذكرة رسوم الميناء المفروضة على السفن11

0,00للتذكرة ارشاد البواخر وقطرها12

0,00للتذكرة رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية13

0,00للتذكرة رسوم الميناء المفروضة على البضائع14

 الرسوم المستوفاة من التفريغ20

0,00للتذكرة الرسوم المستوفاة من تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة21

0,00للتذكرة الرسوم المستوفاة من تفريغ األسماك22

0,00للتذكرة القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير30

0,00للتذكرة بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة40

0,00للتذكرة رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء50

0,00للتذكرة الموارد اآلتية من استعمال اآلالت60

750.000,00137.326,00 موارد متنوعة70

750.000,00137.326,00...مجموع موارد مديرية الموانئ والملك العمومي البحري

9.350.000,00214.065.675,25…مجموع موارد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات1.1.0.0.0.20.000

اإلدارة العامة0000

25.000,004.500,00موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية10

0,00للتذكرةالمبالغ التي يؤديها المالك أو المستغلون الفالحيون في نطاق قانون االستثمارات الفالحية20

789.238,01للتذكرةرسوم التحليل بالمختبرات30

3.000,00للتذكرةأداء التقييد في السجل الرسمي ألنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب40

0,00للتذكرةموارد مراكز تناسل الخيل50
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9.000.000,0018.005.000,17 مـــوارد متنوعـــة60

9.025.000,0018.801.738,18...مجموع موارد اإلدارة العامة

اإلدارة العامة7100

6.971.644,08للتذكرة منتجات األمالك الغابوية10

15.000.000,002.090.752,12 مـــوارد متنوعـــة20

15.000.000,009.062.396,20...مجموع موارد اإلدارة العامة

اإلدارة العامة9100

10
األتاوى المفروضة على اإلمتياز الممنوح الستغالل األماكن المخصصة للصيد داخل األمالك العامة 

البحرية
4.000.000,005.496.350,52

22.800.000,0027.611.395,07رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد20

196.500.000,00288.664.665,01 إيتاوات الصيد البحري30

390.000.000,00422.237.113,86المساهمة المتعلقة بالصيد البحري40

3.500.000,008.650.211,46المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري50

7.000.000,00297.201,60 مـــوارد متنوعـــة60

623.800.000,00752.956.937,52...مجموع موارد اإلدارة العامة

647.825.000,00780.821.071,90...مجموع موارد وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 

 وزارة الشباب و الرياضة1.1.0.0.0.21.000

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية8100

0,00للتذكرة مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية واإليواء داخل المراكز والمخيمات10

650.636,36للتذكرة مـــوارد متنوعـــة20

650.636,36للتذكرة...مجموع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

650.636,36للتذكرة...مجموع موارد وزارة الشباب و الرياضة

 وزارة  الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة1.1.0.0.0.27.000

اإلدارة العامة0000

7.500.000,00182.000,00 الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص االستغالل ورسم نقل ملكية الرخص10

1.000.000,002.634.978,50 الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات20

90.000.000,0043.754.762,17 مـــوارد متنوعـــة30

98.500.000,0046.571.740,67......مجموع موارد اإلدارة العامة

98.500.000,0046.571.740,67...مجموع موارد وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة

 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي1.1.0.0.0.28.000

اإلدارة العامة0000

8.876.000,0013.059.061,34 رسم معايرة الموازين والمقاييس10

0,00للتذكرة الموارد المتعلقة ببراءات االختراع وإيداع الرسوم وعالمات الصنع وغيرها20

0,00للتذكرة الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي30

7.466,52للتذكرة مـــوارد متنوعـــة40

8.876.000,0013.066.527,86........مجموع موارد اإلدارة العامة

8.876.000,0013.066.527,86...مجموع موارد وزارة  الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

 إدارة الدفاع الوطني1.1.0.0.0.34.000

اإلدارة العامة0000

4.000.000,0011.710.740,36 مـــوارد متنوعـــة10

4.000.000,0011.710.740,36..........مجموع موارد اإلدارة العامة

4.000.000,0011.710.740,36...مجموع موارد إدارة الدفاع الوطني

 المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج1.1.0.0.0.51.000

 اإلدارة العامة0000

150.000,000,00 موارد متنوعة من مصلحة السجون10

1.500.000,00920.405,65 موارد متنوعة20

1.650.000,00920.405,65........مجموع موارد اإلدارة العامة

1.650.000,00920.405,65... مجموع موارد المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

 إدارات متنوعــــــة1.1.0.0.0.00.000

اإلدارة العامة0000

400.000,00546.571,70 الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات10

90.000.000,001.299.884.349,52 المسترجعات من األجور والمرتبات20

180.000.000,0037.327.784,37 المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية30

 مبالغ المساعدة40

1.417.133,00للتذكرة-التعاون الدولي- مبالغ المساعدة41

285.440.572,24للتذكرة مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح42

1.962.678.282,08للتذكرة حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف اإلدارات العمومية50

0,00للتذكرة الموارد اإلستثنائية الشكلية60

0,00للتذكرة ترحيل اإلعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة70

8.000.000,004.587.953,69 موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات80

 مـــوارد مختلفة90

6.386.848.065,00للتذكرة مداخيل برسم التسديدات من الحسابات المرصدة ألمور خصوصية91

295.179.480,70للتذكرة مداخيل برسم التسديدات من ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة92

75.000.000,00189.022.483,44 مـــوارد أخرى93

353.400.000,0010.462.932.675,74.........مجموع موارد اإلدارة العامة

353.400.000,0010.462.932.675,74...مجموع موارد إدارات متنوعــــــة

292.281.622.000,00307.856.622.904,47…مجموع موارد الميزانية العامة 

5ص  "أ " الجدول 



( بالدرهم )

االعتـمادات التكميلية 

المفتـوحــــة

االعتمادات غيرالمستهلكة 

الملغــــــــاة

 جاللة الملك 

26.292.000,000,0026.292.000,0026.292.000,000,000,00       القوائم المدنية .........................................................................   1.2.1.1.0.01.000

517.164.000,000,00517.164.000,00517.164.000,000,000,00        مخصصات السيادة....................................................................           1.2.1.2.0.01.000

البالط الملكي 

445.100.000,0030.000.000,00475.100.000,00464.936.773,410,0010.163.226,59      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.02.000

1.504.183.000,0013.000.000,001.517.183.000,001.516.547.739,330,00635.260,67      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.02.000

 مجلس النواب 

555.908.000,000,00555.908.000,00363.906.039,720,00192.001.960,28      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.03.000

69.200.000,0035.500.000,00104.700.000,0092.097.612,580,0012.602.387,42      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.03.000

مجلس المستشارين

316.058.000,000,00316.058.000,00208.427.185,250,00107.630.814,75      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.43.000

45.000.000,0042.956.000,0087.956.000,0071.817.504,690,0016.138.495,31      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.43.000

رئيس الحكومة

96.005.000,000,0096.005.000,0081.238.694,060,0014.766.305,94      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.04.000

557.224.000,00122.321.564,00679.545.564,00652.430.766,120,0027.114.797,88      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.04.000

وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان 

11.596.000,000,0011.596.000,009.636.953,440,001.959.046,56      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.40.000

14.475.000,000,0014.475.000,0011.823.083,460,002.651.916,54      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.40.000

 المحاكم المالية

238.198.000,000,00238.198.000,00231.188.458,520,007.009.541,48      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.05.000

47.000.000,005.523.300,0052.523.300,0041.759.915,470,0010.763.384,53      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.05.000

 وزارة العدل 

3.508.933.000,009.000.000,003.517.933.000,003.516.438.479,910,001.494.520,09      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.06.000

391.994.000,0015.000.000,00406.994.000,00377.068.444,120,0029.925.555,88      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.06.000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

2.107.185.000,004.500.000,002.111.685.000,001.836.708.988,850,00274.976.011,15      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.07.000

974.000.000,00146.800.000,001.120.800.000,001.074.642.238,070,0046.157.761,93      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.07.000

وزارة الداخلية 

17.464.980.000,0045.000.000,0017.509.980.000,0016.910.191.959,240,00599.788.040,76      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.08.000

3.559.480.000,002.084.228.075,925.643.708.075,925.561.843.509,770,0081.864.566,15      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.08.000

وزارة التربية الوطنية  والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

42.234.042.000,000,0042.234.042.000,0042.198.245.547,070,0035.796.452,93      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.11.000

7.318.316.000,001.146.996.344,768.465.312.344,768.378.083.378,890,0087.228.965,87      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.11.000

تسويــــة قانــون التصفيـــة

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات
 االعتمــــادات

2017لسنة 

2017التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 

"ب"  الجــــدول 

(المــــــــــــــادة      3       )

2017التوزيع على الفصول لنفــقــات التسيير للميزانية العامة لسنة 

  الفصول
تغييــــــر

االعتمـــادات

مجمــــوع

االعتـمــادات
النفقــــات

1ص  "ب"الجدول  



( بالدرهم )

االعتـمادات التكميلية 

المفتـوحــــة

االعتمادات غيرالمستهلكة 

الملغــــــــاة

تسويــــة قانــون التصفيـــة

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات
 االعتمــــادات

2017لسنة 
  الفصول

تغييــــــر

االعتمـــادات

مجمــــوع

االعتـمــادات
النفقــــات

 وزارة الصحة

7.644.752.000,000,007.644.752.000,007.604.852.890,760,0039.899.109,24      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.12.000

4.250.000.000,00350.000.000,004.600.000.000,004.580.808.979,220,0019.191.020,78      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.12.000

 وزارة االقتصاد والمالية

2.168.395.000,0020.000.000,002.188.395.000,002.185.810.099,580,002.584.900,42      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.13.000

370.749.000,003.646.173,40374.395.173,40344.739.868,890,0029.655.304,51      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.13.000

36.790.000.000,00438.363.280,0037.228.363.280,0036.329.802.194,470,00898.561.085,53       التكاليف المشتركة..............................................................1.2.1.3.0.13.000

5.260.000.000,000,005.260.000.000,0011.054.301.619,815.804.801.008,0610.499.388,25      التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية..............................1.2.1.5.0.13.000

وزارة  السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

304.933.000,000,00304.933.000,00299.236.193,180,005.696.806,82      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.14.000

264.386.000,005.000.000,00269.386.000,00247.310.797,670,0022.075.202,33      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.14.000

األمانة العامة للحكومة

63.474.000,00800.000,0064.274.000,0058.066.287,790,006.207.712,21      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.16.000

13.420.000,00910.000,0014.330.000,0013.227.045,740,001.102.954,26      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.16.000

وزارة  التجهيزو النقل  و اللوجستيك والماء

1.074.041.000,00871.680,001.074.912.680,001.062.907.907,400,0012.004.772,60      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.17.000

507.714.000,0054.866.000,00562.580.000,00466.888.685,910,0095.691.314,09      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.17.000

وزارة الفالحة  والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

1.212.481.000,000,001.212.481.000,001.180.199.704,540,0032.281.295,46      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.20.000

2.485.338.000,0034.867.890,002.520.205.890,002.309.394.172,560,00210.811.717,44      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.20.000

 وزارة الشباب والرياضة

452.324.000,000,00452.324.000,00440.542.355,980,0011.781.644,02      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.21.000

230.000.000,0043.051.699,28273.051.699,28248.185.446,790,0024.866.252,49      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.21.000

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

541.595.000,000,00541.595.000,00539.297.457,800,002.297.542,20      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.23.000

2.408.681.000,00248.994.410,402.657.675.410,402.640.887.473,640,0016.787.936,76      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.23.000

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة

28.807.000,000,0028.807.000,0027.371.739,940,001.435.260,06      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.24.000

24.158.000,00500.000,0024.658.000,0021.423.330,940,003.234.669,06      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.24.000

 وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة

194.370.000,000,00194.370.000,00192.041.221,910,002.328.778,09      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.27.000

281.079.000,002.419.500,00283.498.500,00270.057.415,110,0013.441.084,89      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.27.000

وزارة  الصناعة واالستثمار والتجارة و االقتصاد الرقمي

196.395.000,000,00196.395.000,00183.184.049,170,0013.210.950,83      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.28.000

300.561.000,000,00300.561.000,00279.643.925,960,0020.917.074,04      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.28.000

وزارة الثقافة واالتصال  

289.023.000,000,00289.023.000,00276.197.951,700,0012.825.048,30      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.29.000

1.392.870.000,0048.540.000,001.441.410.000,001.413.826.289,460,0027.583.710,54      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.29.000

2ص  "ب"الجدول  



( بالدرهم )

االعتـمادات التكميلية 

المفتـوحــــة

االعتمادات غيرالمستهلكة 

الملغــــــــاة

تسويــــة قانــون التصفيـــة

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات
 االعتمــــادات

2017لسنة 
  الفصول

تغييــــــر

االعتمـــادات

مجمــــوع

االعتـمــادات
النفقــــات

وزارة الشغل واالدماج المهني

180.293.000,000,00180.293.000,00178.108.843,310,002.184.156,69      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.31.000

283.680.000,000,00283.680.000,00253.164.409,680,0030.515.590,32      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.31.000

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع المدني

23.000.000,005.000.000,0028.000.000,0024.560.842,550,003.439.157,45      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.32.000

9.000.000,000,009.000.000,008.902.664,140,0097.335,86      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.32.000

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية

52.705.000,000,0052.705.000,0045.163.990,070,007.541.009,93      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.33.000

35.503.000,00962.295,0036.465.295,0026.631.892,910,009.833.402,09      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.33.000

 إدارة الدفاع الوطني

23.570.182.000,000,0023.570.182.000,0023.115.041.818,220,00455.140.181,78      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.34.000

5.801.510.000,0030.000.000,005.831.510.000,005.799.316.008,970,0032.193.991,03      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.34.000

 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

52.363.000,000,0052.363.000,0051.551.137,330,00811.862,67      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.35.000

70.737.000,001.531.634,0072.268.634,0071.913.187,270,00355.446,73      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.35.000

81.428.755,920,000,0081.428.755,92 3.218.571.244,08-3.300.000.000,00النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية1.2.1.4.0.36.000

 المندوبية السامية للتخطيط

272.000.000,000,00272.000.000,00266.269.677,880,005.730.322,12      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.42.000

130.896.000,009.300.000,00140.196.000,00131.552.668,190,008.643.331,81      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.42.000

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و اإلسكان وسياسة المدينة

293.210.000,000,00293.210.000,00273.578.627,380,0019.631.372,62      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.46.000

686.826.000,000,00686.826.000,00551.190.790,640,00135.635.209,36      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.46.000

 وزارة األسرة و التضامن والمساواة والتنمية اإلجتماعية

54.169.000,000,0054.169.000,0051.356.563,870,002.812.436,13      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.48.000

503.100.000,003.000.000,00506.100.000,00503.152.959,190,002.947.040,81      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.48.000

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

960.497.000,0015.000.000,00975.497.000,00958.882.429,200,0016.614.570,80      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.51.000

594.936.000,00202.343.726,00797.279.726,00788.503.388,070,008.776.337,93      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.51.000

 المجلس االقتصادي و االجتماعي والبيئي

67.299.000,000,0067.299.000,0039.764.225,550,0027.534.774,45      الموظفون واألعوان...................................................................1.2.1.1.0.52.000

41.000.000,000,0041.000.000,0020.954.783,900,0020.045.216,10      المعدات والنفقات المختلفة............................................................1.2.1.2.0.52.000

187.734.785.000,002.002.222.328,68189.737.007.328,68191.572.255.286,215.804.801.008,063.969.553.050,53...مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة

3ص  "ب"الجدول  



( بالدرهم ) 

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات  الفصـول
اعتمادات األداء 

2017لسنة 
أمـــــوال المســـاعدةاإلعتمـــادات المرحلـــة

االعتمادات المفتوحة بقرار

للوزير المكلف بالمالية
النفقــــــاتمجمــــــوع  االعتـمـــادات

اعتمـادات األداء المتوفرة

عند نهايـــة السنــــة

131.608.000,00244.672,810,000,00131.852.672,81131.804.101,6748.571,14البالط الملكـي 1.2.2.0.0.02.000

24.700.000,0021.247.290,670,000,0045.947.290,6737.248.882,568.698.408,11مجلس النواب1.2.2.0.0.03.000

12.850.000,000,000,000,0012.850.000,009.062.949,313.787.050,69مجلس المستشارين1.2.2.0.0.43.000

456.375.000,000,000,001.350.000.000,001.806.375.000,001.800.955.603,205.419.396,80رئيس الحكومة1.2.2.0.0.04.000

9.600.000,006.782.007,200,000,0016.382.007,2013.465.650,762.916.356,44وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان1.2.2.0.0.40.000

35.200.000,00150.904.537,824.115.400,000,00190.219.937,8251.779.297,50138.440.640,32المحاكم المالية1.2.2.0.0.05.000

299.250.000,00563.720.505,730,000,00862.970.505,73403.573.227,46459.397.278,27وزارة العدل 1.2.2.0.0.06.000

477.000.000,00209.557.704,250,000,00686.557.704,25366.422.400,39320.135.303,86وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي1.2.2.0.0.07.000

2.831.030.000,002.152.279.979,168.200.000,00690.000.000,005.681.509.979,163.443.784.113,522.237.725.865,64وزارة الداخلية 1.2.2.0.0.08.000

4.855.286.000,00301.924.861,73180.907.000,000,005.338.117.861,735.069.726.910,76268.390.950,97وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي  والبحث العلمي 1.2.2.0.0.11.000

2.400.000.000,00808.450.787,951.500.000,000,003.209.950.787,952.300.846.588,55909.104.199,40وزارة الصحة 1.2.2.0.0.12.000

187.153.000,00305.734.899,640,000,00492.887.899,64312.818.435,21180.069.464,43وزارة اإلقتصاد والمالية1.2.2.0.0.13.000

20.176.000.000,000,000,001.000.000.000,0021.176.000.000,0020.620.059.201,91555.940.798,09التكاليف المشتركة- وزارة اإلقتصاد والمالية 1.2.2.3.0.13.000

747.817.000,00146.541.266,590,000,00894.358.266,59721.943.255,56172.415.011,03وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي1.2.2.0.0.14.000

3.040.000,00328.619,630,000,003.368.619,631.403.962,721.964.656,91األمانة العامة للحكومـة1.2.2.0.0.16.000

9.469.221.000,004.207.315.979,43286.684.896,291.550.500.000,0015.513.721.875,7210.602.568.911,544.911.152.964,18وزارة  التجهيز والنقل واللوجستيك والماء1.2.2.0.0.17.000

8.813.400.000,002.657.769.222,40228.888.280,860,0011.700.057.503,268.496.759.322,903.203.298.180,36وزارة الفالحة  والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات1.2.2.0.0.20.000

1.925.000.000,00223.140.988,760,000,002.148.140.988,761.750.673.555,71397.467.433,05وزارة الشباب والرياضة1.2.2.0.0.21.000

998.554.000,001.427.838.451,620,000,002.426.392.451,621.161.908.625,201.264.483.826,42وزارة االوقاف والشؤون االسالمية1.2.2.0.0.23.000

7.140.000,0029.679.236,770,000,0036.819.236,7716.819.072,0420.000.164,73الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة1.2.2.0.0.24.000

1.060.986.000,00505.784.046,360,000,001.566.770.046,361.212.161.133,81354.608.912,55وزارة  الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة1.2.2.0.0.27.000

2.217.725.000,00112.660.816,640,000,002.330.385.816,641.965.304.726,21365.081.090,43وزارة  الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي1.2.2.0.0.28.000

728.212.000,00201.053.559,128.747.170,390,00938.012.729,51716.081.435,87221.931.293,64وزارة الثقافة واإلتصال1.2.2.0.0.29.000

60.420.000,0020.651.272,000,000,0081.071.272,0054.681.962,2426.389.309,76وزارة الشغل واالدماج المهني1.2.2.0.0.31.000

6.000.000,006.769.940,680,000,0012.769.940,689.874.532,772.895.407,91الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع المدني1.2.2.0.0.32.000

25.030.000,0035.680.286,440,000,0060.710.286,4433.772.188,0826.938.098,36الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية1.2.2.0.0.33.000

4.473.490.000,001.206.817.236,7197.594.697,3726.650.000,005.804.551.934,084.611.438.788,461.193.113.145,62إدارة الدفــاع الوطنــي1.2.2.0.0.34.000

19.022.000,00870.331,280,000,0019.892.331,2818.392.335,551.499.995,73المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير1.2.2.0.0.35.000

29.885.000,009.648.631,450,000,0039.533.631,4529.974.227,189.559.404,27المندوبية السامية للتخطيط1.2.2.0.0.42.000

837.652.000,00111.291.620,830,000,00948.943.620,83560.239.698,63388.703.922,20وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و اإلسكان وسياسة المدينة1.2.2.0.0.46.000

80.500.000,0022.734.133,680,000,00103.234.133,6878.024.576,5125.209.557,17وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية اإلجتماعية1.2.2.0.0.48.000

