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الجـزء األول

املعطيات العامة للتوازن املالي

الباب األول

األحكام املتعلقة باملوارد العمومية

I . - الضرائب واملوارد املأذون في استيفائها

املادة األولى

I. - تستمر الجهات املختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

خالل  القيام  في   ، القانون  هذا  أحكام  مراعاة  ومع  العمل  بها  الجاري 

السنة املالية 2022 :

1 - باستيفاء الضرائب والحاصالت والدخول املخصصة للدولة ؛

2 - باستيفاء الضرائب والحاصالت والرسوم والدخول املخصصة 

ذلك  لها  املخول  والهيئات  العمومية  واملؤسسات  الترابية  للجماعات 

بحكم القانون.

أداة  كل  إلى  واللجوء  باالقتراض  التمويل  في  للحكومة  يؤذن   -  .II

مالية أخرى وفق الشروط املقررة في هذا القانون.

املأذون  الضرائب  أو غير مباشرة سوى  - كل ضريبة مباشرة   .III

بها  املعمول  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  أحكام  بموجب  فيها 

وأحكام هذا القانون تعتبر، مهما كان الوصف أو االسم الذي تجبى به، 

محظورة بـتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها واملستخدمون الذين 

باعتبارهم  للمتابعة  جبايتها  يباشرون  أو  وتعاريفها  جداولها  يضعون 

االسترداد  دعوى  إقامة  عن  النظر  بصرف  الغدر،  لجريمة  مرتكبين 

خالل ثالث سنوات على الجباة أو املحصلين أو غيرهم من األشخاص 

الذين قاموا بأعمال الجباية.

ويتعرض كذلك للعقوبات املقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر 

الذين  العموميين  املوظفين  أو  العمومية  للسلطة  املمارسين  جميع 

يمنحون بصورة من الصور وألي سبب من األسباب، دون إذن وارد 

في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة 

أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير املباشرة

املادة 2

I. - وفقا ألحكام الفصل 70 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم 
بمقت�ضى مراسيم خالل السنة املالية 2022 :

من  وغيرها  الجمركية  الرسوم  استيفاء  وقف  أو  أسعار  بتغيير   -
وكذا  والصادرات  الواردات  على  املفروضة  والرسوم  الضرائب 
الضرائب الداخلية على االستهالك، باستثناء الضريبة على القيمة 
املضافة، املنصوص عليها في الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون 
 )1977 أكتوبر   9(  1397 شوال  من   25 بتاريخ   1.77.340 رقم 
املفروضة  واملصوغات  البضائع  على  املطبقة  املقادير  بتحديد 
بهذه  الخاصة  املقتضيات  وكذا  الداخلي  االستهالك  ضريبة  عليها 

البضائع واملصوغات ؛

- بتغيير أو تتميم قوائم املنتجات املتأصلة والواردة من بعض الدول 
اإلفريقية واملتمتعة باإلعفاء من رسم االستيراد وكذا قائمة الدول 

املذكورة.

يجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة 
عليها في أقرب قانون للمالية.

II. - طبقا ألحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على املراسيم 
للسنة املالية  قانون  من   2 املـــــادة  بأحكام  عمال   التالية، املتخذة 

املالية 2021 :

1442 األولى  جمادى   10 في  الصادر   2.20.922 رقم  املرسوم   - 
)25 ديسمبر 2020( بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على 

القمح اللين ومشتقاته ؛

1442 رمضان  من   24 في  الصادر   2.21.328 رقم  املرسوم   - 
االستيراد رسم  باستيفاء  العمل  باستئناف   )2021 ماي   7( 

املفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم  االستيراد 
املفروض على هذه املنتجات ؛

1442 رمضان  من   24 في  الصادر   2.21.329 رقم  املرسوم   - 
)7 ماي 2021( باستئناف العمل باستيفاء رسم االستيراد املفروض 

على القمح الصلب ؛

1443 األول  ربيع  من   21 في  الصادر   2.21.851 رقم  املرسوم   - 
2021( بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على  )28 أكتوبر 

القمح الصلب ؛
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1443 األول  ربيع  من   21 في  الصادر   2.21.852 رقم  املرسوم   - 

2021( بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على  )28 أكتوبر 

القمح اللين ومشتقاته.

مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

املادة 3

 ،2022 ينـايـــــر  فـاتــــح  من  ابتداء  التــــــالي،  النحــــو  على  وتتمـــم  تغيـــــر   -  .I

 أحكام الفصــــــول 15 و 24 و 27 و 34 و 41 و45 )الفقرة األولى( و 3-53

و74 و 93-1 و 135-1 و 182-1 و 219 و 221 و 281 و283 و 285 و 288 

و 294 و 299 و 301-1 و 302 و 305 من مدونة الجمـارك والضرائب 

املباشرة،  غير  الضرائب  و  الجمارك  إلدارة  الراجعة  املباشرة،  غير 

املصادق عليـها بالظهيـر الشـريف بمـــثـابة قانـون رقم 1.77.339 بتاريخ 

25 من شـوال 1397 )9 أكتوبر 1977( :

»الفصل 15. - 1 - صنف البضائع هو االسم المطلق عليها في تعرفة 

»الرسوم الجمركية.

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

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

»4 - يجوز لإلدارة أن ........................................ أو تصدير بضائع :

»- معفاة ......................................................... الجاري بها العمل ؛

»- بحكم .......................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 24 . - يباشر عمل اإلدارة ……………………. حسب الشروط 

»املحددة في هذه املدونة.«

»الفصل 27. - تتم اإلجراءات ............................................... املذكور.

»ويمكن أن تحدد .............................................................................. 

»أو التصدير.«

»الفصل 34 . - 1 -  لجميع أعوان اإلدارة.............................. املكلف 

»بالداخلية.

»2 - عالوة ................................................................. الحاالت اآلتية :

»أ( ......................................................................................................

»ب( ضد الحيوانات :

»إذا لم يمكنهم …………………………………………………… بطريق الغش. 

»ت( ...................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 41. - 1 - عندما تظهر دالئل ............................. لالستعمال 

»املنهي، بما فيها املحالت املعدة للتجارة، للبحث بجميع أماكن التراب 

»الجمركي عن البضائع الخاضعة ألحكام الفصل 181 من هذه املدونة.

املطاردة حالة  في  مطلوبا  يعتبر  ال  أعاله،  املذكور  اإلذن  أن   »غير 

»عن كثب.

»2 - يخضع تفتيش ..……………......………………………… العامة اآلتية :

»أ( ……………………….....................................………………………….........

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

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

صباحا  السادسة   ………………………………………. بدء  يمكن  ال  »ج( 

»وبعد الساعة التاسعة ليال.«

 ..…………… اإلدارة  ألعوان  يمكن   - األولى(.  )الفقرة   45 »الفصل 

»يخرجون منه.«

»الفصل 53. - 3 - تحدد قائمة املكاتب أو املراكز الجمركية املفتوحة 

»لرواج ……................................................................…… املكلف باملالية.« 

 ................................. املفصل  التصريح  يعد   -  1  -  .74  »الفصل 

»نظام جمركي محدد لبضاعة ما.

شفويا  أو  مكتوبا  أو  إلكترونيا  التصريح  يكون  أن  ويمكن   -  2«

إرادته  عن  املصرح  بموجبه  يعبر  آخر  إجراء  أي  شكل  في  »أو مقدما 

»بوضع البضائع تحت نظام جمركي.

»يجب أن .........................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 93. - 1 - يجب أن تؤدى الرسوم واملكوس املشار إليها في 

»الفصل 92 أعاله :

في  عليها  املنصوص   ................................................ آجال  داخل   -«

»الفصل 96 بعده ؛

»غير أنه، بالنسبة للعمليات ............................................. للتصريح 

»بالعناصر الكمية النهائية.

»- داخل أجل ثالثة أيام في الحاالت األخرى ابتداء من تاريخ إصدار 

»سند التحصيل.«
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الفعال  الصنع  لتحسين  املؤقت  القبول   -  1  -  .135 »الفصل 
».......................... خالل استعمالها.

وفقا  استيراد  رخصة  على  استيرادها  املتوقف  البضائع  أن  »على 
»للمادة 13 من القانون رقم 14.91 املتعلق بالتجارة الخارجية والوارد 

»بيانها .......................... بنص تنظيمي.«

»الفصل 182. - 1 - تكلف اإلدارة ....................... بالتراب الخاضع :

» - أنواع الليمونادا ............................................................................ 

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

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

» - اإلطارات ........................................ على األطواق ؛

» - املنتجات واآلالت واألجهزة التي تشتغل بالكهرباء ؛

»- اآلالت اإللكترونية ؛

» - البطاريات املخصصة للمركبات.«

إثباته  الغرامة …………….........……………  كانت  إذا   -  .219 »الفصل 
»بكل الوسائل القانونية.

ال�ضيء قيمة  هي  الغرامة  لحساب  اعتمادها  الواجب   »والقيمة 
»في الجمرك على حالته ..........................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 221. - إن الشركاء .............................. الفصل 220 أعاله.

»كما تطبق ........................................................ مصلحة في الغش.