160.700.000,00299.205.008,000,00127.470.212,00587.375.220,00407.780.720,74179.594.499,26المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1.2.2.0.0.51.000

12.000.000,000,000,000,0012.000.000,00266.112,0011.733.888,00المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي والبيئي1.2.2.0.0.52.000

63.571.846.000,0015.746.627.895,35816.637.444,914.744.620.212,0084.879.731.552,2667.011.616.506,5217.868.115.045,74 ...مجمـوع نفقات اإلستثمار الخاصة بالميزانية العامة  

2017 التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 
"ج"  الجــــدول 

(المــــــــادة  3  ) 

 التوزيع على الفصول لنفــقــات اإلستثمار

1ص  "ج"الجدول 



(بالدرهــــــم)

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات  الفصول
اعتمادات األداء

المتوفرة عند نهاية

2016السنة المالية 

االعتمـادات المرحلـة 

2017إلى  سنة 

االعتمــادات الملغــاة 

2016عند نهاية  سنة  

282.828,49244.672,8138.155,68البالط الملكـي 1.2.2.0.0.02.000

36.100.357,9421.247.290,6714.853.067,27مجلس النواب1.2.2.0.0.03.000

12.896,400,0012.896,40مجلس المستشارين1.2.2.0.0.43.000

0,000,000,00رئيس الحكومة1.2.2.0.0.04.000

10.737.715,296.782.007,203.955.708,09وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان1.2.2.0.0.40.000

151.748.176,72150.904.537,82843.638,90المحاكم المالية1.2.2.0.0.05.000

619.884.366,89563.720.505,7356.163.861,16وزارة العدل 1.2.2.0.0.06.000

263.470.778,54209.557.704,2553.913.074,29وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي1.2.2.0.0.07.000

2.293.990.446,492.152.279.979,16141.710.467,33وزارة الداخلية 1.2.2.0.0.08.000

327.895.000,77301.924.861,7325.970.139,04وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي  والبحث العلمي1.2.2.0.0.11.000

1.244.129.950,74808.450.787,95435.679.162,79وزارة الصحة 1.2.2.0.0.12.000

327.055.265,27305.734.899,6421.320.365,63وزارة اإلقتصاد والمالية1.2.2.0.0.13.000

1.556.477.998,250,001.556.477.998,25التكاليف المشتركة- وزارة اإلقتصاد والمالية 1.2.2.3.0.13.000

202.574.429,01146.541.266,5956.033.162,42وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي1.2.2.0.0.14.000

3.125.718,45328.619,632.797.098,82األمانة العامة للحكومـة1.2.2.0.0.16.000

4.535.159.200,594.207.315.979,43327.843.221,16وزارة  التجهيز والنقل واللوجستيك والماء1.2.2.0.0.17.000

3.322.796.220,722.657.769.222,40665.026.998,32وزارة الفالحة  والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات1.2.2.0.0.20.000

248.512.897,21223.140.988,7625.371.908,45وزارة الشباب والرياضة1.2.2.0.0.21.000

1.635.017.108,961.427.838.451,62207.178.657,34وزارة االوقاف والشؤون االسالمية1.2.2.0.0.23.000

31.967.113,3929.679.236,772.287.876,62الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة1.2.2.0.0.24.000

641.726.659,23505.784.046,36135.942.612,87وزارة  الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة 1.2.2.0.0.27.000

705.575.875,69112.660.816,64592.915.059,05وزارة  الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي1.2.2.0.0.28.000

255.949.160,20201.053.559,1254.895.601,08وزارة الثقافة واالتصال1.2.2.0.0.29.000

22.562.159,8720.651.272,001.910.887,87وزارة الشغل واإلدماج المهني1.2.2.0.0.31.000

8.990.572,646.769.940,682.220.631,96الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع المدني1.2.2.0.0.32.000

47.519.168,0435.680.286,4411.838.881,60الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية1.2.2.0.0.33.000

1.258.431.166,431.206.817.236,7151.613.929,72إدارة الدفــاع الوطنــي1.2.2.0.0.34.000

888.876,51870.331,2818.545,23المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير1.2.2.0.0.35.000

12.181.649,479.648.631,452.533.018,02المندوبية السامية للتخطيط1.2.2.0.0.42.000

477.183.396,75111.291.620,83365.891.775,92وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة1.2.2.0.0.46.000

46.958.965,5022.734.133,6824.224.831,82وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية اإلجتماعية1.2.2.0.0.48.000

315.870.618,58299.205.008,0016.665.610,58المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1.2.2.0.0.51.000

11.633.942,680,0011.633.942,68المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي والبيئي1.2.2.0.0.52.000

20.616.410.681,7115.746.627.895,354.869.782.786,36

2017 التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 
"ج مكـــــــرر"الجــــــدول 

( المــــــــادة    5     )

2016 واالعتمادات الملغاة عند نهاية السنة المالية 2017بيان االعتمادات المرحلة الى سنة 

2017فيما يتعلق بنفــقــات االستثمار من الميزانية العامة للسنة المالية 

...المجمـوع 

"ج مكرر"الجدول 



(بالدرهــــــم)

االعتــمادات التكميليــة 

المفـتـوحــــــة

االعتمادات غيرالمستهلكة 

الملغـــــــاة

27.474.000.000,0026.719.061.890,8521.885.045,62776.823.154,77 وزارة االقتصاد والمالية  ـ فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي1.2.3.1.0.13.000

45.882.000.000,0044.648.459.461,281.084.697.858,302.318.238.397,02 وزارة االقتصاد والمالية  ـ استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل األجل1.2.3.2.0.13.000

73.356.000.000,0071.367.521.352,131.106.582.903,923.095.061.551,79 .....مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

تسوية قانون التصفية

النفقــــــات   الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات االعتمـادات النهائية

2017 التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 
"د " الجــــــــــــــــــدول 

(المــــــــادة     3   )

2017التوزيع على الفصول للنفــقــات المتعلقة بخدمة الدين العمومي لسنة 

"د " الجدول 



 

 

 

 

 

الحسابات الخصوصية 

 للخزينة
 

 

 

 

 



(بالدرهم)

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية -  3.1

90.000.000,00225.551.457,91 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل3.1.0.0.1.00.001

5.000.000,0013.882.190,15 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات اإلحتياطية3.1.0.0.1.00.003

0,00للتذكرة  صندوق محاربة آثار الجفاف3.1.0.0.1.00.004

405.000.000,00190.247.808,00 صندوق النهوض بتشغيل الشباب3.1.0.0.1.00.005

114.000.000,002.358.796.583,75 صندوق مواكبة اصالحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن3.1.0.0.1.00.006

1.727.800.000,001.667.800.000,00 صندوق التنمية الصناعية و االستثمارات3.1.0.0.1.00.008

220.000.000,00455.233,94 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت3.1.0.0.1.04.005

3.095.996.000,003.302.020.826,67 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية3.1.0.0.1.04.006

0,00للتذكرة  صندوق التأهيل اإلجتماعي3.1.0.0.1.04.007

400.000.000,00619.492.933,80 الصندوق الخاص لدعم المحاكم3.1.0.0.1.06.001

160.000.000,00169.962.332,02 صندوق التكافل العائلي3.1.0.0.1.06.002

30.000.000,0030.000.000,00  الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة3.1.0.0.1.07.001

0,00للتذكرة  الصندوق الخاص إلنقاذ مدينة فاس3.1.0.0.1.08.003

26.819.100.000,0026.633.526.578,03 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة3.1.0.0.1.08.004

200.000.000,00187.236.237,81 الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية3.1.0.0.1.08.005

5.764.000.000,005.204.768.349,27 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات3.1.0.0.1.08.006

1.200.000.000,001.674.718.255,03 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة3.1.0.0.1.08.008

30.000.000,00434.296.787,20 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني3.1.0.0.1.08.009

463.927.000,00290.268.600,00 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية و وثائق السفر3.1.0.0.1.08.010

714.000.000,00659.835.000,00 صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة3.1.0.0.1.08.011

200.000.000,00304.866.353,27 صندوق مكافحة آثار الكوارت الطبيعية3.1.0.0.1.08.012

0,00للتذكرة  صندوق التضامن بين الجهات3.1.0.0.1.08.013

22.500.000,0091.634.438,08 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية3.1.0.0.1.11.001

1.000.000.000,001.401.679.437,34 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية3.1.0.0.1.12.001

1.440.000.000,002.079.607.061,01 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة3.1.0.0.1.13.003

70.000.000,0075.391.835,10 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب3.1.0.0.1.13.004

350.000.000,001.874.689.010,97 مرصدات المصالح المالية3.1.0.0.1.13.008

5.000.000,004.787.540,72 صندوق اإلصالح الزراعي3.1.0.0.1.13.009

3.642.083,30للتذكرة  األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عمالت أجنبية3.1.0.0.1.13.012

0,00للتذكرة  الصندوق الخاص بالزكاة3.1.0.0.1.13.017

600.000.000,00718.559.756,79 صندوق تضامن مؤسسات التأمين3.1.0.0.1.13.018

14.657.283,29للتذكرة  صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع3.1.0.0.1.13.019

600.000.000,00332.774.741,80 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية3.1.0.0.1.13.021

237.000.000,00339.485.763,19 صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة3.1.0.0.1.13.022

3.000.000.000,001.786.591.116,14 صندوق دعم التماسك االجتماعي3.1.0.0.1.13.024

8.000.000.000,009.547.587.199,79الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي3.1.0.0.1.13.025

700.000.000,00805.363.380,86صندوق محاربة الغش الجمركي3.1.0.0.1.13.026

360.000.000,00732.783.333,12صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة3.1.0.0.1.13.027

2.700.000.000,003.323.414.155,69 الصندوق الخاص بالطرق3.1.0.0.1.17.001

16.000.000,0020.357.944,01 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي3.1.0.0.1.17.003

35.336.897,24للتذكرة  الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب3.1.0.0.1.17.004

500.000.000,003.472.758.808,57 صندوق التنمية الفالحية3.1.0.0.1.20.005

100.000.000,00214.759.227,39 صندوق تنمية الصيد البحري3.1.0.0.1.20.006

1.324.000.000,003.836.457.385,27 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية3.1.0.0.1.20.007

500.000.000,00764.376.615,78 الصندوق الوطني الغابوي3.1.0.0.1.20.008

16.000.000,0046.243.579,57 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.1.0.0.1.20.009

800.000.000,001.351.131.161,82 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة3.1.0.0.1.21.001

200.000.000,00473.056.644,29 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة3.1.0.0.1.27.002

0,00للتذكرة  صندوق التنمية الطاقية3.1.0.0.1.27.003

20.000.000,00215.857.279,39 الصندوق الوطني للعمل الثقافي3.1.0.0.1.29.001

370.000.000,00231.347.122,23 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري و باالعالنات و بالنشر العمومي3.1.0.0.1.29.002

10.000.000,0010.000.000,00 صندوق تحديث اإلدارة العمومية3.1.0.0.1.33.001

3.1.0.0.1.34.001
 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون 

الدولي
200.000.000,00433.551.912,96

50.000.000,0062.488.958,00 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.1.0.0.1.34.002

2017 التصفية النهـائـية  للحسابات الخصوصيـة للخزينـة لسنة 

"هـ " الجــــــــــــــــــدول 

(      6المــادة    )

المـــــــــــــــوارد

الموارد2017تقديرات سنة  بيــــــــان الحســـــــابات  الرقــم

ص (1) "هـ " الجدول 



(بالدرهم)

الموارد2017تقديرات سنة  بيــــــــان الحســـــــابات  الرقــم

2.000.000.000,002.405.873.555,26 صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري 3.1.0.0.1.46.001 

120.000.000,00601.017.468,06 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.1.0.0.1.51.001

66.949.323.000,0081.274.988.223,88....مجموع موارد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولــيــة - 3.4
0,00للتذكرة  حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس3.1.0.0.4.13.021

0,00للتذكرة  حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية3.1.0.0.4.13.022

0,00للتذكرة  حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة األطراف3.1.0.0.4.13.023

0,00للتذكرة ....مجموع موارد حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

حسابات العمليات النقدية - 3.5
100.000.000,0014.397.840,31 فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العمالت االجنبية3.1.0.0.5.13.001

0,00للتذكرة  حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية3.1.0.0.5.13.003

100.000.000,0014.397.840,31....مجموع موارد حسابات العمليات النقدية 

حسابات التمويل - 3.7
0,00للتذكرة  القروض الممنوحة للجماعات الترابية3.1.0.0.7.13.017

7.772.000,007.771.532,05 القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.1.0.0.7.13.020

2.380.000,002.380.481,85 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.1.0.0.7.13.059

2.312.000,002.312.402,29 القروض الممنوحة لوكاالت توزيع الماء والكهرباء3.1.0.0.7.13.063

5.377.000,006.234.170,08 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.1.0.0.7.13.064

3.566.000,0029.007.845,93"جيدة "  القروض الممنوحة لشركة التمويل 3.1.0.0.7.13.066

21.407.000,0047.706.432,20....مجموع موارد حسابات التمويل

حسابات النفقات من المخصصات - 3.9
0,00للتذكرة  النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية3.1.0.0.9.04.002

10.800.000.000,0012.219.219.227,37 اشتراء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية3.1.0.0.9.34.001

1.595.000.000,00للتذكرة  صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق3.1.0.0.9.34.002

500.000,009.800.000,00 الصندوق الخاص بالعالقات العامة3.1.0.0.9.42.001

10.800.500.000,0013.824.019.227,37........مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات

77.871.230.000,0095.161.111.723,76 ....مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة

ص (2) "هـ " الجدول 



(بالدرهم)

  

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية -  3.1

90.000.000,00146.436.023,13 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل3.2.0.0.1.00.001

5.000.000,004.438.784,84 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات اإلحتياطية3.2.0.0.1.00.003

0,00للتذكرة  صندوق محاربة آثار الجفاف3.2.0.0.1.00.004

405.000.000,00283.243.454,63 صندوق النهوض بتشغيل الشباب3.2.0.0.1.00.005

114.000.000,002.161.420.467,61 صندوق مواكبة اصالحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن3.2.0.0.1.00.006

1.727.800.000,00368.638.547,71 صندوق التنمية الصناعية و االستثمارات3.2.0.0.1.00.008

220.000.000,0057.317.259,04 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت3.2.0.0.1.04.005

3.095.996.000,003.502.569.597,77 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية3.2.0.0.1.04.006

0,00للتذكرة  صندوق التأهيل اإلجتماعي3.2.0.0.1.04.007

400.000.000,00546.139.645,49 الصندوق الخاص لدعم المحاكم3.2.0.0.1.06.001

160.000.000,0050.000.000,00 صندوق التكافل العائلي3.2.0.0.1.06.002

30.000.000,0049.959.678,75 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة3.2.0.0.1.07.001

0,00للتذكرة  الصندوق الخاص إلنقاذ مدينة فاس3.2.0.0.1.08.003

26.819.100.000,0028.552.249.416,70 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة3.2.0.0.1.08.004

200.000.000,00154.249.157,68 الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية3.2.0.0.1.08.005

5.764.000.000,004.682.514.322,55 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات3.2.0.0.1.08.006

1.200.000.000,001.633.382.167,83 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة3.2.0.0.1.08.008

30.000.000,00354.247.472,44 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني3.2.0.0.1.08.009

463.927.000,00506.426.326,71 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية و وثائق السفر3.2.0.0.1.08.010

714.000.000,00676.640.000,00 صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة3.2.0.0.1.08.011

200.000.000,00133.266.478,00 صندوق مكافحة آثار الكوارت الطبيعية3.2.0.0.1.08.012

0,00للتذكرة  صندوق التضامن بين الجهات3.2.0.0.1.08.013

22.500.000,0075.570.100,00 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية3.2.0.0.1.11.001

1.000.000.000,001.391.544.072,79 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية3.2.0.0.1.12.001

1.440.000.000,001.605.962.211,44 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة3.2.0.0.1.13.003

70.000.000,0034.062.500,00 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب3.2.0.0.1.13.004

350.000.000,001.244.669.275,34 مرصدات المصالح المالية3.2.0.0.1.13.008

5.000.000,0042.750,00 صندوق اإلصالح الزراعي3.2.0.0.1.13.009

2.479.603,47للتذكرة  األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عمالت أجنبية3.2.0.0.1.13.012

0,00للتذكرة  الصندوق الخاص بالزكاة3.2.0.0.1.13.017

600.000.000,000,00 صندوق تضامن مؤسسات التأمين3.2.0.0.1.13.018

0,00للتذكرة  صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع3.2.0.0.1.13.019

600.000.000,00400.000.000,00 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية3.2.0.0.1.13.021

2.693.003,40للتذكرة  صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة3.2.0.0.1.13.022

3.000.000.000,002.876.086.054,27 صندوق دعم التماسك االجتماعي3.2.0.0.1.13.024

363.349.821,76للتذكرة  الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي3.2.0.0.1.13.025

700.000.000,00307.750.014,35 صندوق محاربة الغش الجمركي3.2.0.0.1.13.026

360.000.000,00717.320.710,81 صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة3.2.0.0.1.13.027

2.700.000.000,004.439.581.636,48 الصندوق الخاص بالطرق3.2.0.0.1.17.001

16.000.000,006.048.972,12 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي3.2.0.0.1.17.003

0,00للتذكرة  الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب3.2.0.0.1.17.004

500.000.000,003.448.822.799,90 صندوق التنمية الفالحية3.2.0.0.1.20.005

100.000.000,00241.919.630,29 صندوق تنمية الصيد البحري3.2.0.0.1.20.006

1.324.000.000,001.195.940.894,52 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية3.2.0.0.1.20.007

500.000.000,00649.835.862,11 الصندوق الوطني الغابوي3.2.0.0.1.20.008

16.000.000,0018.744.601,24 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.2.0.0.1.20.009

800.000.000,00864.175.890,47 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة3.2.0.0.1.21.001

200.000.000,00245.013.442,85 الصندوق الوطني لحماية البيئة و التنمية المستدامة3.2.0.0.1.27.002

157.500.000,00للتذكرة  صندوق التنمية الطاقية3.2.0.0.1.27.003

20.000.000,00108.617.484,92 الصندوق الوطني للعمل الثقافي3.2.0.0.1.29.001

370.000.000,00216.020.000,00 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري و باالعالنات و بالنشر العمومي3.2.0.0.1.29.002

10.000.000,003.800.565,12 صندوق تحديث اإلدارة العمومية3.2.0.0.1.33.001

3.2.0.0.1.34.001
 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون 

الدولي
200.000.000,00389.205.074,05

50.000.000,0059.010.541,06 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.2.0.0.1.34.002

 بيــــــــان الحســـــــابات  الرقــم
 تقديــــرات

2017سنـة 
النفقـــات

2017 التصفية النهـائـية  للحسابات الخصوصيـة للخزينـة لسنة 

" و " الجـــــــــــــــدول   

(     6المــادة        )

النفقــــــات

(1)ص  "و " الجدول 



(بالدرهم)

  

 بيــــــــان الحســـــــابات  الرقــم
 تقديــــرات

2017سنـة 
النفقـــات

2.000.000.000,002.264.482.240,00 صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري3.2.0.0.1.46.001

120.000.000,00671.097.605,67 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.2.0.0.1.51.001

58.712.323.000,0067.864.486.159,31....مجموع نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولــيــة - 3.4

0,00للتذكرة  حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس3.2.0.0.4.13.021

216.900.000,00159.992.549,88 حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية3.2.0.0.4.13.022

942.171.000,00180.082.737,68 حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة األطراف3.2.0.0.4.13.023

1.159.071.000,00340.075.287,56....مجموع نفقات حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

حسابات العمليات النقدية - 3.5

9.370.623,92للتذكرة  فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العمالت االجنبية3.2.0.0.5.13.001

0,00للتذكرة  حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية3.2.0.0.5.13.003

9.370.623,92للتذكرة ....مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية 

حسابات التمويل - 3.7

0,00للتذكرة  القروض الممنوحة للجماعات الترابية3.2.0.0.7.13.017

0,00للتذكرة  القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.2.0.0.7.13.020

0,00للتذكرة  القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.2.0.0.7.13.059

0,00للتذكرة  القروض الممنوحة لوكاالت توزيع الماء والكهرباء3.2.0.0.7.13.063

0,00للتذكرة  القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.2.0.0.7.13.064

0,00للتذكرة "جيدة "  القروض الممنوحة لشركة التمويل 3.2.0.0.7.13.066

0,00للتذكرة ....مجموع نفقات حسابات التمويل

 حسابات النفقات من المخصصات - 3.9

0,00للتذكرة  النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية3.2.0.0.9.04.002

10.800.000.000,0011.553.815.780,18 اشتراء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية3.2.0.0.9.34.001

1.595.000.000,00للتذكرة  صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق3.2.0.0.9.34.002

500.000,0021.167.220,73 الصندوق الخاص بالعالقات العامة3.2.0.0.9.42.001

10.800.500.000,0013.169.983.000,91........مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات

70.671.894.000,0081.383.915.071,70 ....مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

(2)ص  "و " الجدول 



(بالــدرهــم )

الدائنــــــــةالمدينـةالدائنــــــــةالمدينــــــــة

  الحسابات المرصدة ألمور خصوصية -  3.1

0,00533.149.211,29225.551.457,91146.436.023,130,00612.264.646,07 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل3.0.0.0.1.00.001

0,007.949.352,2313.882.190,154.438.784,840,0017.392.757,54 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات اإلحتياطية3.0.0.0.1.00.003

0,0023.950.772,200,000,000,0023.950.772,20 صندوق محاربة آثار الجفاف3.0.0.0.1.00.004

0,00264.556.286,99190.247.808,00283.243.454,630,00171.560.640,36 صندوق النهوض بتشغيل الشباب3.0.0.0.1.00.005

0,001.235.372.110,072.358.796.583,752.161.420.467,610,001.432.748.226,21 صندوق مواكبة اصالحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن3.0.0.0.1.00.006

0,003.474.252.360,231.667.800.000,00368.638.547,710,004.773.413.812,52 صندوق التنمية الصناعية و االستثمارات3.0.0.0.1.00.008

0,002.913.855.461,10455.233,9457.317.259,040,002.856.993.436,00 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت3.0.0.0.1.04.005

0,005.606.504.242,723.302.020.826,673.502.569.597,770,005.405.955.471,62 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية3.0.0.0.1.04.006

0,000,000,000,000,000,00 صندوق التأهيل اإلجتماعي3.0.0.0.1.04.007

0,002.010.259.883,83619.492.933,80546.139.645,490,002.083.613.172,14 الصندوق الخاص لدعم المحاكم3.0.0.0.1.06.001

0,00639.573.309,59169.962.332,0250.000.000,000,00759.535.641,61 صندوق التكافل العائلي3.0.0.0.1.06.002

0,0037.367.708,7030.000.000,0049.959.678,750,0017.408.029,95 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة3.0.0.0.1.07.001

0,0095.086,230,000,000,0095.086,23 الصندوق الخاص إلنقاذ مدينة فاس3.0.0.0.1.08.003

0,005.860.799.604,2726.633.526.578,0328.552.249.416,700,003.942.076.765,60 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة3.0.0.0.1.08.004

0,00313.079.187,63187.236.237,81154.249.157,680,00346.066.267,76 الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية3.0.0.0.1.08.005

0,00671.326.416,805.204.768.349,274.682.514.322,550,001.193.580.443,52 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات3.0.0.0.1.08.006

0,0078.372.114,281.674.718.255,031.633.382.167,830,00119.708.201,48 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة3.0.0.0.1.08.008

0,00987.068.101,78434.296.787,20354.247.472,440,001.067.117.416,54 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني3.0.0.0.1.08.009

0,001.154.241.908,52290.268.600,00506.426.326,710,00938.084.181,81 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية و وثائق السفر3.0.0.0.1.08.010

0,0039.745.403,00659.835.000,00676.640.000,000,0022.940.403,00 صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة3.0.0.0.1.08.011

0,00495.424.702,00304.866.353,27133.266.478,000,00667.024.577,27 صندوق مكافحة آثار الكوارت الطبيعية3.0.0.0.1.08.012

0,000,000,000,000,000,00 صندوق التضامن بين الجهات3.0.0.0.1.08.013

0,00560.456.314,8291.634.438,0875.570.100,000,00576.520.652,90 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية3.0.0.0.1.11.001

0,001.928.932.420,551.401.679.437,341.391.544.072,790,001.939.067.785,10 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية3.0.0.0.1.12.001

0,0016.940.620.467,862.079.607.061,011.605.962.211,440,0017.414.265.317,43 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة3.0.0.0.1.13.003

0,0037.873.732,9175.391.835,1034.062.500,000,0079.203.068,01 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب3.0.0.0.1.13.004

0,004.036.788.411,861.874.689.010,971.244.669.275,340,004.666.808.147,49 مرصدات المصالح المالية3.0.0.0.1.13.008

0,00710.917.149,584.787.540,7242.750,000,00715.661.940,30 صندوق اإلصالح الزراعي3.0.0.0.1.13.009

0,0049.644.262,393.642.083,302.479.603,470,0050.806.742,22 األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عمالت أجنبية3.0.0.0.1.13.012

0,000,000,000,000,000,00 الصندوق الخاص بالزكاة3.0.0.0.1.13.017

0,008.687.906.478,84718.559.756,790,000,009.406.466.235,63 صندوق تضامن مؤسسات التأمين3.0.0.0.1.13.018

0,001.718.649.246,2614.657.283,290,000,001.733.306.529,55 صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع3.0.0.0.1.13.019

0,00374.563.088,75332.774.741,80400.000.000,000,00307.337.830,55 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية3.0.0.0.1.13.021

0,002.858.235.370,52339.485.763,192.693.003,400,003.195.028.130,31 صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة3.0.0.0.1.13.022

0,008.946.001.211,411.786.591.116,142.876.086.054,270,007.856.506.273,28 صندوق دعم التماسك االجتماعي3.0.0.0.1.13.024

0,0023.708.149.984,899.547.587.199,79363.349.821,760,0032.892.387.362,92 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي3.0.0.0.1.13.025

0,00543.056.787,56805.363.380,86307.750.014,350,001.040.670.154,07 صندوق محاربة الغش الجمركي3.0.0.0.1.13.026

0,0053.567.122,07732.783.333,12717.320.710,810,0069.029.744,38 صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة3.0.0.0.1.13.027

0,003.243.546.336,013.323.414.155,694.439.581.636,480,002.127.378.855,22 الصندوق الخاص بالطرق3.0.0.0.1.17.001

0,00176.979.586,9120.357.944,016.048.972,120,00191.288.558,80 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي3.0.0.0.1.17.003

0,0035.336.897,2435.336.897,240,000,0070.673.794,48 الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب3.0.0.0.1.17.004

2017 التصفية النهـائـية  للحسابات الخصوصيـة للخزينـة لسنة 

(    7المــادة     )

بيــــــــان أرصـــدة الحســــابـــات الخصــوصيـــــة للخزينــــــة 

"ز " الجــــــــــــــــــدول 

النفقــــــاتالمــوارد  الرقــم

األرصدة عنـد نهايـة السنـةاألرصدة عند بداية السنـة

بيـــــــــان الحســـابات

1ص    "ز " الجـــــدول 



(بالــدرهــم )

الدائنــــــــةالمدينـةالدائنــــــــةالمدينــــــــة
النفقــــــاتالمــوارد  الرقــم

األرصدة عنـد نهايـة السنـةاألرصدة عند بداية السنـة

بيـــــــــان الحســـابات

0,00514.212.475,823.472.758.808,573.448.822.799,900,00538.148.484,49 صندوق التنمية الفالحية3.0.0.0.1.20.005

0,00148.730.788,34214.759.227,39241.919.630,290,00121.570.385,44 صندوق تنمية الصيد البحري3.0.0.0.1.20.006

0,003.780.093.988,233.836.457.385,271.195.940.894,520,006.420.610.478,98 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية3.0.0.0.1.20.007

0,001.241.474.099,71764.376.615,78649.835.862,110,001.356.014.853,38 الصندوق الوطني الغابوي3.0.0.0.1.20.008

0,00201.873.925,1046.243.579,5718.744.601,240,00229.372.903,43 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.0.0.0.1.20.009

0,002.995.749,491.351.131.161,82864.175.890,470,00489.951.020,84 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة3.0.0.0.1.21.001

0,00805.905.248,18473.056.644,29245.013.442,850,001.033.948.449,62 الصندوق الوطني لحماية  البيئة و التنمية المستدامة3.0.0.0.1.27.002

0,001.821.388.956,610,00157.500.000,000,001.663.888.956,61 صندوق التنمية الطاقية3.0.0.0.1.27.003

0,00276.469.784,48215.857.279,39108.617.484,920,00383.709.578,95 الصندوق الوطني للعمل الثقافي3.0.0.0.1.29.001

0,0032.645.969,08231.347.122,23216.020.000,000,0047.973.091,31 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري و باالعالنات و بالنشر العمومي3.0.0.0.1.29.002

0,0080.131.320,8010.000.000,003.800.565,120,0086.330.755,68 صندوق تحديث اإلدارة العمومية3.0.0.0.1.33.001

0,00931.166.753,36433.551.912,96389.205.074,050,00975.513.592,27 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون الدولي3.0.0.0.1.34.001

0,00105.369.123,2262.488.958,0059.010.541,060,00108.847.540,16 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.0.0.0.1.34.002

0,003.617.020.523,112.405.873.555,262.264.482.240,000,003.758.411.838,37 صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري3.0.0.0.1.46.001

0,001.571.511.757,57601.017.468,06671.097.605,670,001.501.431.619,96 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.0.0.0.1.51.001

0,00116.089.158.556,9981.274.988.223,8867.864.486.159,310,00129.499.660.621,56....مجموع الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولــيــة - 3.4

799.972.175,900,000,000,00799.972.175,900,00 حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس3.0.0.0.4.13.021

1.491.365.383,430,000,00159.992.549,881.651.357.933,310,00 حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية3.0.0.0.4.13.022

1.874.947.380,840,000,00180.082.737,682.055.030.118,520,00 حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة األطراف3.0.0.0.4.13.023

4.166.284.940,170,000,00340.075.287,564.506.360.227,730,00....مجموع حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

 حسابات العمليات النقدية - 3.5

7.354.975,330,0014.397.840,319.370.623,922.327.758,940,00 فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العمالت االجنبية3.0.0.0.5.13.001

0,000,000,000,000,000,00 حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية3.0.0.0.5.13.003

7.354.975,330,0014.397.840,319.370.623,922.327.758,940,00....مجموع حسابات العمليات النقدية 

  حسابات التمويل - 3.7

252.618.796,600,000,000,00252.618.796,600,00 القروض الممنوحة للجماعات الترابية3.0.0.0.7.13.017

0,0051.995.901,417.771.532,050,000,0059.767.433,46 القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.0.0.0.7.13.020

32.677.337,320,002.380.481,850,0030.296.855,470,00 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.0.0.0.7.13.059

0,0053.050.383,692.312.402,290,000,0055.362.785,98 القروض الممنوحة لوكاالت توزيع الماء والكهرباء3.0.0.0.7.13.063

279.472.693,100,006.234.170,080,00273.238.523,020,00 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.0.0.0.7.13.064

51.920.554,950,0029.007.845,930,0022.912.709,020,00"جيدة "  القروض الممنوحة لشركة التمويل 3.0.0.0.7.13.066

616.689.381,97105.046.285,1047.706.432,200,00579.066.884,11115.130.219,44....مجموع حسابات التمويل

حسابات النفقات من المخصصات - 3.9

0,0011.042.755,630,000,000,0011.042.755,63 النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية3.0.0.0.9.04.002

0,0011.256.558.974,4612.219.219.227,3711.553.815.780,180,0011.921.962.421,65 اشتراء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية3.0.0.0.9.34.001

0,000,001.595.000.000,001.595.000.000,000,000,00 صندوق المديرية العامة للدراسات والثوتيق3.0.0.0.9.34.002

0,0026.717.962,999.800.000,0021.167.220,730,0015.350.742,26 الصندوق الخاص بالعالقات العامة3.0.0.0.9.42.001

0,0011.294.319.693,0813.824.019.227,3713.169.983.000,910,0011.948.355.919,54........مجموع حسابات النفقات من المخصصات

4.790.329.297,47127.488.524.535,1795.161.111.723,7681.383.915.071,705.087.754.870,78141.563.146.760,54 ....المجموع العام للحسابات الخصوصية للخزينة

2ص    "ز " الجـــــدول 



 

 

 

 

 

مرافق الدولة المسيرة 

 بصورة مستقلة
 

 



 التصفية النهـائـية  لمرافق الدولــة المسـيرة بصـورة مستقلـة  

2017 للسنة المالية 

"ح " الجــــــــــــــــــدول 

  "8"  المــــــــــــادة 

مــوارد اإلســتغالل

(بالدرهم)

رئيس الحكومة

18.000.000,0013.479.353,5531.479.353,5530.237.585,79الكولف الملكي دار السالم4.1.1.0.0.04.001

18.000.000,0013.479.353,5531.479.353,5530.237.585,79...مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة 

وزارة العدل 

900.000,00597.652,581.497.652,58993.695,68مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض4.1.1.0.0.06.002

900.000,00597.652,581.497.652,58993.695,68...مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

0,004.525.663,884.525.663,884.525.663,88تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات المناخية4.1.1.0.0.07.001

20.000.000,0035.709.576,3255.709.576,3274.074.606,32مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية4.1.1.0.0.07.002

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية 

…والتعاون الدولي 
20.000.000,0040.235.240,2060.235.240,2078.600.270,20

وزارة الداخلية

6.000.000,002.886.311,508.886.311,506.689.257,49الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة4.1.1.0.0.08.001

5.000.000,002.009.781,607.009.781,606.358.346,13المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق4.1.1.0.0.08.002

6.000.000,008.311.969,8814.311.969,8815.593.816,25مكناس- المركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس 4.1.1.0.0.08.003

7.000.000,003.892.596,9010.892.596,909.520.000,79القنيطرة- سال- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط 4.1.1.0.0.08.004

4.000.000,002.241.811,146.241.811,145.801.811,14خنيفرة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل 4.1.1.0.0.08.005

تقديرات الموارد المـواردبيان المرافقالرمز التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات

الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق

ص( 1) "ح"الجدول 



(بالدرهم)

تقديرات الموارد المـواردبيان المرافقالرمز التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات

الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق

8.000.000,009.426.021,1717.426.021,1711.569.840,75سطات- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البيضاء4.1.1.0.0.08.006

6.000.000,004.926.023,1910.926.023,199.558.421,00آسفي- المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش 4.1.1.0.0.08.007

5.000.000,002.094.290,717.094.290,714.650.000,00تافياللت- المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 4.1.1.0.0.08.008

4.000.000,002.541.672,456.541.672,456.054.537,24ماسة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة سوس 4.1.1.0.0.08.009

3.000.000,002.588.209,115.588.209,117.264.212,22واد نون- المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم 4.1.1.0.0.08.010

4.000.000,001.857.759,045.857.759,047.196.586,07الساقية الحمراء-المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون 4.1.1.0.0.08.011

3.000.000,002.526.214,065.526.214,063.650.000,00واد الذهب- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة 4.1.1.0.0.08.012

185.000.000,006.665.481,53191.665.481,5336.685.641,63مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية4.1.1.0.0.08.018

246.000.000,0051.968.142,28297.968.142,28130.592.470,71…مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

0,000,000,004.289.176,13قسم التعاون4.1.1.0.0.11.002

5.000.000,002.826.666,697.826.666,6911.620.986,69قسم استراتيجيات التكوين4.1.1.0.0.11.003

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  التربية الوطنية 

...والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
5.000.000,002.826.666,697.826.666,6915.910.162,82

وزارة الصحة

11.500.000,000,0011.500.000,0013.136.958,10المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات4.1.1.0.0.12.001

10.100.000,001.492.419,4911.592.419,4911.282.275,49آيت ملول-المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان4.1.1.0.0.12.002

11.300.000,001.673.127,5012.973.127,5014.366.615,27المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت4.1.1.0.0.12.003

9.100.000,001.496.374,8210.596.374,8212.330.479,32المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت4.1.1.0.0.12.004

13.775.000,006.108.758,6419.883.758,6417.413.416,13المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة4.1.1.0.0.12.005

11.650.000,000,0011.650.000,009.262.757,79المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة4.1.1.0.0.12.006

21.000.000,00713.207,8721.713.207,8720.500.702,17المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة4.1.1.0.0.12.007

16.675.000,001.352.110,2218.027.110,2214.633.210,22المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي4.1.1.0.0.12.008

21.700.000,000,0021.700.000,0026.374.250,99المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة4.1.1.0.0.12.009

21.600.000,002.364.891,8423.964.891,8417.803.756,36المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات4.1.1.0.0.12.010

ص( 2) "ح"الجدول 



(بالدرهم)

تقديرات الموارد المـواردبيان المرافقالرمز التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات

الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق

7.000.000,002.159.624,139.159.624,136.795.502,07المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان4.1.1.0.0.12.012

6.500.000,000,006.500.000,007.580.116,92المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو4.1.1.0.0.12.013

25.500.000,002.592.531,1928.092.531,1927.569.563,39المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة4.1.1.0.0.12.014

10.450.000,00172.553,0110.622.553,019.345.741,38المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم4.1.1.0.0.12.015

9.500.000,000,009.500.000,007.768.453,41المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون4.1.1.0.0.12.016

14.700.000,000,0014.700.000,0013.249.876,68المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش4.1.1.0.0.12.017

29.000.000,0011.533.037,5840.533.037,5831.044.640,08المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة4.1.1.0.0.12.018

23.000.000,000,0023.000.000,0021.120.468,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان4.1.1.0.0.12.019

19.000.000,002.526.248,4921.526.248,4922.376.180,74المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية4.1.1.0.0.12.020

6.800.000,000,006.800.000,0010.385.153,17المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران4.1.1.0.0.12.021

11.500.000,003.110.386,2414.610.386,2414.630.702,44المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة4.1.1.0.0.12.022

16.700.000,002.711.145,3519.411.145,3517.755.052,71المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة4.1.1.0.0.12.023

13.500.000,004.007.730,4617.507.730,4615.340.778,26المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة4.1.1.0.0.12.024

5.100.000,00267.814,605.367.814,605.251.105,87المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج4.1.1.0.0.12.025

22.000.000,000,0022.000.000,0016.612.480,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور4.1.1.0.0.12.026

9.200.000,000,009.200.000,007.178.344,31المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان4.1.1.0.0.12.027

5.500.000,000,005.500.000,007.545.622,68المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب4.1.1.0.0.12.028

14.300.000,000,0014.300.000,0011.334.235,20المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون4.1.1.0.0.12.029

5.000.000,003.163.489,538.163.489,538.039.168,03المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان4.1.1.0.0.12.030

28.500.000,006.090.140,4134.590.140,4130.511.399,41المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل4.1.1.0.0.12.031

23.800.000,005.510.052,2429.310.052,2424.742.991,89المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير4.1.1.0.0.12.032

18.250.000,000,0018.250.000,0025.553.936,54المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش4.1.1.0.0.12.033

15.600.000,002.228.946,7417.828.946,7413.861.634,61الحي المحمدي-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع4.1.1.0.0.12.035

14.400.000,001.438.457,0815.838.457,0811.120.284,38مرس السلطان-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء4.1.1.0.0.12.036

14.600.000,0016.994.380,5931.594.380,5917.597.444,59المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد4.1.1.0.0.12.037

13.000.000,00748.499,1913.748.499,199.820.593,19المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء4.1.1.0.0.12.038

ص( 3) "ح"الجدول 



(بالدرهم)

تقديرات الموارد المـواردبيان المرافقالرمز التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات

الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق

10.600.000,000,0010.600.000,0011.417.274,37المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية4.1.1.0.0.12.039

15.200.000,001.266.055,0716.466.055,0715.588.187,02المركز اإلستشفائي بعمالة سال4.1.1.0.0.12.040

8.000.000,001.513.590,509.513.590,5010.817.334,40تمارة- المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات 4.1.1.0.0.12.041

15.250.000,004.077.223,4919.327.223,4917.485.039,49المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات4.1.1.0.0.12.042

30.000.000,004.223.607,2634.223.607,2627.278.945,48المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس4.1.1.0.0.12.045

29.000.000,004.597.615,7633.597.615,7620.330.381,87المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة4.1.1.0.0.12.046

34.000.000,0065.310.732,2499.310.732,24101.454.343,24الرباط-المركز الوطني لتحاقن الدم 4.1.1.0.0.12.047

10.000.000,00130.283.518,56140.283.518,56157.955.189,19الدار البيضاء-المركز الجهوي لتحاقن الدم 4.1.1.0.0.12.048

6.000.000,007.344.833,4513.344.833,4514.348.699,76المعهد الوطني الصحي4.1.1.0.0.12.049

2.500.000,001.217.903,303.717.903,307.323.070,87المركز الوطني للوقاية من األشعة4.1.1.0.0.12.050

3.000.000,0015.829.536,1418.829.536,1434.574.866,06مديرية األدوية و الصيدلة4.1.1.0.0.12.051

4.750.000,00892.350,615.642.350,614.848.536,99المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة4.1.1.0.0.12.052

8.000.000,002.946.493,8310.946.493,838.342.989,33المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني4.1.1.0.0.12.053

7.600.000,000,007.600.000,008.005.667,09المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات4.1.1.0.0.12.054

9.250.000,000,009.250.000,005.641.727,98المركز االستشفائي الجهوي بالرباط4.1.1.0.0.12.055

4.700.000,00251.426,784.951.426,785.171.122,28المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت4.1.1.0.0.12.056

5.000.000,002.304.778,367.304.778,368.835.799,46آيت باها-المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة4.1.1.0.0.12.057

10.000.000,001.061.505,6211.061.505,628.601.012,61المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق4.1.1.0.0.12.058

4.000.000,000,004.000.000,004.337.432,56المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان4.1.1.0.0.12.059

4.500.000,004.550.163,049.050.163,048.943.265,74المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا4.1.1.0.0.12.060

4.650.000,003.217.905,477.867.905,476.730.215,57المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز4.1.1.0.0.12.061

4.200.000,000,004.200.000,004.103.498,46المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة4.1.1.0.0.12.062

3.500.000,000,003.500.000,003.471.151,80المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور4.1.1.0.0.12.063

4.450.000,00380.818,654.830.818,654.503.938,34الزاك-المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا4.1.1.0.0.12.064

7.800.000,000,007.800.000,009.459.563,10المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم4.1.1.0.0.12.065

5.150.000,00737.723,645.887.723,645.517.961,24المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة4.1.1.0.0.12.066

ص( 4) "ح"الجدول 



(بالدرهم)

تقديرات الموارد المـواردبيان المرافقالرمز التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات

الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق

11.250.000,000,0011.250.000,0014.484.588,25المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي4.1.1.0.0.12.067

3.000.000,00900.164,423.900.164,424.636.687,42المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر4.1.1.0.0.12.068

7.400.000,004.018.808,0111.418.808,0111.633.502,01المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل4.1.1.0.0.12.069

4.000.000,000,004.000.000,004.272.799,48المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب4.1.1.0.0.12.070

6.800.000,00386.220,937.186.220,936.511.908,43المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق4.1.1.0.0.12.071

4.000.000,004.911.211,368.911.211,368.015.211,36المدرسة الوطنية للصحة العمومية4.1.1.0.0.12.072

3.900.000,000,003.900.000,005.201.376,72المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة4.1.1.0.0.12.073

7.650.000,000,007.650.000,0012.688.418,92المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك4.1.1.0.0.12.074

33.000.000,00793.652,9433.793.652,9428.100.349,83المركز االستشفائي الجهوي بفاس4.1.1.0.0.12.075

4.000.000,002.867.222,386.867.222,389.024.768,38المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير4.1.1.0.0.12.076

3.800.000,00683.184,564.483.184,565.319.946,31المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني4.1.1.0.0.12.077

4.900.000,000,004.900.000,003.252.231,90المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان4.1.1.0.0.12.078

3.600.000,001.876.023,235.476.023,236.083.798,13المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان4.1.1.0.0.12.079

8.000.000,001.008.374,499.008.374,4910.354.076,17المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد4.1.1.0.0.12.080

4.500.000,0071.889,544.571.889,543.784.509,00المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة4.1.1.0.0.12.081

5.500.000,00861.139,296.361.139,294.859.294,29المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور4.1.1.0.0.12.082

4.500.000,000,004.500.000,002.596.333,74المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية4.1.1.0.0.12.083

9.000.000,000,009.000.000,0016.458.793,29المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح4.1.1.0.0.12.084

5.000.000,007.073.678,5612.073.678,5610.903.424,46المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت4.1.1.0.0.12.085

3.800.000,001.077.491,624.877.491,624.939.741,62المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف4.1.1.0.0.12.086

919.500.000,00358.992.770,311.278.492.770,311.239.444.865,80…مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة االقتصاد والمالية

0,005.102.973,665.102.973,660,00مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة4.1.1.0.0.13.003

43.000.000,0050.831.663,5493.831.663,54110.660.117,21الخزينة العامة للمملكة4.1.1.0.0.13.005

ص( 5) "ح"الجدول 



(بالدرهم)

تقديرات الموارد المـواردبيان المرافقالرمز التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات

الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق

0,0035.004,0035.004,0035.004,00القسم اإلداري4.1.1.0.0.13.006

42.000.000,0043.180.887,7685.180.887,7671.916.285,34إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة4.1.1.0.0.13.007

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

...
85.000.000,0099.150.528,96184.150.528,96182.611.406,55

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

14.135.557,9016.979.567,90 344.442,10-14.480.000,00المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة4.1.1.0.0.14.001

2.740.000,00821.415,903.561.415,903.639.015,90المحمدية- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.1.1.0.0.14.002

2.916.000,001.189.976,764.105.976,763.706.076,76أكادير- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.1.1.0.0.14.003

2.050.000,00620.123,452.670.123,452.649.123,45الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.1.1.0.0.14.004

2.052.000,00779.692,412.831.692,412.764.692,41أرفود- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.1.1.0.0.14.005

2.120.000,00523.898,632.643.898,632.554.473,63فاس- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.1.1.0.0.14.006

3.100.000,001.110.977,994.210.977,994.037.977,99مراكش- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.1.1.0.0.14.007

2.076.000,00422.038,112.498.038,113.162.340,11ورززات- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.1.1.0.0.14.008

2.051.000,00178.044,892.229.044,892.519.044,89السعيدية- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.1.1.0.0.14.009

2.070.000,00430.114,452.500.114,452.707.594,45سال- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.1.1.0.0.14.010

2.040.000,0048.383,942.088.383,941.937.983,94طنجة- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.1.1.0.0.14.011

2.050.000,00817.116,662.867.116,663.046.291,66أصيال- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي4.1.1.0.0.14.012

1.977.679,652.180.299,65 72.320,35-2.050.000,00بن سليمان- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي4.1.1.0.0.14.013

1.534.000,00941.636,562.475.636,562.417.036,56الدارالبيضاء- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي4.1.1.0.0.14.014

1.290.000,002.632,001.292.632,001.229.788,00الرباط- مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة4.1.1.0.0.14.015

2.086.000,0061.778,112.147.778,112.093.778,11معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس4.1.1.0.0.14.016

0,000,000,000,00قسم خريطة التكوين المهني4.1.1.0.0.14.017

316.493,95316.493,95 133.506,05-450.000,00معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس4.1.1.0.0.14.018

290.958,99290.958,99 109.041,01-400.000,00معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش4.1.1.0.0.14.019

276.925,08276.925,08 123.074,92-400.000,00معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس4.1.1.0.0.14.020

ص( 6) "ح"الجدول 



(بالدرهم)

تقديرات الموارد المـواردبيان المرافقالرمز التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات

الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق

252.124,32252.124,32 197.875,68-450.000,00معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط4.1.1.0.0.14.021

198.000,04198.000,04 201.999,96-400.000,00معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات4.1.1.0.0.14.022

86.216,2386.216,23 313.783,77-400.000,00معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان4.1.1.0.0.14.023

10.000.000,0088.039.410,4098.039.410,4093.507.049,70المديرية العامة للطيران المدني4.1.1.0.0.14.024

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة والنقل 

...الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
59.205.000,0094.491.196,42153.696.196,42152.552.853,72

األمانة العامة للحكومة

20.000.000,00158.893.084,96178.893.084,9667.665.368,38مديرية المطبعة الرسمية4.1.1.0.0.16.001

20.000.000,00158.893.084,96178.893.084,9667.665.368,38...مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة 

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

5.000.000,008.037.958,0413.037.958,0413.678.447,25المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية4.1.1.0.0.17.002

3.500.000,009.186.085,4012.686.085,4013.917.964,40مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات4.1.1.0.0.17.003

10.000.000,0020.609.890,2830.609.890,2825.453.271,28فاس- مصلحة السوقيات و المعدات4.1.1.0.0.17.004

12.000.000,0014.910.299,4426.910.299,4425.154.818,44الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات 4.1.1.0.0.17.005

9.000.000,0014.399.309,4023.399.309,4023.794.604,40مراكش- مصلحة السوقيات و المعدات 4.1.1.0.0.17.006

0,000,000,006.743.440,45مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات 4.1.1.0.0.17.007

4.000.000,0013.577.480,2517.577.480,2523.162.915,25وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات4.1.1.0.0.17.008

6.000.000,007.356.318,9313.356.318,937.622.948,93الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات 4.1.1.0.0.17.009

12.000.000,0021.119.589,1733.119.589,1734.650.266,17أكادير- مصلحة السوقيات و المعدات4.1.1.0.0.17.010

5.000.000,000,005.000.000,004.131.319,00معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق4.1.1.0.0.17.011

7.000.000,0011.718.707,7118.718.707,718.637.110,26المعهد العالي للدراسات البحرية4.1.1.0.0.17.012

80.000.000,00213.480.025,01293.480.025,01293.468.011,41مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية4.1.1.0.0.17.013

1.000.000,000,001.000.000,002.919.328,26مصلحة التكوين المستمر4.1.1.0.0.17.014

3.000.000,0012.122.599,5415.122.599,5435.433.095,82مديرية التجهيزات العامة4.1.1.0.0.17.016

ص( 7) "ح"الجدول 



(بالدرهم)

تقديرات الموارد المـواردبيان المرافقالرمز التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات

الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق

5.000.000,0048.093.202,6453.093.202,6462.737.002,64المركز الوطني إلجراء االختبارات و التصديق4.1.1.0.0.17.017

2.500.000,0021.210.433,9023.710.433,9027.520.533,90مديرية المالحة التجارية4.1.1.0.0.17.018

0,000,000,000,00مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون4.1.1.0.0.17.019

0,000,000,000,00مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة4.1.1.0.0.17.020

0,000,000,000,00مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل4.1.1.0.0.17.021

45.000.000,0039.882.449,0284.882.449,0272.128.029,17الدار البيضاء-مديرية األرصاد الجوية الوطنية 4.1.1.0.0.17.022

500.000,0020.225.907,5120.725.907,5120.725.907,51مصلحة تسيير األوراش4.1.1.0.0.17.023

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

...واللوجيستيك والماء 
210.500.000,00475.930.256,24686.430.256,24701.879.014,54

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

2.400.000,007.366.839,629.766.839,629.516.387,31سال- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل 4.1.1.0.0.20.001

2.700.000,0022.669,752.722.669,752.460.104,75إقليم القنيطرة- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات 4.1.1.0.0.20.002

1.600.000,000,001.600.000,003.096.731,95المعهد التقني الفالحي بالشاوية4.1.1.0.0.20.003

1.700.000,005.679.994,807.379.994,807.129.994,80المعهد التقني الفالحي بتيفلت4.1.1.0.0.20.004

1.600.000,00794.789,922.394.789,922.232.021,92المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر4.1.1.0.0.20.005

2.200.000,005.668.381,707.868.381,707.396.235,70المدرسة الفالحية بتمارة4.1.1.0.0.20.006

19.400.000,002.126.047,6321.526.047,6321.536.695,12قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية4.1.1.0.0.20.007

2.700.000,001.113.660,273.813.660,273.432.930,27الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري4.1.1.0.0.20.008

3.400.000,00676.099,484.076.099,483.139.379,48آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.1.1.0.0.20.009

5.000.000,00929.684,955.929.684,954.518.981,35المعهد العالي للصيد البحري4.1.1.0.0.20.010

3.000.000,001.864.380,964.864.380,964.556.790,96طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري4.1.1.0.0.20.011

3.000.000,00577.612,503.577.612,502.829.612,50العرائش- معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.1.1.0.0.20.012

2.900.000,00294.865,653.194.865,653.059.365,65العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.1.1.0.0.20.013

4.500.000,001.510.612,776.010.612,775.284.117,17المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين4.1.1.0.0.20.014

7.677.000,005.632.462,1813.309.462,187.990.811,60مصلحة الثانويات الفالحية4.1.1.0.0.20.015

14.000.000,0048.962.464,6062.962.464,6057.125.624,08مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية4.1.1.0.0.20.016

ص( 8) "ح"الجدول 



(بالدرهم)

تقديرات الموارد المـواردبيان المرافقالرمز التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات

الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق

0,00109.184,40109.184,40176.704,40المنتزه الوطني لسوس ماسة4.1.1.0.0.20.017

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد 

...البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 
77.777.000,0083.329.751,18161.106.751,18145.482.489,01

وزارة الشباب و الرياضة

13.000.000,0013.941.645,2026.941.645,2033.808.859,57المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية4.1.1.0.0.21.001

5.300.000,00991.462,856.291.462,858.033.315,13الرباط-المركب الرياضي األمير موالى عبد هللا 4.1.1.0.0.21.002

12.000.000,006.244.720,3118.244.720,3118.234.862,25الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة 4.1.1.0.0.21.003

4.000.000,001.934.392,625.934.392,627.175.422,62المركب الرياضي لفاس4.1.1.0.0.21.005

6.000.000,0014.181.924,1920.181.924,1925.701.932,19مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية4.1.1.0.0.21.006

5.000.000,007.046.993,2312.046.993,2313.502.848,23مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة4.1.1.0.0.21.007

500.000,005.197.177,045.697.177,046.044.117,04مصلحة السياحة الثقافية للشباب4.1.1.0.0.21.008

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة 

…
45.800.000,0049.538.315,4495.338.315,44112.501.357,03

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

20.000.000,008.233.112,8228.233.112,8226.695.112,82قسم الحج4.1.1.0.0.23.001

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 

...اإلسالمية 
20.000.000,008.233.112,8228.233.112,8226.695.112,82

وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة 

3.306.000,0094.831,093.400.831,092.820.831,09معهد المعادن بتويسيت4.1.1.0.0.27.001

3.580.000,00464.915,794.044.915,793.210.565,79معهد المعادن بمراكش4.1.1.0.0.27.002

600.000,00726.703,991.326.703,992.432.081,20المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث4.1.1.0.0.27.004

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن و 

...التنمية المستدامة 
7.486.000,001.286.450,878.772.450,878.463.478,08

ص( 9) "ح"الجدول 



(بالدرهم)

تقديرات الموارد المـواردبيان المرافقالرمز التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات

الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق

وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

0,000,00 4.000.000,00-4.000.000,00مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف باالعتماد والتقييس4.1.1.0.0.28.002

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

...واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 
4.000.000,00-4.000.000,00 0,000,00

وزارة الثقافة واالتصال

2.300.000,00584.050,732.884.050,731.555.091,73مطبعة دار المناهل4.1.1.0.0.29.001

300.000,001.295.000,001.595.000,001.595.000,00المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بالرباط4.1.1.0.0.29.002

200.000,00665.000,00865.000,00865.000,00المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان4.1.1.0.0.29.003

0,000,00 1.500.000,00-1.500.000,00مسرح محمد السادس بوجدة4.1.1.0.0.29.004

5.300.000,001.383.804,786.683.804,784.903.804,78المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال4.1.1.0.0.29.005

7.200.000,008.682.308,1315.882.308,138.087.653,82المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما4.1.1.0.0.29.006

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة واالتصال 

...
16.800.000,0011.110.163,6427.910.163,6417.006.550,33

وزارة الشغل و اإلدماج المهني

200.000,00466.600,00666.600,00466.600,00قسم التكوين4.1.1.0.0.31.004

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

...المهني 
200.000,00466.600,00666.600,00466.600,00

إدارة الدفاع الوطني

19.681.000,0031.318.602,5050.999.602,5048.426.326,10المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد4.1.1.0.0.34.001

170.000.000,0027.087.908,80197.087.908,80202.488.399,32المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط4.1.1.0.0.34.002

52.000.000,0030.578.738,0182.578.738,0191.359.314,36المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش4.1.1.0.0.34.003

50.000.000,0022.100.352,9172.100.352,9173.112.493,66المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس4.1.1.0.0.34.004

12.000.000,0024.915.074,4736.915.074,4744.122.342,22المستشفى العسكري بالعيون4.1.1.0.0.34.005

ص( 10) "ح"الجدول 



(بالدرهم)

تقديرات الموارد المـواردبيان المرافقالرمز التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات

الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق

10.000.000,0020.150.177,7630.150.177,7634.460.458,58المستشفى العسكري بالداخلة4.1.1.0.0.34.006

21.000.000,0032.397.553,5353.397.553,5359.046.927,80المستشفى العسكري بكلميم4.1.1.0.0.34.007

33.000.000,0031.950.328,5464.950.328,5467.012.400,68المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير4.1.1.0.0.34.008

3.000.000,002.824.444,095.824.444,096.697.328,52المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة4.1.1.0.0.34.009

2.474.000,004.372.914,266.846.914,266.892.314,26وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة4.1.1.0.0.34.010

0,001.605.000,001.605.000,007.972.340,00المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد4.1.1.0.0.34.011

373.155.000,00229.301.094,87602.456.094,87641.590.645,50...مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني 

المندوبية السامية للتخطيط

18.350.000,007.808.441,3726.158.441,3723.798.008,08المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي4.1.1.0.0.42.001

3.400.000,00651.939,874.051.939,872.649.714,87المركز الوطني للتوثيق4.1.1.0.0.42.002

5.301.000,004.730.109,2110.031.109,216.565.030,74مدرسة علوم المعلومات4.1.1.0.0.42.003

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

...للتخطيط 
27.051.000,0013.190.490,4540.241.490,4533.012.753,69

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

9.204.000,0010.105.462,89 10.196.000,00-19.400.000,00المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية4.1.1.0.0.46.001

4.000.000,001.223.838,005.223.838,004.761.126,00المعهد الوطني للتهيئة و التعمير4.1.1.0.0.46.002

0,000,00 4.300.000,00-4.300.000,00المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس4.1.1.0.0.46.003

0,000,00 4.300.000,00-4.300.000,00المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان4.1.1.0.0.46.004

0,000,00 4.300.000,00-4.300.000,00المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش4.1.1.0.0.46.005

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة إعداد التراب 

...الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 
36.300.000,00-21.872.162,00 14.427.838,0014.866.588,89

وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية

0,00809.309,45809.309,45869.309,45مصلحة التوجيه والدعم4.1.1.0.0.48.001

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة األسرة 

...والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية 
0,00809.309,45809.309,45869.309,45

ص( 11) "ح"الجدول 



(بالدرهم)

تقديرات الموارد المـواردبيان المرافقالرمز التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات

الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

5.500.000,007.724.624,9613.224.624,969.232.983,81مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي4.1.1.0.0.51.001

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  للمندوبية العامة إلدارة 

...السجون وإعادة اإلدماج 
5.500.000,007.724.624,9613.224.624,969.232.983,81

2.198.174.000,001.675.682.643,873.873.856.643,873.610.675.562,80...مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

ص( 12) "ح"الجدول 



(بالدرهم)

رئيس الحكومة

0,000,000,000,00الكولف الملكي دار السالم4.1.2.0.0.04.001

0,000,000,000,00...مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة 

وزارة العدل 

0,0036.603,0136.603,0136.603,01مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض4.1.2.0.0.06.002

0,0036.603,0136.603,0136.603,01...مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

0,00168.444.398,90168.444.398,90168.444.398,90تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات المناخية4.1.2.0.0.07.001

0,0073.701.922,7873.701.922,7873.701.922,78مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية4.1.2.0.0.07.002

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون 

…الخارجية والتعاون الدولي 
0,00242.146.321,68242.146.321,68242.146.321,68

وزارة الداخلية

0,005.069.681,725.069.681,725.071.566,16الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة4.1.2.0.0.08.001

0,008.829.214,148.829.214,147.069.328,67المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق4.1.2.0.0.08.002

0,0016.264.310,2716.264.310,2710.962.463,90مكناس- المركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس 4.1.2.0.0.08.003

المداخيلالرمز
التقديرات النهائية

للموارد
بيان المرافق

 التصفية النهـائـية  لمرافق الدولــة المسـيرة بصـورة مستقلـة  

2017 للسنة المالية 

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

تقديرات الموارد

مــوارد اإلســتثمــار

"ط " الجــــــــــــــــــدول 

  "8"  المــــــــــــادة 

(1) ص   "ط" الجدول  



(بالدرهم)

المداخيلالرمز
التقديرات النهائية

للموارد
بيان المرافق

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

تقديرات الموارد

0,005.793.775,365.793.775,365.767.971,47القنيطرة- سال- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط 4.1.2.0.0.08.004

0,002.755.207,842.755.207,842.755.207,84خنيفرة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل 4.1.2.0.0.08.005

0,0024.296.158,8124.296.158,8120.730.853,06سطات- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البيضاء4.1.2.0.0.08.006

0,0015.867.009,2415.867.009,2415.867.009,24آسفي- المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش 4.1.2.0.0.08.007

0,002.094.290,712.094.290,712.094.290,71تافياللت- المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 4.1.2.0.0.08.008

0,0012.504.537,2112.504.537,2110.770.399,96ماسة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة سوس 4.1.2.0.0.08.009

0,0012.149.407,3212.149.407,328.065.195,10واد نون- المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم 4.1.2.0.0.08.010

0,005.866.827,805.866.827,802.240.768,52الساقية الحمراء-المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون 4.1.2.0.0.08.011

0,0011.788.302,4611.788.302,4611.788.302,46واد الذهب- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة 4.1.2.0.0.08.012

0,0036.034.916,6436.034.916,6436.034.916,64مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية4.1.2.0.0.08.018

0,00159.313.639,52159.313.639,52139.218.273,73...مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

0,000,000,000,00قسم التعاون4.1.2.0.0.11.002

0,000,000,000,00قسم استراتيجيات التكوين4.1.2.0.0.11.003

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  التربية 

...الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
0,000,000,000,00

وزارة الصحة

0,000,000,00636.598,93المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات4.1.2.0.0.12.001

0,000,000,0024.353,08آيت ملول-المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان4.1.2.0.0.12.002

0,00770.941,52770.941,520,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت4.1.2.0.0.12.003

0,000,000,007.063,97المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت4.1.2.0.0.12.004

0,00134.095,99134.095,990,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة4.1.2.0.0.12.005

0,000,000,002.497.526,27المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة4.1.2.0.0.12.006

(2) ص   "ط" الجدول  



(بالدرهم)

المداخيلالرمز
التقديرات النهائية

للموارد
بيان المرافق

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

تقديرات الموارد

0,00113.831,70113.831,700,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة4.1.2.0.0.12.007

0,000,000,002.940,00المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي4.1.2.0.0.12.008

0,00389.723,55389.723,55389.723,55المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة4.1.2.0.0.12.009

0,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات4.1.2.0.0.12.010

0,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان4.1.2.0.0.12.012

0,000,000,00422.166,82المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو4.1.2.0.0.12.013

0,001.127.318,591.127.318,591.127.318,59المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة4.1.2.0.0.12.014

0,0049.019,3549.019,3549.019,35المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم4.1.2.0.0.12.015

0,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون4.1.2.0.0.12.016

0,000,000,001.934,81المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش4.1.2.0.0.12.017

0,002.810.283,922.810.283,922.810.283,92المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة4.1.2.0.0.12.018

0,000,000,0019.204,04المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان4.1.2.0.0.12.019

0,00711.485,41711.485,41711.485,41المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية4.1.2.0.0.12.020

0,000,000,00756.032,96المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران4.1.2.0.0.12.021

0,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة4.1.2.0.0.12.022

0,00966.373,10966.373,10966.373,10المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة4.1.2.0.0.12.023

0,003.128.272,253.128.272,253.128.272,25المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة4.1.2.0.0.12.024

0,000,000,002,39المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج4.1.2.0.0.12.025

0,000,000,001.896.332,22المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور4.1.2.0.0.12.026

0,000,000,000,80المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان4.1.2.0.0.12.027

0,000,000,00363.978,18المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب4.1.2.0.0.12.028

0,00380.880,62380.880,620,00المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون4.1.2.0.0.12.029

0,000,000,00967.592,11المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان4.1.2.0.0.12.030

(3) ص   "ط" الجدول  



(بالدرهم)

المداخيلالرمز
التقديرات النهائية

للموارد
بيان المرافق

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

تقديرات الموارد

0,0094.840,6094.840,6094.840,60المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل4.1.2.0.0.12.031

0,00866.771,36866.771,36866.771,36المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير4.1.2.0.0.12.032

0,000,000,001.619.006,42المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش4.1.2.0.0.12.033

0,00901.836,73901.836,73901.836,73الحي المحمدي-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع4.1.2.0.0.12.035

0,003.300.000,003.300.000,003.300.000,00مرس السلطان-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء4.1.2.0.0.12.036

0,003.616.479,053.616.479,059.616.479,05المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد4.1.2.0.0.12.037

0,000,000,007.762,88المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء4.1.2.0.0.12.038

0,000,000,00582.669,49المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية4.1.2.0.0.12.039

0,000,000,00832,00المركز اإلستشفائي بعمالة سال4.1.2.0.0.12.040

0,000,000,0077,62تمارة- المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات 4.1.2.0.0.12.041

0,00561.060,42561.060,42561.060,42المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات4.1.2.0.0.12.042

0,001.286.383,731.286.383,731.287.209,46المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس4.1.2.0.0.12.045

0,00641.315,80641.315,80641.315,80المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة4.1.2.0.0.12.046

10.000.000,002.132.547,2712.132.547,2712.132.547,27الرباط-المركز الوطني لتحاقن الدم 4.1.2.0.0.12.047

0,000,000,005.000.000,00الدار البيضاء-المركز الجهوي لتحاقن الدم 4.1.2.0.0.12.048

16.000.000,0010.264.235,2226.264.235,2218.264.235,22المعهد الوطني الصحي4.1.2.0.0.12.049

3.500.000,0012.897.674,5216.397.674,5213.040.943,92المركز الوطني للوقاية من األشعة4.1.2.0.0.12.050

9.500.000,0035.789.239,8245.289.239,8219.870.569,19مديرية األدوية و الصيدلة4.1.2.0.0.12.051

0,000,000,000,00المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة4.1.2.0.0.12.052

0,000,000,0024.599,20المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني4.1.2.0.0.12.053

0,000,000,00715.135,92المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات4.1.2.0.0.12.054

0,000,000,00274.283,12المركز االستشفائي الجهوي بالرباط4.1.2.0.0.12.055

0,000,000,002,00المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت4.1.2.0.0.12.056

(4) ص   "ط" الجدول  



(بالدرهم)

المداخيلالرمز
التقديرات النهائية

للموارد
بيان المرافق

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

تقديرات الموارد

0,000,000,0094.561,60آيت باها-المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة4.1.2.0.0.12.057

0,00801.620,00801.620,00801.620,00المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق4.1.2.0.0.12.058

0,000,000,0018.450,00المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان4.1.2.0.0.12.059

0,000,000,0070.027,20المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا4.1.2.0.0.12.060

0,00145.895,20145.895,20145.895,20المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز4.1.2.0.0.12.061

0,000,000,00338.830,59المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة4.1.2.0.0.12.062

0,000,000,00109,60المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور4.1.2.0.0.12.063

0,000,000,000,00الزاك-المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا4.1.2.0.0.12.064

0,000,000,004.362,60المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم4.1.2.0.0.12.065

0,000,000,001.176,80المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة4.1.2.0.0.12.066

0,000,000,00828.263,60المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي4.1.2.0.0.12.067

0,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر4.1.2.0.0.12.068

0,0029.746,0029.746,0029.746,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل4.1.2.0.0.12.069

0,000,000,003.900,54المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب4.1.2.0.0.12.070

0,000,000,004,60المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق4.1.2.0.0.12.071

5.000.000,0014.962.470,5519.962.470,5514.962.470,55المدرسة الوطنية للصحة العمومية4.1.2.0.0.12.072

0,000,000,001.622,08المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة4.1.2.0.0.12.073

0,000,000,00200.557,60المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك4.1.2.0.0.12.074

0,001.068.461,381.068.461,381.068.767,14المركز االستشفائي الجهوي بفاس4.1.2.0.0.12.075

0,000,000,00202,00المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير4.1.2.0.0.12.076

0,000,000,001.144,00المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني4.1.2.0.0.12.077

0,000,000,00118.632,72المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان4.1.2.0.0.12.078

0,000,000,000,00المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان4.1.2.0.0.12.079

(5) ص   "ط" الجدول  



(بالدرهم)

المداخيلالرمز
التقديرات النهائية

للموارد
بيان المرافق

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

تقديرات الموارد

0,002.964.616,282.964.616,280,00المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد4.1.2.0.0.12.080

0,00240.348,36240.348,360,00المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة4.1.2.0.0.12.081

0,00138.518,40138.518,40138.518,40المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور4.1.2.0.0.12.082

0,000,000,0050.002,00المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية4.1.2.0.0.12.083

0,000,000,00167.144,00المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح4.1.2.0.0.12.084

0,000,000,00638.500,90المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت4.1.2.0.0.12.085

0,000,000,0021.467,74المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف4.1.2.0.0.12.086

44.000.000,00103.286.286,69147.286.286,69125.286.357,88…مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة االقتصاد والمالية

0,0011.618.883,0911.618.883,0911.618.883,09مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة4.1.2.0.0.13.003

0,00138.672.384,75138.672.384,75138.672.685,85الخزينة العامة للمملكة4.1.2.0.0.13.005

6.500.000,0012.764.708,2119.264.708,2119.519.132,21القسم اإلداري4.1.2.0.0.13.006

0,00122.450.000,00122.450.000,00125.569.681,00إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة4.1.2.0.0.13.007

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد 

...والمالية 
6.500.000,00285.505.976,05292.005.976,05295.380.382,15

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

1.100.000,002.673.241,573.773.241,573.773.241,57المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة4.1.2.0.0.14.001

2.650.000,004.404.889,487.054.889,487.804.889,48المحمدية- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.1.2.0.0.14.002

2.000.000,009.041.355,9611.041.355,9611.041.355,96أكادير- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.1.2.0.0.14.003

800.000,00488.133,031.288.133,035.188.133,03الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.1.2.0.0.14.004

500.000,003.804,78503.804,78703.804,78أرفود- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.1.2.0.0.14.005

800.000,00554.492,631.354.492,631.554.492,63فاس- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.1.2.0.0.14.006

1.600.000,006.376.192,007.976.192,008.176.192,00مراكش- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.1.2.0.0.14.007

(6) ص   "ط" الجدول  



(بالدرهم)

المداخيلالرمز
التقديرات النهائية

للموارد
بيان المرافق

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

تقديرات الموارد

800.000,00384.702,491.184.702,496.011.702,49ورززات- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.1.2.0.0.14.008

800.000,004.398.443,545.198.443,545.698.443,54السعيدية- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.1.2.0.0.14.009

500.000,00253.256,26753.256,261.153.256,26سال- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.1.2.0.0.14.010

1.000.000,003.782.913,144.782.913,144.782.913,14طنجة- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.1.2.0.0.14.011

700.000,002.940.738,313.640.738,313.940.738,31أصيال- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي4.1.2.0.0.14.012

500.000,002.900.212,663.400.212,663.775.212,66بن سليمان- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي4.1.2.0.0.14.013

750.000,003.170.155,063.920.155,064.095.155,06الدارالبيضاء- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي4.1.2.0.0.14.014

500.000,001.094.542,231.594.542,231.794.542,23الرباط- مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة4.1.2.0.0.14.015

2.000.000,002.887.753,994.887.753,995.087.753,99معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس4.1.2.0.0.14.016

0,000,000,000,00قسم خريطة التكوين المهني4.1.2.0.0.14.017

200.000,0010.505,67210.505,67210.505,67معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس4.1.2.0.0.14.018

200.000,0042.525,23242.525,23242.525,23معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش4.1.2.0.0.14.019

200.000,0044.569,92244.569,92244.569,92معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس4.1.2.0.0.14.020

200.000,0030.002,81230.002,81230.002,81معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط4.1.2.0.0.14.021

230.000,0030.772,58260.772,58260.772,58معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات4.1.2.0.0.14.022

250.000,00189,49250.189,49250.189,49معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان4.1.2.0.0.14.023

25.000.000,00158.930.212,82183.930.212,82221.531.012,82المديرية العامة للطيران المدني4.1.2.0.0.14.024

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة 

...والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
43.280.000,00204.443.605,65247.723.605,65297.551.405,65

األمانة العامة للحكومة

0,0077.400.000,0077.400.000,00133.297.696,74مديرية المطبعة الرسمية4.1.2.0.0.16.001

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

...للحكومة 
0,0077.400.000,0077.400.000,00133.297.696,74

(7) ص   "ط" الجدول  



(بالدرهم)

المداخيلالرمز
التقديرات النهائية

للموارد
بيان المرافق

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

تقديرات الموارد

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

4.000.000,0011.245.596,7215.245.596,7218.234.979,72المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية4.1.2.0.0.17.002

1.000.000,004.824.281,815.824.281,814.824.281,81مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات4.1.2.0.0.17.003

1.000.000,008.042.377,919.042.377,919.942.843,91فاس- مصلحة السوقيات و المعدات4.1.2.0.0.17.004

1.500.000,001.330.261,972.830.261,971.330.261,97الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات 4.1.2.0.0.17.005

1.500.000,003.013.559,224.513.559,223.013.559,22مراكش- مصلحة السوقيات و المعدات 4.1.2.0.0.17.006

0,000,000,00108.393,43مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات 4.1.2.0.0.17.007

1.000.000,003.385.996,624.385.996,627.295.251,62وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات4.1.2.0.0.17.008

1.000.000,005.490.883,286.490.883,287.876.773,28الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات 4.1.2.0.0.17.009

3.500.000,009.749.065,4213.249.065,4213.105.164,42أكادير- مصلحة السوقيات و المعدات4.1.2.0.0.17.010

1.000.000,000,001.000.000,003.362.725,08معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق4.1.2.0.0.17.011

10.000.000,0021.802.175,8131.802.175,8124.802.175,81المعهد العالي للدراسات البحرية4.1.2.0.0.17.012

500.000.000,001.591.427.525,922.091.427.525,921.942.811.196,40مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية4.1.2.0.0.17.013

300.000,000,00300.000,00842.982,64مصلحة التكوين المستمر4.1.2.0.0.17.014

500.000,001.613.477,002.113.477,008.425.559,53مديرية التجهيزات العامة4.1.2.0.0.17.016

20.000.000,00360.251.858,68380.251.858,68421.288.918,68المركز الوطني إلجراء االختبارات و التصديق4.1.2.0.0.17.017

4.500.000,0017.565.940,3622.065.940,3626.994.790,36مديرية المالحة التجارية4.1.2.0.0.17.018

0,000,000,000,00مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون4.1.2.0.0.17.019

0,000,000,000,00مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة4.1.2.0.0.17.020

0,000,000,000,00مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل4.1.2.0.0.17.021

35.000.000,0046.812.498,6081.812.498,6062.645.348,60الدار البيضاء-مديرية األرصاد الجوية الوطنية 4.1.2.0.0.17.022

500.000,004.000.000,004.500.000,004.000.000,00مصلحة تسيير األوراش4.1.2.0.0.17.023

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز 

...والنقل واللوجيستيك والماء 
586.300.000,002.090.555.499,322.676.855.499,322.560.905.206,48

(8) ص   "ط" الجدول  



(بالدرهم)

المداخيلالرمز
التقديرات النهائية

للموارد
بيان المرافق

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

تقديرات الموارد

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

0,009.699.677,019.699.677,019.699.677,01سال- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل 4.1.2.0.0.20.001

0,000,000,000,00إقليم القنيطرة- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات 4.1.2.0.0.20.002

0,000,000,000,00المعهد التقني الفالحي بالشاوية4.1.2.0.0.20.003

0,007.902.417,297.902.417,297.902.417,29المعهد التقني الفالحي بتيفلت4.1.2.0.0.20.004

0,00813.819,79813.819,79813.819,79المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر4.1.2.0.0.20.005

0,003.024.333,453.024.333,453.024.333,45المدرسة الفالحية بتمارة4.1.2.0.0.20.006

3.700.000,0053.159.437,8856.859.437,8856.859.437,88قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية4.1.2.0.0.20.007

200.000,0098,55200.098,55200.098,55الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري4.1.2.0.0.20.008

200.000,002.509.952,672.709.952,672.709.952,67آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.1.2.0.0.20.009

1.200.000,00424.499,161.624.499,161.624.499,16المعهد العالي للصيد البحري4.1.2.0.0.20.010

300.000,00904.259,861.204.259,861.204.259,86طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري4.1.2.0.0.20.011

200.000,00557,33200.557,33200.557,33العرائش- معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.1.2.0.0.20.012

200.000,00360.181,93560.181,934.930.608,13العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.1.2.0.0.20.013

8.000.000,003.364.623,7111.364.623,7110.244.623,71المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين4.1.2.0.0.20.014

10.000.000,001.873.991,6311.873.991,6310.123.584,29مصلحة الثانويات الفالحية4.1.2.0.0.20.015

0,000,000,000,00مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية4.1.2.0.0.20.016

0,00731.234,00731.234,00731.234,00المنتزه الوطني لسوس ماسة4.1.2.0.0.20.017

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة 

...والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 
24.000.000,0084.769.084,26108.769.084,26110.269.103,12

وزارة الشباب و الرياضة

0,000,000,000,00المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية4.1.2.0.0.21.001

0,000,000,000,00الرباط-المركب الرياضي األمير موالى عبد هللا 4.1.2.0.0.21.002

(9) ص   "ط" الجدول  



(بالدرهم)

المداخيلالرمز
التقديرات النهائية

للموارد
بيان المرافق

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

تقديرات الموارد

0,004.401.761,904.401.761,904.401.761,90الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة 4.1.2.0.0.21.003

0,000,000,000,00المركب الرياضي لفاس4.1.2.0.0.21.005

0,009.110.101,899.110.101,8915.110.101,89مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية4.1.2.0.0.21.006

0,000,000,000,00مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة4.1.2.0.0.21.007

0,000,000,000,00مصلحة السياحة الثقافية للشباب4.1.2.0.0.21.008

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب 

...والرياضة 
0,0013.511.863,7913.511.863,7919.511.863,79

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

0,000,000,000,00قسم الحج4.1.2.0.0.23.001

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف 

...والشؤون اإلسالمية 
0,000,000,000,00

وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة 

190.000,0075.389,37265.389,37265.389,37معهد المعادن بتويسيت4.1.2.0.0.27.001

1.380.000,00325.123,991.705.123,991.705.123,99معهد المعادن بمراكش4.1.2.0.0.27.002

1.500.000,003.959.926,655.459.926,655.459.926,65المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث4.1.2.0.0.27.004

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

...والمعادن و التنمية المستدامة 
3.070.000,004.360.440,017.430.440,017.430.440,01

وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

0,000,000,000,00مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف باالعتماد والتقييس4.1.2.0.0.28.002

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

...واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 
0,000,000,000,00

وزارة الثقافة واالتصال

0,000,000,000,00مطبعة دار المناهل4.1.2.0.0.29.001

0,000,000,000,00المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بالرباط4.1.2.0.0.29.002

(10) ص   "ط" الجدول  



(بالدرهم)

المداخيلالرمز
التقديرات النهائية

للموارد
بيان المرافق

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

تقديرات الموارد

0,000,000,000,00المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان4.1.2.0.0.29.003

0,000,000,000,00مسرح محمد السادس بوجدة4.1.2.0.0.29.004

2.610.000,005.843.833,848.453.833,848.453.833,84المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال4.1.2.0.0.29.005

6.500.000,0040.063.977,3446.563.977,3451.563.977,34المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما4.1.2.0.0.29.006

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

...واالتصال 
9.110.000,0045.907.811,1855.017.811,1860.017.811,18

وزارة الشغل و اإلدماج المهني

0,00419.972,00419.972,00419.972,00قسم التكوين4.1.2.0.0.31.004

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشغل 

...واإلدماج المهني 
0,00419.972,00419.972,00419.972,00

إدارة الدفاع الوطني

3.000.000,006.155.010,979.155.010,979.155.010,97المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد4.1.2.0.0.34.001

0,00500.000,00500.000,00500.000,00المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط4.1.2.0.0.34.002

0,00450.000,00450.000,00450.000,00المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش4.1.2.0.0.34.003

0,00200.000,00200.000,00200.000,00المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس4.1.2.0.0.34.004

0,000,000,000,00المستشفى العسكري بالعيون4.1.2.0.0.34.005

0,000,000,000,00المستشفى العسكري بالداخلة4.1.2.0.0.34.006

0,000,000,000,00المستشفى العسكري بكلميم4.1.2.0.0.34.007

0,000,000,000,00المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير4.1.2.0.0.34.008

0,000,000,000,00المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة4.1.2.0.0.34.009

0,000,000,000,00وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة4.1.2.0.0.34.010

0,000,000,000,00المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد4.1.2.0.0.34.011

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

...
3.000.000,007.305.010,9710.305.010,9710.305.010,97

(11) ص   "ط" الجدول  



(بالدرهم)

المداخيلالرمز
التقديرات النهائية

للموارد
بيان المرافق

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

تقديرات الموارد

المندوبية السامية للتخطيط

5.000.000,007.225.681,4712.225.681,4712.225.681,47المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي4.1.2.0.0.42.001

4.000.000,006.836.421,4110.836.421,4110.836.421,41المركز الوطني للتوثيق4.1.2.0.0.42.002

8.700.000,0029.113.640,6737.813.640,6738.028.640,67مدرسة علوم المعلومات4.1.2.0.0.42.003

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية 

...للتخطيط 
17.700.000,0043.175.743,5560.875.743,5561.090.743,55

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

7.300.000,000,007.300.000,002.587.403,02المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية4.1.2.0.0.46.001

1.000.000,002.438.872,743.438.872,742.438.872,74المعهد الوطني للتهيئة و التعمير4.1.2.0.0.46.002

0,000,000,000,00المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس4.1.2.0.0.46.003

0,000,000,000,00المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان4.1.2.0.0.46.004

0,000,000,000,00المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش4.1.2.0.0.46.005

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة إعداد 

...التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 
8.300.000,002.438.872,7410.738.872,745.026.275,76

وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية

0,00212.899,15212.899,15212.899,15مصلحة التوجيه والدعم4.1.2.0.0.48.001

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة األسرة 

...والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية 
0,00212.899,15212.899,15212.899,15

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

0,003.213.552,503.213.552,503.213.552,50مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي4.1.2.0.0.51.001

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  للمندوبية العامة 

...إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 
0,003.213.552,503.213.552,503.213.552,50

745.260.000,003.368.003.182,074.113.263.182,074.071.319.919,35...مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

(12) ص   "ط" الجدول  



(بالدرهم)

رئيس الحكومة

18.000.000,0013.479.353,5531.479.353,550,0031.479.353,5519.652.194,2711.827.159,28الكولف الملكي دار السالم4.2.1.0.0.04.001

18.000.000,0013.479.353,5531.479.353,550,0031.479.353,5519.652.194,2711.827.159,28...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة 

وزارة العدل 

900.000,00567.652,581.467.652,5830.000,001.497.652,58529.401,00938.251,58مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض4.2.1.0.0.06.002

900.000,00567.652,581.467.652,5830.000,001.497.652,58529.401,00938.251,58...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

0,004.525.663,884.525.663,880,004.525.663,88562.761,603.962.902,28تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات المناخية4.2.1.0.0.07.001

20.000.000,0035.709.576,3255.709.576,320,0055.709.576,3228.735.889,4326.973.686,89مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية4.2.1.0.0.07.002

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية 

…والتعاون الدولي 
20.000.000,0040.235.240,2060.235.240,200,0060.235.240,2029.298.651,0330.936.589,17

وزارة الداخلية

6.000.000,001.714.257,497.714.257,491.172.054,018.886.311,504.924.674,922.789.582,57الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة4.2.1.0.0.08.001

5.000.000,00163.200,005.163.200,001.846.581,607.009.781,602.513.202,542.649.997,46المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق4.2.1.0.0.08.002

6.000.000,005.311.969,8811.311.969,883.000.000,0014.311.969,882.367.961,868.944.008,02مكناس- المركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس 4.2.1.0.0.08.003

7.000.000,003.892.596,9010.892.596,900,0010.892.596,905.090.048,165.802.548,74القنيطرة- سال- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط 4.2.1.0.0.08.004

4.000.000,002.241.811,146.241.811,140,006.241.811,141.927.953,744.313.857,40خنيفرة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل 4.2.1.0.0.08.005

8.000.000,001.200.000,009.200.000,008.226.021,1717.426.021,173.123.219,326.076.780,68سطات- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البيضاء4.2.1.0.0.08.006

6.000.000,004.278.421,0010.278.421,00647.602,1910.926.023,193.858.738,846.419.682,16آسفي- المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش 4.2.1.0.0.08.007

5.000.000,000,005.000.000,002.094.290,717.094.290,712.948.362,282.051.637,72تافياللت- المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 4.2.1.0.0.08.008

4.000.000,001.000.000,005.000.000,001.541.672,456.541.672,452.350.210,052.649.789,95ماسة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة سوس 4.2.1.0.0.08.009

3.000.000,00610.000,003.610.000,001.978.209,115.588.209,111.213.240,522.396.759,48واد نون- المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم 4.2.1.0.0.08.010

4.000.000,0050.526,794.050.526,791.807.232,255.857.759,042.039.437,862.011.088,93الساقية الحمراء-المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون 4.2.1.0.0.08.011

3.000.000,001.000.000,004.000.000,001.526.214,065.526.214,061.042.361,952.957.638,05واد الذهب- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة 4.2.1.0.0.08.012

185.000.000,006.665.481,53191.665.481,530,00191.665.481,5320.516.342,53171.149.139,00مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية4.2.1.0.0.08.018

246.000.000,0028.128.264,73274.128.264,7323.839.877,55297.968.142,2853.915.754,57220.212.510,16…مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

0,000,000,000,000,000,000,00قسم التعاون4.2.1.0.0.11.002

تغييرات التقديرات الناتجة عن

قرارات رفع سقف التحمالت

اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

- السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية

التصفية النهـائـية  لمرافق الدولــة المسـيرة بصـورة مستقلـة  

2017 للسنة المالية 

"ي " الجــــــــــــــــــدول 
  "9"  المــــــــــــادة 

نفقات اإلستغالل

النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات النهائية

دفع فائض موارد اإلستغالل 

المرصد لنفقات اإلستثمار
السقف النهائي للنفقات بيان المرافقالرمز

ص(1) "ي"الجدول    



(بالدرهم)

تغييرات التقديرات الناتجة عن

قرارات رفع سقف التحمالت

اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

- السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية

النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات النهائية

دفع فائض موارد اإلستغالل 

المرصد لنفقات اإلستثمار
السقف النهائي للنفقات بيان المرافقالرمز

5.000.000,002.826.666,697.826.666,690,007.826.666,693.962.494,123.864.172,57قسم استراتيجيات التكوين4.2.1.0.0.11.003

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  التربية الوطنية 

...والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
5.000.000,002.826.666,697.826.666,690,007.826.666,693.962.494,123.864.172,57

وزارة الصحة

11.500.000,000,0011.500.000,000,0011.500.000,008.635.280,702.864.719,30المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات4.2.1.0.0.12.001

10.100.000,001.492.419,4911.592.419,490,0011.592.419,4910.420.961,851.171.457,64آيت ملول-المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان4.2.1.0.0.12.002

11.300.000,001.673.127,5012.973.127,500,0012.973.127,5011.298.230,791.674.896,71المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت4.2.1.0.0.12.003

9.100.000,001.496.374,8210.596.374,820,0010.596.374,8210.319.725,36276.649,46المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت4.2.1.0.0.12.004

13.775.000,006.108.758,6419.883.758,640,0019.883.758,6413.997.524,415.886.234,23المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة4.2.1.0.0.12.005

11.650.000,000,0011.650.000,000,0011.650.000,008.272.249,443.377.750,56المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة4.2.1.0.0.12.006

21.000.000,00713.207,8721.713.207,870,0021.713.207,8716.756.889,204.956.318,67المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة4.2.1.0.0.12.007

16.675.000,001.352.110,2218.027.110,220,0018.027.110,2214.158.728,993.868.381,23المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي4.2.1.0.0.12.008

21.700.000,000,0021.700.000,000,0021.700.000,0012.359.052,549.340.947,46المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة4.2.1.0.0.12.009

21.600.000,002.364.891,8423.964.891,840,0023.964.891,8416.102.225,787.862.666,06المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات4.2.1.0.0.12.010

7.000.000,002.159.624,139.159.624,130,009.159.624,135.458.575,743.701.048,39المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان4.2.1.0.0.12.012

6.500.000,000,006.500.000,000,006.500.000,004.804.462,161.695.537,84المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو4.2.1.0.0.12.013

25.500.000,002.592.531,1928.092.531,190,0028.092.531,1920.396.487,277.696.043,92المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة4.2.1.0.0.12.014

10.450.000,00172.553,0110.622.553,010,0010.622.553,019.344.561,001.277.992,01المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم4.2.1.0.0.12.015

9.500.000,000,009.500.000,000,009.500.000,007.259.984,192.240.015,81المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون4.2.1.0.0.12.016

14.700.000,000,0014.700.000,000,0014.700.000,0012.189.159,682.510.840,32المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش4.2.1.0.0.12.017

29.000.000,0011.533.037,5840.533.037,580,0040.533.037,5824.118.832,1516.414.205,43المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة4.2.1.0.0.12.018

23.000.000,000,0023.000.000,000,0023.000.000,0020.019.001,402.980.998,60المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان4.2.1.0.0.12.019

19.000.000,002.526.248,4921.526.248,490,0021.526.248,4918.317.960,453.208.288,04المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية4.2.1.0.0.12.020

6.800.000,000,006.800.000,000,006.800.000,004.851.222,941.948.777,06المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران4.2.1.0.0.12.021

11.500.000,003.110.386,2414.610.386,240,0014.610.386,2412.418.635,172.191.751,07المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة4.2.1.0.0.12.022

16.700.000,002.711.145,3519.411.145,350,0019.411.145,3514.194.450,425.216.694,93المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة4.2.1.0.0.12.023

13.500.000,004.007.730,4617.507.730,460,0017.507.730,4612.057.008,675.450.721,79المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة4.2.1.0.0.12.024

5.100.000,00267.814,605.367.814,600,005.367.814,604.877.230,42490.584,18المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج4.2.1.0.0.12.025

22.000.000,000,0022.000.000,000,0022.000.000,0016.420.494,785.579.505,22المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور4.2.1.0.0.12.026

9.200.000,000,009.200.000,000,009.200.000,006.916.973,402.283.026,60المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان4.2.1.0.0.12.027

5.500.000,000,005.500.000,000,005.500.000,003.839.391,411.660.608,59المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب4.2.1.0.0.12.028

14.300.000,000,0014.300.000,000,0014.300.000,0010.945.248,913.354.751,09المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون4.2.1.0.0.12.029

5.000.000,003.163.489,538.163.489,530,008.163.489,535.469.232,202.694.257,33المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان4.2.1.0.0.12.030

28.500.000,006.090.140,4134.590.140,410,0034.590.140,4126.846.671,497.743.468,92المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل4.2.1.0.0.12.031

23.800.000,005.510.052,2429.310.052,240,0029.310.052,2418.985.564,7710.324.487,47المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير4.2.1.0.0.12.032

18.250.000,000,0018.250.000,000,0018.250.000,0014.453.031,743.796.968,26المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش4.2.1.0.0.12.033

15.600.000,002.228.946,7417.828.946,740,0017.828.946,7410.984.714,576.844.232,17الحي المحمدي-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع4.2.1.0.0.12.035

14.400.000,001.438.457,0815.838.457,080,0015.838.457,089.377.211,996.461.245,09مرس السلطان-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء4.2.1.0.0.12.036

ص(2) "ي"الجدول    



(بالدرهم)

تغييرات التقديرات الناتجة عن

قرارات رفع سقف التحمالت

اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

- السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية

النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات النهائية

دفع فائض موارد اإلستغالل 

المرصد لنفقات اإلستثمار
السقف النهائي للنفقات بيان المرافقالرمز

14.600.000,0014.994.380,5929.594.380,592.000.000,0031.594.380,5918.875.176,3210.719.204,27المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد4.2.1.0.0.12.037

13.000.000,00748.499,1913.748.499,190,0013.748.499,199.194.110,204.554.388,99المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء4.2.1.0.0.12.038

10.600.000,000,0010.600.000,000,0010.600.000,007.207.624,783.392.375,22المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية4.2.1.0.0.12.039

15.200.000,001.266.055,0716.466.055,070,0016.466.055,0715.268.728,041.197.327,03المركز اإلستشفائي بعمالة سال4.2.1.0.0.12.040

8.000.000,001.513.590,509.513.590,500,009.513.590,508.623.461,47890.129,03تمارة- المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات 4.2.1.0.0.12.041

15.250.000,004.077.223,4919.327.223,490,0019.327.223,4911.224.156,358.103.067,14المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات4.2.1.0.0.12.042

30.000.000,002.937.223,5332.937.223,531.286.383,7334.223.607,2622.146.159,0110.791.064,52المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس4.2.1.0.0.12.045

29.000.000,004.597.615,7633.597.615,760,0033.597.615,7612.370.646,7221.226.969,04المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة4.2.1.0.0.12.046

34.000.000,0065.310.732,2499.310.732,240,0099.310.732,2465.972.569,3133.338.162,93الرباط-المركز الوطني لتحاقن الدم 4.2.1.0.0.12.047

10.000.000,00130.283.518,56140.283.518,560,00140.283.518,5617.775.507,37122.508.011,19الدار البيضاء-المركز الجهوي لتحاقن الدم 4.2.1.0.0.12.048

6.000.000,007.344.833,4513.344.833,450,0013.344.833,457.623.870,095.720.963,36المعهد الوطني الصحي4.2.1.0.0.12.049

2.500.000,001.217.903,303.717.903,300,003.717.903,302.388.847,591.329.055,71المركز الوطني للوقاية من األشعة4.2.1.0.0.12.050

3.000.000,0015.829.536,1418.829.536,140,0018.829.536,146.803.579,0312.025.957,11مديرية األدوية و الصيدلة4.2.1.0.0.12.051

4.750.000,00892.350,615.642.350,610,005.642.350,614.141.868,181.500.482,43المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة4.2.1.0.0.12.052

8.000.000,002.946.493,8310.946.493,830,0010.946.493,836.892.215,354.054.278,48المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني4.2.1.0.0.12.053

7.600.000,000,007.600.000,000,007.600.000,005.242.444,832.357.555,17المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات4.2.1.0.0.12.054

9.250.000,000,009.250.000,000,009.250.000,005.397.272,073.852.727,93المركز االستشفائي الجهوي بالرباط4.2.1.0.0.12.055

4.700.000,00251.426,784.951.426,780,004.951.426,783.884.905,321.066.521,46المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت4.2.1.0.0.12.056

5.000.000,002.304.778,367.304.778,360,007.304.778,366.139.488,021.165.290,34آيت باها-المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة4.2.1.0.0.12.057

10.000.000,001.061.505,6211.061.505,620,0011.061.505,627.713.346,203.348.159,42المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق4.2.1.0.0.12.058

4.000.000,000,004.000.000,000,004.000.000,003.306.590,16693.409,84المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان4.2.1.0.0.12.059

4.500.000,004.550.163,049.050.163,040,009.050.163,043.995.005,315.055.157,73المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا4.2.1.0.0.12.060

4.650.000,003.217.905,477.867.905,470,007.867.905,473.081.542,404.786.363,07المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز4.2.1.0.0.12.061

4.200.000,000,004.200.000,000,004.200.000,003.548.041,46651.958,54المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة4.2.1.0.0.12.062

3.500.000,000,003.500.000,000,003.500.000,002.791.008,25708.991,75المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور4.2.1.0.0.12.063

4.450.000,00380.818,654.830.818,650,004.830.818,653.877.823,32952.995,33الزاك-المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا4.2.1.0.0.12.064

7.800.000,000,007.800.000,000,007.800.000,007.075.865,63724.134,37المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم4.2.1.0.0.12.065

5.150.000,00737.723,645.887.723,640,005.887.723,645.212.307,38675.416,26المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة4.2.1.0.0.12.066

11.250.000,000,0011.250.000,000,0011.250.000,008.116.887,603.133.112,40المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي4.2.1.0.0.12.067

3.000.000,00900.164,423.900.164,420,003.900.164,422.787.071,651.113.092,77المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر4.2.1.0.0.12.068

7.400.000,004.018.808,0111.418.808,010,0011.418.808,014.871.917,876.546.890,14المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل4.2.1.0.0.12.069

4.000.000,000,004.000.000,000,004.000.000,002.966.585,781.033.414,22المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب4.2.1.0.0.12.070

6.800.000,00386.220,937.186.220,930,007.186.220,935.727.424,891.458.796,04المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق4.2.1.0.0.12.071

4.000.000,004.911.211,368.911.211,360,008.911.211,361.754.730,417.156.480,95المدرسة الوطنية للصحة العمومية4.2.1.0.0.12.072

3.900.000,000,003.900.000,000,003.900.000,003.512.287,87387.712,13المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة4.2.1.0.0.12.073

7.650.000,000,007.650.000,000,007.650.000,006.143.344,181.506.655,82المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك4.2.1.0.0.12.074

33.000.000,000,0033.000.000,00793.652,9433.793.652,9425.852.604,657.147.395,35المركز االستشفائي الجهوي بفاس4.2.1.0.0.12.075

ص(3) "ي"الجدول    



(بالدرهم)

تغييرات التقديرات الناتجة عن

قرارات رفع سقف التحمالت

اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

- السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية

النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات النهائية

دفع فائض موارد اإلستغالل 

المرصد لنفقات اإلستثمار
السقف النهائي للنفقات بيان المرافقالرمز

4.000.000,002.867.222,386.867.222,380,006.867.222,384.569.404,672.297.817,71المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير4.2.1.0.0.12.076

3.800.000,00683.184,564.483.184,560,004.483.184,564.308.342,56174.842,00المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني4.2.1.0.0.12.077

4.900.000,000,004.900.000,000,004.900.000,002.860.990,632.039.009,37المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان4.2.1.0.0.12.078

3.600.000,001.876.023,235.476.023,230,005.476.023,234.149.146,111.326.877,12المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان4.2.1.0.0.12.079

8.000.000,001.008.374,499.008.374,490,009.008.374,496.794.817,842.213.556,65المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد4.2.1.0.0.12.080

4.500.000,0071.889,544.571.889,540,004.571.889,543.381.752,891.190.136,65المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة4.2.1.0.0.12.081

5.500.000,00861.139,296.361.139,290,006.361.139,294.752.176,051.608.963,24المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور4.2.1.0.0.12.082

4.500.000,000,004.500.000,000,004.500.000,002.454.339,852.045.660,15المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية4.2.1.0.0.12.083

9.000.000,000,009.000.000,000,009.000.000,004.523.785,694.476.214,31المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح4.2.1.0.0.12.084

5.000.000,007.073.678,5612.073.678,560,0012.073.678,563.941.488,478.132.190,09المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت4.2.1.0.0.12.085

3.800.000,001.077.491,624.877.491,620,004.877.491,623.711.434,161.166.057,46المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف4.2.1.0.0.12.086

919.500.000,00354.912.733,641.274.412.733,644.080.036,671.278.492.770,31801.821.669,96472.591.063,68…مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة االقتصاد والمالية

0,000,000,005.102.973,665.102.973,660,000,00مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة4.2.1.0.0.13.003

43.000.000,000,0043.000.000,0050.831.663,5493.831.663,5438.044.172,174.955.827,83الخزينة العامة للمملكة4.2.1.0.0.13.005

0,0035.004,0035.004,000,0035.004,000,0035.004,00القسم اإلداري4.2.1.0.0.13.006

42.000.000,0026.708.332,6268.708.332,6216.472.555,1485.180.887,7614.366.407,6554.341.924,97إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة4.2.1.0.0.13.007

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية 

...
85.000.000,0026.743.336,62111.743.336,6272.407.192,34184.150.528,9652.410.579,8259.332.756,80

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

14.135.557,900,0014.135.557,9011.618.607,742.516.950,16 344.442,10-14.480.000,00المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة4.2.1.0.0.14.001

2.740.000,00821.415,903.561.415,900,003.561.415,903.111.669,79449.746,11المحمدية- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.2.1.0.0.14.002

2.916.000,001.189.976,764.105.976,760,004.105.976,762.164.100,111.941.876,65أكادير- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.2.1.0.0.14.003

2.050.000,00620.123,452.670.123,450,002.670.123,452.059.583,42610.540,03الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.2.1.0.0.14.004

2.052.000,00779.692,412.831.692,410,002.831.692,412.259.886,80571.805,61أرفود- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.2.1.0.0.14.005

2.120.000,00523.898,632.643.898,630,002.643.898,631.655.067,35988.831,28فاس- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.2.1.0.0.14.006

3.100.000,001.110.977,994.210.977,990,004.210.977,992.615.752,101.595.225,89مراكش- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.2.1.0.0.14.007

2.076.000,00422.038,112.498.038,110,002.498.038,111.872.144,80625.893,31ورززات- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.2.1.0.0.14.008

2.051.000,00178.044,892.229.044,890,002.229.044,891.637.849,36591.195,53السعيدية- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.2.1.0.0.14.009

2.070.000,00430.114,452.500.114,450,002.500.114,451.783.390,52716.723,93سال- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.2.1.0.0.14.010

2.040.000,0048.383,942.088.383,940,002.088.383,941.495.387,10592.996,84طنجة- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.2.1.0.0.14.011

2.050.000,00817.116,662.867.116,660,002.867.116,662.610.878,82256.237,84أصيال- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي4.2.1.0.0.14.012

1.977.679,650,001.977.679,651.812.342,21165.337,44 72.320,35-2.050.000,00بن سليمان- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي4.2.1.0.0.14.013

1.534.000,00941.636,562.475.636,560,002.475.636,561.708.079,62767.556,94الدارالبيضاء- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي4.2.1.0.0.14.014

1.290.000,002.632,001.292.632,000,001.292.632,00825.953,90466.678,10الرباط- مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة4.2.1.0.0.14.015

2.086.000,0061.778,112.147.778,110,002.147.778,111.820.832,04326.946,07معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس4.2.1.0.0.14.016

0,000,000,000,000,000,000,00قسم خريطة التكوين المهني4.2.1.0.0.14.017

ص(4) "ي"الجدول    



(بالدرهم)

تغييرات التقديرات الناتجة عن

قرارات رفع سقف التحمالت

اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

- السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية

النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات النهائية

دفع فائض موارد اإلستغالل 

المرصد لنفقات اإلستثمار
السقف النهائي للنفقات بيان المرافقالرمز

316.493,950,00316.493,95141.418,49175.075,46 133.506,05-450.000,00معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس4.2.1.0.0.14.018

290.958,990,00290.958,99174.259,58116.699,41 109.041,01-400.000,00معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش4.2.1.0.0.14.019

276.925,080,00276.925,08135.210,22141.714,86 123.074,92-400.000,00معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس4.2.1.0.0.14.020

252.124,320,00252.124,32250.900,001.224,32 197.875,68-450.000,00معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط4.2.1.0.0.14.021

198.000,040,00198.000,04107.474,2390.525,81 201.999,96-400.000,00معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات4.2.1.0.0.14.022

86.216,230,0086.216,2385.678,80537,43 313.783,77-400.000,00معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان4.2.1.0.0.14.023

10.000.000,0088.039.410,4098.039.410,400,0098.039.410,4014.205.636,0483.833.774,36المديرية العامة للطيران المدني4.2.1.0.0.14.024

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة والنقل 

...الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
59.205.000,0094.491.196,42153.696.196,420,00153.696.196,4256.152.103,0497.544.093,38

  األمانة العامة للحكومة

20.000.000,0089.273.918,62109.273.918,6269.619.166,34178.893.084,9610.876.811,5598.397.107,07مديرية المطبعة الرسمية4.2.1.0.0.16.001

20.000.000,0089.273.918,62109.273.918,6269.619.166,34178.893.084,9610.876.811,5598.397.107,07...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة 

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

5.000.000,008.037.958,0413.037.958,040,0013.037.958,043.796.996,269.240.961,78المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية4.2.1.0.0.17.002

3.500.000,009.186.085,4012.686.085,400,0012.686.085,402.663.024,8010.023.060,60مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات4.2.1.0.0.17.003

10.000.000,0013.609.890,2823.609.890,287.000.000,0030.609.890,2812.612.919,9710.996.970,31فاس- مصلحة السوقيات و المعدات4.2.1.0.0.17.004

12.000.000,0014.910.299,4426.910.299,440,0026.910.299,4410.816.836,4716.093.462,97الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات 4.2.1.0.0.17.005

9.000.000,0014.399.309,4023.399.309,400,0023.399.309,405.604.168,4017.795.141,00مراكش- مصلحة السوقيات و المعدات 4.2.1.0.0.17.006

0,000,000,000,000,000,000,00مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات 4.2.1.0.0.17.007

4.000.000,0013.577.480,2517.577.480,250,0017.577.480,254.294.182,1013.283.298,15وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات4.2.1.0.0.17.008

6.000.000,004.356.318,9310.356.318,933.000.000,0013.356.318,936.310.125,604.046.193,33الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات 4.2.1.0.0.17.009

12.000.000,0021.119.589,1733.119.589,170,0033.119.589,1713.992.536,5419.127.052,63أكادير- مصلحة السوقيات و المعدات4.2.1.0.0.17.010

5.000.000,000,005.000.000,000,005.000.000,002.639.178,312.360.821,69معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق4.2.1.0.0.17.011

7.000.000,004.718.707,7111.718.707,717.000.000,0018.718.707,718.232.013,073.486.694,64المعهد العالي للدراسات البحرية4.2.1.0.0.17.012

80.000.000,00155.836.810,00235.836.810,000,00235.836.810,0093.821.166,95142.015.643,05مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية4.2.1.0.0.17.013

1.000.000,000,001.000.000,000,001.000.000,00682.157,03317.842,97مصلحة التكوين المستمر4.2.1.0.0.17.014

3.000.000,009.760.000,0012.760.000,000,0012.760.000,0010.967.484,081.792.515,92مديرية التجهيزات العامة4.2.1.0.0.17.016

5.000.000,004.511.957,329.511.957,320,009.511.957,328.005.585,281.506.372,04المركز الوطني إلجراء االختبارات و التصديق4.2.1.0.0.17.017

2.500.000,00765.000,003.265.000,000,003.265.000,001.579.634,101.685.365,90مديرية المالحة التجارية4.2.1.0.0.17.018

0,000,000,000,000,000,000,00مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون4.2.1.0.0.17.019

0,000,000,000,000,000,000,00مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة4.2.1.0.0.17.020

0,000,000,000,000,000,000,00مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل4.2.1.0.0.17.021

45.000.000,0039.882.449,0284.882.449,020,0084.882.449,0242.936.191,2141.946.257,81الدار البيضاء-مديرية األرصاد الجوية الوطنية 4.2.1.0.0.17.022

500.000,0020.225.907,5120.725.907,510,0020.725.907,5112.053.840,278.672.067,24مصلحة تسيير األوراش4.2.1.0.0.17.023

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل 

...واللوجيستيك والماء 
210.500.000,00334.897.762,47545.397.762,4717.000.000,00562.397.762,47241.008.040,44304.389.722,03

ص(5) "ي"الجدول    



(بالدرهم)

تغييرات التقديرات الناتجة عن

قرارات رفع سقف التحمالت

اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

- السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية

النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات النهائية

دفع فائض موارد اإلستغالل 

المرصد لنفقات اإلستثمار
السقف النهائي للنفقات بيان المرافقالرمز

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

2.400.000,007.366.839,629.766.839,620,009.766.839,622.088.090,587.678.749,04سال- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل 4.2.1.0.0.20.001

2.700.000,0022.669,752.722.669,750,002.722.669,752.307.814,37414.855,38إقليم القنيطرة- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات 4.2.1.0.0.20.002

1.600.000,000,001.600.000,000,001.600.000,00141.000,001.459.000,00المعهد التقني الفالحي بالشاوية4.2.1.0.0.20.003

1.700.000,005.679.994,807.379.994,800,007.379.994,801.390.168,475.989.826,33المعهد التقني الفالحي بتيفلت4.2.1.0.0.20.004

1.600.000,00794.789,922.394.789,920,002.394.789,921.498.750,82896.039,10المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر4.2.1.0.0.20.005

2.200.000,005.668.381,707.868.381,700,007.868.381,701.713.039,276.155.342,43المدرسة الفالحية بتمارة4.2.1.0.0.20.006

19.400.000,002.126.047,6321.526.047,630,0021.526.047,6319.527.728,011.998.319,62قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية4.2.1.0.0.20.007

2.700.000,001.113.660,273.813.660,270,003.813.660,271.821.553,371.992.106,90الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري4.2.1.0.0.20.008

3.400.000,00676.099,484.076.099,480,004.076.099,482.329.892,081.746.207,40آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.2.1.0.0.20.009

5.000.000,00929.684,955.929.684,950,005.929.684,953.970.659,921.959.025,03المعهد العالي للصيد البحري4.2.1.0.0.20.010

3.000.000,001.864.380,964.864.380,960,004.864.380,962.149.318,992.715.061,97طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري4.2.1.0.0.20.011

3.000.000,00577.612,503.577.612,500,003.577.612,502.735.816,31841.796,19العرائش- معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.2.1.0.0.20.012

2.900.000,00294.865,653.194.865,650,003.194.865,652.370.365,62824.500,03العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.2.1.0.0.20.013

4.500.000,001.510.612,776.010.612,770,006.010.612,773.939.220,012.071.392,76المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين4.2.1.0.0.20.014

7.677.000,005.632.462,1813.309.462,180,0013.309.462,187.947.832,665.361.629,52مصلحة الثانويات الفالحية4.2.1.0.0.20.015

14.000.000,0048.962.464,6062.962.464,600,0062.962.464,609.085.823,1753.876.641,43مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية4.2.1.0.0.20.016

0,00109.184,40109.184,400,00109.184,400,00109.184,40المنتزه الوطني لسوس ماسة4.2.1.0.0.20.017

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد 

...البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 
77.777.000,0083.329.751,18161.106.751,180,00161.106.751,1865.017.073,6596.089.677,53

  وزارة الشباب و الرياضة

13.000.000,0013.941.645,2026.941.645,200,0026.941.645,2021.681.730,415.259.914,79المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية4.2.1.0.0.21.001

5.300.000,00991.462,856.291.462,850,006.291.462,855.792.842,72498.620,13الرباط-المركب الرياضي األمير موالى عبد هللا 4.2.1.0.0.21.002

12.000.000,005.444.720,3117.444.720,31800.000,0018.244.720,3113.939.048,703.505.671,61الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة 4.2.1.0.0.21.003

4.000.000,001.934.392,625.934.392,620,005.934.392,625.587.206,62347.186,00المركب الرياضي لفاس4.2.1.0.0.21.005

6.000.000,0014.181.924,1920.181.924,190,0020.181.924,1917.181.872,333.000.051,86مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية4.2.1.0.0.21.006

5.000.000,007.046.993,2312.046.993,230,0012.046.993,2310.247.269,521.799.723,71مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة4.2.1.0.0.21.007

500.000,005.197.177,045.697.177,040,005.697.177,041.069.310,604.627.866,44مصلحة السياحة الثقافية للشباب4.2.1.0.0.21.008

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة 

…
45.800.000,0048.738.315,4494.538.315,44800.000,0095.338.315,4475.499.280,9019.039.034,54

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

20.000.000,008.233.112,8228.233.112,820,0028.233.112,8217.550.733,3610.682.379,46قسم الحج4.2.1.0.0.23.001

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 

...اإلسالمية 
20.000.000,008.233.112,8228.233.112,820,0028.233.112,8217.550.733,3610.682.379,46

  وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة 

3.306.000,0094.831,093.400.831,090,003.400.831,092.567.384,05833.447,04معهد المعادن بتويسيت4.2.1.0.0.27.001

3.580.000,00464.915,794.044.915,790,004.044.915,792.633.141,581.411.774,21معهد المعادن بمراكش4.2.1.0.0.27.002

ص(6) "ي"الجدول    



(بالدرهم)

تغييرات التقديرات الناتجة عن

قرارات رفع سقف التحمالت

اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

- السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية

النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات النهائية

دفع فائض موارد اإلستغالل 

المرصد لنفقات اإلستثمار
السقف النهائي للنفقات بيان المرافقالرمز

600.000,00726.703,991.326.703,990,001.326.703,99167.260,201.159.443,79المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث4.2.1.0.0.27.004

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن و 

...التنمية المستدامة 
7.486.000,001.286.450,878.772.450,870,008.772.450,875.367.785,833.404.665,04

وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

0,000,000,000,000,00 4.000.000,00-4.000.000,00مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف باالعتماد والتقييس4.2.1.0.0.28.002

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

...واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 
4.000.000,00-4.000.000,00 0,000,000,000,000,00

وزارة الثقافة واالتصال

2.300.000,00584.050,732.884.050,730,002.884.050,731.009.720,561.874.330,17مطبعة دار المناهل4.2.1.0.0.29.001

300.000,001.295.000,001.595.000,000,001.595.000,00634.222,80960.777,20المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بالرباط4.2.1.0.0.29.002

200.000,00665.000,00865.000,000,00865.000,00641.655,12223.344,88المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان4.2.1.0.0.29.003

0,000,000,000,000,00 1.500.000,00-1.500.000,00مسرح محمد السادس بوجدة4.2.1.0.0.29.004

5.300.000,001.383.804,786.683.804,780,006.683.804,783.721.216,982.962.587,80المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال4.2.1.0.0.29.005

7.200.000,007.015.000,0014.215.000,001.667.308,1315.882.308,135.078.307,539.136.692,47المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما4.2.1.0.0.29.006

16.800.000,009.442.855,5126.242.855,511.667.308,1327.910.163,6411.085.122,9915.157.732,52...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة واالتصال 

وزارة الشغل و اإلدماج المهني

200.000,00466.600,00666.600,000,00666.600,000,00666.600,00قسم التكوين4.2.1.0.0.31.004

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشغل واإلدماج 

...المهني 
200.000,00466.600,00666.600,000,00666.600,000,00666.600,00

إدارة الدفاع الوطني

19.681.000,0031.318.602,5050.999.602,500,0050.999.602,504.404.858,7646.594.743,74المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد4.2.1.0.0.34.001

170.000.000,0026.587.908,80196.587.908,80500.000,00197.087.908,80179.353.417,4417.234.491,36المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط4.2.1.0.0.34.002

52.000.000,0030.128.738,0182.128.738,01450.000,0082.578.738,0147.929.256,2934.199.481,72المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش4.2.1.0.0.34.003

50.000.000,0021.900.352,9171.900.352,91200.000,0072.100.352,9170.708.566,721.191.786,19المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس4.2.1.0.0.34.004

12.000.000,0024.915.074,4736.915.074,470,0036.915.074,4719.538.099,3917.376.975,08المستشفى العسكري بالعيون4.2.1.0.0.34.005

10.000.000,0020.150.177,7630.150.177,760,0030.150.177,7613.144.924,2017.005.253,56المستشفى العسكري بالداخلة4.2.1.0.0.34.006

21.000.000,0032.397.553,5353.397.553,530,0053.397.553,5333.649.396,4219.748.157,11المستشفى العسكري بكلميم4.2.1.0.0.34.007

33.000.000,0031.950.328,5464.950.328,540,0064.950.328,5424.115.199,5740.835.128,97المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير4.2.1.0.0.34.008

3.000.000,002.824.444,095.824.444,090,005.824.444,093.912.990,531.911.453,56المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة4.2.1.0.0.34.009

2.474.000,004.372.914,266.846.914,260,006.846.914,261.864.634,714.982.279,55وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة4.2.1.0.0.34.010

0,001.605.000,001.605.000,000,001.605.000,000,001.605.000,00المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد4.2.1.0.0.34.011

373.155.000,00228.151.094,87601.306.094,871.150.000,00602.456.094,87398.621.344,03202.684.750,84...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني 

  المندوبية السامية للتخطيط

18.350.000,007.808.441,3726.158.441,370,0026.158.441,3712.320.700,2713.837.741,10المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي4.2.1.0.0.42.001

3.400.000,00651.939,874.051.939,870,004.051.939,871.925.243,632.126.696,24المركز الوطني للتوثيق4.2.1.0.0.42.002

ص(7) "ي"الجدول    



(بالدرهم)

تغييرات التقديرات الناتجة عن

قرارات رفع سقف التحمالت

اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

- السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية

النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات النهائية

دفع فائض موارد اإلستغالل 

المرصد لنفقات اإلستثمار
السقف النهائي للنفقات بيان المرافقالرمز

5.301.000,004.730.109,2110.031.109,210,0010.031.109,212.246.817,757.784.291,46مدرسة علوم المعلومات4.2.1.0.0.42.003

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

...
27.051.000,0013.190.490,4540.241.490,450,0040.241.490,4516.492.761,6523.748.728,80

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

9.204.000,000,009.204.000,006.016.191,433.187.808,57 10.196.000,00-19.400.000,00المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية4.2.1.0.0.46.001

4.000.000,001.223.838,005.223.838,000,005.223.838,001.618.005,073.605.832,93المعهد الوطني للتهيئة و التعمير4.2.1.0.0.46.002

0,000,000,000,000,00 4.300.000,00-4.300.000,00المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس4.2.1.0.0.46.003

0,000,000,000,000,00 4.300.000,00-4.300.000,00المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان4.2.1.0.0.46.004

0,000,000,000,000,00 4.300.000,00-4.300.000,00المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش4.2.1.0.0.46.005

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة إعداد التراب 

...الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 
36.300.000,00-21.872.162,00 14.427.838,000,0014.427.838,007.634.196,506.793.641,50

وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية

0,00809.309,45809.309,450,00809.309,45284.985,60524.323,85مصلحة التوجيه والدعم4.2.1.0.0.48.001

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة األسرة والتضامن 

...والمساواة و التنمية االجتماعية 
0,00809.309,45809.309,450,00809.309,45284.985,60524.323,85

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

5.500.000,007.724.624,9613.224.624,960,0013.224.624,961.221.237,5012.003.387,46مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي4.2.1.0.0.51.001

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  للمندوبية العامة إلدارة 

...السجون وإعادة اإلدماج 
5.500.000,007.724.624,9613.224.624,960,0013.224.624,961.221.237,5012.003.387,46

2.198.174.000,001.361.056.569,073.559.230.569,07190.593.581,033.749.824.150,101.868.402.221,811.690.828.347,26...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

ص(8) "ي"الجدول    



 

(بالدرهم)

بيان المرافقالرمز
السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات 

الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت

النفقات المأمور بصرفهااإلعتمادات النهائية 
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

رئيس الحكومة

0,000,000,000,000,00الكولف الملكي دار السالم4.2.2.0.0.04.001

0,000,000,000,000,00...مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة 

وزارة العدل 

0,0036.603,0136.603,016.326,7230.276,29مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض4.2.2.0.0.06.002

0,0036.603,0136.603,016.326,7230.276,29...مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

0,00168.444.398,90168.444.398,90144.541.016,2823.903.382,62تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات المناخية4.2.2.0.0.07.001

0,0073.701.922,7873.701.922,7864.691.801,779.010.121,01مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية4.2.2.0.0.07.002

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون 

…الخارجية والتعاون الدولي 
0,00242.146.321,68242.146.321,68209.232.818,0532.913.503,63

وزارة الداخلية

0,005.069.681,725.069.681,721.911.659,903.158.021,82الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة4.2.2.0.0.08.001

0,008.829.214,148.829.214,141.153.485,997.675.728,15المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق4.2.2.0.0.08.002

0,0016.264.310,2716.264.310,27542.094,0015.722.216,27مكناس- المركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس 4.2.2.0.0.08.003

0,005.793.775,365.793.775,361.776.829,514.016.945,85القنيطرة- سال- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط 4.2.2.0.0.08.004

0,002.755.207,842.755.207,84117.000,002.638.207,84خنيفرة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل 4.2.2.0.0.08.005

0,0024.296.158,8124.296.158,816.327.620,2117.968.538,60سطات- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البيضاء4.2.2.0.0.08.006

0,0015.867.009,2415.867.009,24197.604,0015.669.405,24آسفي- المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش 4.2.2.0.0.08.007

0,002.094.290,712.094.290,71564.120,001.530.170,71تافياللت- المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 4.2.2.0.0.08.008

0,0012.504.537,2112.504.537,21196.400,0012.308.137,21ماسة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة سوس 4.2.2.0.0.08.009

0,0012.149.407,3212.149.407,320,0012.149.407,32واد نون- المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم 4.2.2.0.0.08.010

نفقات اإلستثمار

"ك " الجــــــــــــــــــدول 

 التصفية النهـائـية  لمرافق الدولــة المسـيرة بصـورة مستقلـة  

2017 للسنة المالية 

  "9"  المــــــــــــادة 

"ك"الجدول  ص(1)



(بالدرهم)

بيان المرافقالرمز
السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات 

الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت

النفقات المأمور بصرفهااإلعتمادات النهائية 
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

0,005.866.827,805.866.827,804.474.832,721.391.995,08الساقية الحمراء-المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون 4.2.2.0.0.08.011

0,0011.788.302,4611.788.302,460,0011.788.302,46واد الذهب- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة 4.2.2.0.0.08.012

0,0036.034.916,6436.034.916,648.608.667,6627.426.248,98مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية4.2.2.0.0.08.018

0,00159.313.639,52159.313.639,5225.870.313,99133.443.325,53...مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

0,000,000,000,000,00قسم التعاون4.2.2.0.0.11.002

0,000,000,000,000,00قسم استراتيجيات التكوين4.2.2.0.0.11.003

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  التربية الوطنية 

...والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
0,000,000,000,000,00

وزارة الصحة

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات4.2.2.0.0.12.001

0,000,000,000,000,00آيت ملول-المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان4.2.2.0.0.12.002

0,00770.941,52770.941,52126.999,60643.941,92المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت4.2.2.0.0.12.003

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت4.2.2.0.0.12.004

0,00134.095,99134.095,99132.582,001.513,99المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة4.2.2.0.0.12.005

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة4.2.2.0.0.12.006

0,00113.831,70113.831,7098.999,1614.832,54المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة4.2.2.0.0.12.007

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي4.2.2.0.0.12.008

0,00389.723,55389.723,5535.608,02354.115,53المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة4.2.2.0.0.12.009

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات4.2.2.0.0.12.010

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان4.2.2.0.0.12.012

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو4.2.2.0.0.12.013

0,001.127.318,591.127.318,59343.170,00784.148,59المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة4.2.2.0.0.12.014

0,0049.019,3549.019,3548.508,80510,55المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم4.2.2.0.0.12.015

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون4.2.2.0.0.12.016

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش4.2.2.0.0.12.017

0,002.810.283,922.810.283,920,002.810.283,92المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة4.2.2.0.0.12.018

"ك"الجدول  ص(2)



(بالدرهم)

بيان المرافقالرمز
السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات 

الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت

النفقات المأمور بصرفهااإلعتمادات النهائية 
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان4.2.2.0.0.12.019

0,00711.485,41711.485,41346.225,45365.259,96المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية4.2.2.0.0.12.020

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران4.2.2.0.0.12.021

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة4.2.2.0.0.12.022

0,00966.373,10966.373,10789.046,08177.327,02المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة4.2.2.0.0.12.023

0,003.128.272,253.128.272,252.683.369,07444.903,18المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة4.2.2.0.0.12.024

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج4.2.2.0.0.12.025

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور4.2.2.0.0.12.026

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان4.2.2.0.0.12.027

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب4.2.2.0.0.12.028

0,00380.880,62380.880,62378.251,012.629,61المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون4.2.2.0.0.12.029

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان4.2.2.0.0.12.030

0,0094.840,6094.840,6036.355,5058.485,10المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل4.2.2.0.0.12.031

0,00866.771,36866.771,362.184,00864.587,36المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير4.2.2.0.0.12.032

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش4.2.2.0.0.12.033

0,00901.836,73901.836,7342.000,00859.836,73الحي المحمدي-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع4.2.2.0.0.12.035

0,003.300.000,003.300.000,0070.191,903.229.808,10مرس السلطان-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء4.2.2.0.0.12.036

0,003.616.479,053.616.479,050,003.616.479,05المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد4.2.2.0.0.12.037

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء4.2.2.0.0.12.038

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية4.2.2.0.0.12.039

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي بعمالة سال4.2.2.0.0.12.040

0,000,000,000,000,00تمارة- المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات 4.2.2.0.0.12.041

0,00561.060,42561.060,4249.869,24511.191,18المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات4.2.2.0.0.12.042

0,001.286.383,731.286.383,73187.200,001.099.183,73المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس4.2.2.0.0.12.045

0,00641.315,80641.315,80130.857,48510.458,32المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة4.2.2.0.0.12.046

10.000.000,002.132.547,2712.132.547,2710.567.203,601.565.343,67الرباط-المركز الوطني لتحاقن الدم 4.2.2.0.0.12.047

0,000,000,000,000,00الدار البيضاء-المركز الجهوي لتحاقن الدم 4.2.2.0.0.12.048

16.000.000,0010.264.235,2226.264.235,223.048.269,6523.215.965,57المعهد الوطني الصحي4.2.2.0.0.12.049

"ك"الجدول  ص(3)



(بالدرهم)

بيان المرافقالرمز
السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات 

الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت

النفقات المأمور بصرفهااإلعتمادات النهائية 
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

3.500.000,0012.897.674,5216.397.674,52546.352,8015.851.321,72المركز الوطني للوقاية من األشعة4.2.2.0.0.12.050

9.500.000,0035.789.239,8245.289.239,826.313.900,6338.975.339,19مديرية األدوية و الصيدلة4.2.2.0.0.12.051

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة4.2.2.0.0.12.052

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني4.2.2.0.0.12.053

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات4.2.2.0.0.12.054

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي الجهوي بالرباط4.2.2.0.0.12.055

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت4.2.2.0.0.12.056

0,000,000,000,000,00آيت باها-المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة4.2.2.0.0.12.057

0,00801.620,00801.620,00793.620,008.000,00المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق4.2.2.0.0.12.058

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان4.2.2.0.0.12.059

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا4.2.2.0.0.12.060

0,00145.895,20145.895,200,00145.895,20المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز4.2.2.0.0.12.061

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة4.2.2.0.0.12.062

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور4.2.2.0.0.12.063

0,000,000,000,000,00الزاك-المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا4.2.2.0.0.12.064

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم4.2.2.0.0.12.065

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة4.2.2.0.0.12.066

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي4.2.2.0.0.12.067

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر4.2.2.0.0.12.068

0,0029.746,0029.746,000,0029.746,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل4.2.2.0.0.12.069

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب4.2.2.0.0.12.070

0,000,000,000,000,00المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق4.2.2.0.0.12.071

5.000.000,0014.962.470,5519.962.470,55309.170,5219.653.300,03المدرسة الوطنية للصحة العمومية4.2.2.0.0.12.072

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة4.2.2.0.0.12.073

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك4.2.2.0.0.12.074

0,001.068.461,381.068.461,38224.273,82844.187,56المركز االستشفائي الجهوي بفاس4.2.2.0.0.12.075

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير4.2.2.0.0.12.076

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني4.2.2.0.0.12.077

"ك"الجدول  ص(4)



(بالدرهم)

بيان المرافقالرمز
السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات 

الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت

النفقات المأمور بصرفهااإلعتمادات النهائية 
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان4.2.2.0.0.12.078

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان4.2.2.0.0.12.079

0,002.964.616,282.964.616,282.163.227,76801.388,52المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد4.2.2.0.0.12.080

0,00240.348,36240.348,36120.000,00120.348,36المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة4.2.2.0.0.12.081

0,00138.518,40138.518,40105.276,0033.242,40المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور4.2.2.0.0.12.082

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية4.2.2.0.0.12.083

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح4.2.2.0.0.12.084

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت4.2.2.0.0.12.085

0,000,000,000,000,00المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف4.2.2.0.0.12.086

44.000.000,00103.286.286,69147.286.286,6929.692.712,09117.593.574,60...مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة االقتصاد والمالية

0,0011.618.883,0911.618.883,093.804.858,537.814.024,56مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة4.2.2.0.0.13.003

0,00138.672.384,75138.672.384,7559.310.603,8079.361.780,95الخزينة العامة للمملكة4.2.2.0.0.13.005

6.500.000,0012.764.708,2119.264.708,2110.001.682,479.263.025,74القسم اإلداري4.2.2.0.0.13.006

0,00122.450.000,00122.450.000,0023.829.286,4498.620.713,56إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة4.2.2.0.0.13.007

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية 

...
6.500.000,00285.505.976,05292.005.976,0596.946.431,24195.059.544,81

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

1.100.000,002.673.241,573.773.241,571.328.344,082.444.897,49المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة4.2.2.0.0.14.001

2.650.000,004.404.889,487.054.889,481.971.055,735.083.833,75المحمدية- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.2.2.0.0.14.002

2.000.000,009.041.355,9611.041.355,96262.018,7510.779.337,21أكادير- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.2.2.0.0.14.003

800.000,00488.133,031.288.133,03925.606,10362.526,93الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.2.2.0.0.14.004

500.000,003.804,78503.804,78499.174,394.630,39أرفود- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.2.2.0.0.14.005

800.000,00554.492,631.354.492,63823.246,44531.246,19فاس- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.2.2.0.0.14.006

1.600.000,006.376.192,007.976.192,005.880.527,582.095.664,42مراكش- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.2.2.0.0.14.007

800.000,00384.702,491.184.702,49925.961,96258.740,53ورززات- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 4.2.2.0.0.14.008

800.000,004.398.443,545.198.443,54802.664,404.395.779,14السعيدية- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.2.2.0.0.14.009

"ك"الجدول  ص(5)



(بالدرهم)

بيان المرافقالرمز
السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات 

الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت

النفقات المأمور بصرفهااإلعتمادات النهائية 
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

500.000,00253.256,26753.256,26630.013,20123.243,06سال- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.2.2.0.0.14.010

1.000.000,003.782.913,144.782.913,14903.276,223.879.636,92طنجة- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 4.2.2.0.0.14.011

700.000,002.940.738,313.640.738,31732.999,362.907.738,95أصيال- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي4.2.2.0.0.14.012

500.000,002.900.212,663.400.212,66565.319,642.834.893,02بن سليمان- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي4.2.2.0.0.14.013

750.000,003.170.155,063.920.155,06714.805,113.205.349,95الدارالبيضاء- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي4.2.2.0.0.14.014

500.000,001.094.542,231.594.542,2363.862,801.530.679,43الرباط- مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة4.2.2.0.0.14.015

2.000.000,002.887.753,994.887.753,991.911.868,282.975.885,71معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس4.2.2.0.0.14.016

0,000,000,000,000,00قسم خريطة التكوين المهني4.2.2.0.0.14.017

200.000,0010.505,67210.505,6775.312,00135.193,67معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس4.2.2.0.0.14.018

200.000,0042.525,23242.525,23174.213,9668.311,27معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش4.2.2.0.0.14.019

200.000,0044.569,92244.569,92110.062,40134.507,52معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس4.2.2.0.0.14.020

200.000,0030.002,31230.002,31227.690,402.311,91معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط4.2.2.0.0.14.021

230.000,0030.772,58260.772,58193.000,8067.771,78معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات4.2.2.0.0.14.022

250.000,00189,49250.189,49184.330,2065.859,29معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان4.2.2.0.0.14.023

25.000.000,00158.930.212,82183.930.212,8280.233.582,47103.696.630,35المديرية العامة للطيران المدني4.2.2.0.0.14.024

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة والنقل 

...الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
43.280.000,00204.443.605,15247.723.605,15100.138.936,27147.584.668,88

األمانة العامة للحكومة

0,0077.400.000,0077.400.000,0069.132,0077.330.868,00مديرية المطبعة الرسمية4.2.2.0.0.16.001

0,0077.400.000,0077.400.000,0069.132,0077.330.868,00...مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

4.000.000,0011.245.596,7215.245.596,721.576.141,5113.669.455,21المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية4.2.2.0.0.17.002

1.000.000,004.824.281,815.824.281,8134.937,005.789.344,81مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات4.2.2.0.0.17.003

1.000.000,008.042.377,919.042.377,910,009.042.377,91فاس- مصلحة السوقيات و المعدات4.2.2.0.0.17.004

1.500.000,001.330.261,972.830.261,970,002.830.261,97الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات 4.2.2.0.0.17.005

1.500.000,003.013.559,224.513.559,22699.000,003.814.559,22مراكش- مصلحة السوقيات و المعدات 4.2.2.0.0.17.006

0,000,000,000,000,00مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات 4.2.2.0.0.17.007

"ك"الجدول  ص(6)



(بالدرهم)

بيان المرافقالرمز
السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات 

الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت

النفقات المأمور بصرفهااإلعتمادات النهائية 
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

1.000.000,003.385.996,624.385.996,62198.360,004.187.636,62وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات4.2.2.0.0.17.008

1.000.000,005.490.883,286.490.883,280,006.490.883,28الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات 4.2.2.0.0.17.009

3.500.000,009.749.065,4213.249.065,420,0013.249.065,42أكادير- مصلحة السوقيات و المعدات4.2.2.0.0.17.010

1.000.000,000,001.000.000,000,001.000.000,00معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق4.2.2.0.0.17.011

10.000.000,0021.802.175,8131.802.175,814.397.402,3027.404.773,51المعهد العالي للدراسات البحرية4.2.2.0.0.17.012

500.000.000,00773.050.823,801.273.050.823,80546.104.147,88726.946.675,92مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية4.2.2.0.0.17.013

300.000,000,00300.000,000,00300.000,00مصلحة التكوين المستمر4.2.2.0.0.17.014

500.000,001.613.477,002.113.477,001.277.574,00835.903,00مديرية التجهيزات العامة4.2.2.0.0.17.016

20.000.000,003.600.000,0023.600.000,002.365.311,7821.234.688,22المركز الوطني إلجراء االختبارات و التصديق4.2.2.0.0.17.017

4.500.000,000,004.500.000,001.164.168,033.335.831,97مديرية المالحة التجارية4.2.2.0.0.17.018

0,000,000,000,000,00مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون4.2.2.0.0.17.019

0,000,000,000,000,00مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة4.2.2.0.0.17.020

0,000,000,000,000,00مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل4.2.2.0.0.17.021

35.000.000,0046.812.498,6081.812.498,6010.104.177,6871.708.320,92الدار البيضاء-مديرية األرصاد الجوية الوطنية 4.2.2.0.0.17.022

500.000,004.000.000,004.500.000,000,004.500.000,00مصلحة تسيير األوراش4.2.2.0.0.17.023

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل 

...واللوجيستيك والماء 
586.300.000,00897.960.998,161.484.260.998,16567.921.220,18916.339.777,98

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

0,009.699.677,019.699.677,010,009.699.677,01سال- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل 4.2.2.0.0.20.001

0,000,000,000,000,00إقليم القنيطرة- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات 4.2.2.0.0.20.002

0,000,000,000,000,00المعهد التقني الفالحي بالشاوية4.2.2.0.0.20.003

0,007.902.417,297.902.417,290,007.902.417,29المعهد التقني الفالحي بتيفلت4.2.2.0.0.20.004

0,00813.819,79813.819,79373.507,79440.312,00المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر4.2.2.0.0.20.005

0,003.024.333,453.024.333,450,003.024.333,45المدرسة الفالحية بتمارة4.2.2.0.0.20.006

3.700.000,0053.159.437,8856.859.437,885.296.319,8351.563.118,05قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية4.2.2.0.0.20.007

200.000,0098,55200.098,55148.068,0052.030,55الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري4.2.2.0.0.20.008

200.000,002.509.952,672.709.952,67231.169,532.478.783,14آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.2.2.0.0.20.009

1.200.000,00424.499,161.624.499,16891.910,92732.588,24المعهد العالي للصيد البحري4.2.2.0.0.20.010

"ك"الجدول  ص(7)



(بالدرهم)

بيان المرافقالرمز
السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات 

الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت

النفقات المأمور بصرفهااإلعتمادات النهائية 
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

300.000,00904.259,861.204.259,86927.736,98276.522,88طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري4.2.2.0.0.20.011

200.000,00557,33200.557,33196.382,164.175,17العرائش- معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.2.2.0.0.20.012

200.000,00360.181,93560.181,93445.620,90114.561,03العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.2.2.0.0.20.013

8.000.000,003.364.623,7111.364.623,717.140.222,314.224.401,40المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين4.2.2.0.0.20.014

10.000.000,001.873.991,6311.873.991,638.810.980,513.063.011,12مصلحة الثانويات الفالحية4.2.2.0.0.20.015

0,000,000,000,000,00مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية4.2.2.0.0.20.016

0,00731.234,00731.234,00384.594,00346.640,00المنتزه الوطني لسوس ماسة4.2.2.0.0.20.017

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد 

...البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 
24.000.000,0084.769.084,26108.769.084,2624.846.512,9383.922.571,33

وزارة الشباب و الرياضة

0,000,000,000,000,00المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية4.2.2.0.0.21.001

0,000,000,000,000,00الرباط-المركب الرياضي األمير موالى عبد هللا 4.2.2.0.0.21.002

0,004.401.761,904.401.761,902.210.716,082.191.045,82الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة 4.2.2.0.0.21.003

0,000,000,000,000,00المركب الرياضي لفاس4.2.2.0.0.21.005

0,009.110.101,899.110.101,894.162.312,454.947.789,44مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية4.2.2.0.0.21.006

0,000,000,000,000,00مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة4.2.2.0.0.21.007

0,000,000,000,000,00مصلحة السياحة الثقافية للشباب4.2.2.0.0.21.008

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة 

…
0,0013.511.863,7913.511.863,796.373.028,537.138.835,26

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

0,000,000,000,000,00قسم الحج4.2.2.0.0.23.001

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف 

...والشؤون اإلسالمية 
0,000,000,000,000,00

وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة 

190.000,0075.389,37265.389,370,00265.389,37معهد المعادن بتويسيت4.2.2.0.0.27.001

1.380.000,00325.123,991.705.123,99638.436,411.066.687,58معهد المعادن بمراكش4.2.2.0.0.27.002

1.500.000,003.959.926,655.459.926,651.793.289,243.666.637,41المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث4.2.2.0.0.27.004

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

...و التنمية المستدامة 
3.070.000,004.360.440,017.430.440,012.431.725,654.998.714,36

"ك"الجدول  ص(8)



(بالدرهم)

بيان المرافقالرمز
السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات 

الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت

النفقات المأمور بصرفهااإلعتمادات النهائية 
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

0,000,000,000,000,00مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف باالعتماد والتقييس4.2.2.0.0.28.002

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

...واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 
0,000,000,000,000,00

وزارة الثقافة واالتصال

0,000,000,000,000,00مطبعة دار المناهل4.2.2.0.0.29.001

0,000,000,000,000,00المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بالرباط4.2.2.0.0.29.002

0,000,000,000,000,00المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان4.2.2.0.0.29.003

0,000,000,000,000,00مسرح محمد السادس بوجدة4.2.2.0.0.29.004

2.610.000,005.843.833,848.453.833,84147.299,718.306.534,13المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال4.2.2.0.0.29.005

6.500.000,0040.063.977,3446.563.977,34329.835,6046.234.141,74المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما4.2.2.0.0.29.006

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة واالتصال 

...
9.110.000,0045.907.811,1855.017.811,18477.135,3154.540.675,87

وزارة الشغل و اإلدماج المهني

0,00419.972,00419.972,000,00419.972,00قسم التكوين4.2.2.0.0.31.004

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشغل واإلدماج 

...المهني 
0,00419.972,00419.972,000,00419.972,00

إدارة الدفاع الوطني

3.000.000,006.155.010,979.155.010,975.740.864,403.414.146,57المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد4.2.2.0.0.34.001

0,00500.000,00500.000,000,00500.000,00المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط4.2.2.0.0.34.002

0,00450.000,00450.000,000,00450.000,00المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش4.2.2.0.0.34.003

0,00200.000,00200.000,000,00200.000,00المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس4.2.2.0.0.34.004

0,000,000,000,000,00المستشفى العسكري بالعيون4.2.2.0.0.34.005

0,000,000,000,000,00المستشفى العسكري بالداخلة4.2.2.0.0.34.006

0,000,000,000,000,00المستشفى العسكري بكلميم4.2.2.0.0.34.007

0,000,000,000,000,00المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير4.2.2.0.0.34.008

0,000,000,000,000,00المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة4.2.2.0.0.34.009
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(بالدرهم)

بيان المرافقالرمز
السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات 

الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت

النفقات المأمور بصرفهااإلعتمادات النهائية 
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

0,000,000,000,000,00وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة4.2.2.0.0.34.010

0,000,000,000,000,00المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد4.2.2.0.0.34.011

3.000.000,007.305.010,9710.305.010,975.740.864,404.564.146,57...مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني

المندوبية السامية للتخطيط

5.000.000,007.225.681,4712.225.681,473.467.614,338.758.067,14المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي4.2.2.0.0.42.001

4.000.000,006.836.421,4110.836.421,413.724.188,497.112.232,92المركز الوطني للتوثيق4.2.2.0.0.42.002

8.700.000,0029.113.640,6737.813.640,671.619.689,0936.193.951,58مدرسة علوم المعلومات4.2.2.0.0.42.003

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

...للتخطيط 
17.700.000,0043.175.743,5560.875.743,558.811.491,9152.064.251,64

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

7.300.000,000,007.300.000,001.185.712,406.114.287,60المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية4.2.2.0.0.46.001

1.000.000,002.438.872,743.438.872,741.054.529,002.384.343,74المعهد الوطني للتهيئة و التعمير4.2.2.0.0.46.002

0,000,000,000,000,00المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس4.2.2.0.0.46.003

0,000,000,000,000,00المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان4.2.2.0.0.46.004

0,000,000,000,000,00المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش4.2.2.0.0.46.005

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة إعداد التراب 

...الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 
8.300.000,002.438.872,7410.738.872,742.240.241,408.498.631,34

وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية

0,00212.899,15212.899,150,00212.899,15مصلحة التوجيه والدعم4.2.2.0.0.48.001

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة األسرة 

...والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية 
0,00212.899,15212.899,150,00212.899,15

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

0,003.213.552,503.213.552,50188.099,003.025.453,50مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي4.2.2.0.0.51.001

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  للمندوبية العامة إلدارة 

...السجون وإعادة اإلدماج 
0,003.213.552,503.213.552,50188.099,003.025.453,50

745.260.000,002.175.408.680,412.920.668.680,411.080.986.989,671.839.681.690,74...مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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