»وفي غير الحاالت ................................................... علم بما يلي :

»1 - حرضوا ..................................................... من الوسائل ؛

»2 - اشتروا أو حازوا بضائع ارتكب الغش بشأنها ؛

»3 - ستروا .........................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 281 . - تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :

»1 - التهريب املعرف به في الفصل 282 بعده ؛

»2 - كل زيادة ............................................ املستودع الصناعي الحر؛

في مستودع الجمرك أو مستودع  - وجود بدون مبرر لبضائع   3«
صالحيتها  عدم  غير  لسبب  املستودع  نظام  من  تستفيد  ال  »االدخار 

»للحفظ ؛

»4 - خرق ...........................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 283. - يستحق العقوبات املنصوص عليها في الفصل 282 

»املكرر أعاله، حائزو  وناقلو البضائع ........................ بصفة قانونية.«

»الفصل 285. - تشكل املخالفات الجمركية من الطبقة األولى :

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

»2 - االستيراد ........................................................... التملص منه ؛

»3 - مع مراعاة أحكام البند 7 من الفصل 299 أدناه، عدم القيام 

»داخل اآلجال املحددة، بتسجيل التصريح التكميلي املنصوص عليه 

»في الفصل 76 املكرر )3( أعاله ؛

»4 - حيازة البضائع من األماكن املشار إليها في الفصل 27 أعاله، 

»بعد تسجيل التصريح املفصل وقبل تسليم رفع اليد عن البضائع ؛

»5 - عدم تقديم ................................................................................. 

)الباقي ال تغيير فيه.(

مستودع  في  االمتياز  وصاحب  املودع  يلزم   -  .288 »الفصل 

»الجمرك أو مستودع االدخار على وجه التضامن ............................... 

»281 أعاله.«

»الفصل 294. - تشكل مخالفات من الطبقة الثانية :

»1 - كل تحويل لبضائع من مستودع الجمرك أو مستودع االدخار 

»إلى مستودع آخر أو كل مناولة جرت فيه بدون إذن ؛

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

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

..................................................................................................... - 4«

»5 - خرق مقتضيات الفصول 46 )2( و47 ......................................

..................................................................................................... - 6«

»6 املكرر- ...........................................................................................

»6 املكرر مرتين- ................................................................................  

»7 - ينسخ

»8 - كل إيداع ............................................ 2 من الفصل 125 أعاله؛

»9 - ينسخ

»10 - ينسخ

»11 - كل تصريح غير صحيح أو مناورة تهدف أو تؤدي إلى الحصول  

»كال أو بعضا على إرجاع مبلغ أو منفعة ما ترتبط بالتصدير.«
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الرابعة  الطبقة  من  جمركية  مخالفات  تشكل   -  .299 »الفصل 

»املخالفات ألحكام :

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

»-....................................................................................بهذه املدونة.

»وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالخصوص على :

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

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

»6 - املخالفات ألحكام ............................................... أي أثر ضريبي.

»7 - تسجيل خارج اآلجال املحددة للتصريح التكميلي املنصوص 

»عليه في الفصل 76 املكرر )3( أعاله.«

..………… قاهرة  قوة  هناك  تكن  لم  ما   -  .1  -  301  »الفصل 

يوم  املكرر أعاله، يمكن إجبار…………….....…………. كل  »الفصل 294 

»من التأخير.«

»الفصل 302. - خالفا …………………………………………………..فرديا.

»وتصدر هذه الغرامة …………………..…………………… عند االقتضاء.

»عالوة على الغرامة …………..………………. بداخل املحيط الجمركي 

»للموانئ والتي لم يمتثل سائقوها لإلنذارات املوجهة إليهم من طرف 

»أعوان اإلدارة.«

العقوبات   ............................... ارتكاب  حالة  في   -  .305 »الفصل 

»املنصوص عليها في الفصل 282 املكرر أعاله، أن تطلب ………………… 

»األفعال املذكورة.«

مدونة  التالي  النحو  على  تتمم   ،2022 يناير  فاتح  من  ابتداء   -  II

 الجمـارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة الجمارك والضرائب

مرات ثالث  املكرر   279 بالفصول  الذكر  السالفة  املباشرة،   غير 

و 282 املكرر و287 املكرر و294 املكرر و297 املكرر و299 املكرر :

الجمركية الجنح  عن  يعاقب   - مرات.  ثالث  املكرر   279  »الفصل 

»من الطبقة األولى :

»1 - بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات ؛

»2 - بغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع املرتكب الغش بشأنها ؛

مقترنة  املخالفات  تلك  تكون  عندما  أعاله،  الغرامات  »تضاعف 

استعمال  أو  اإليذاء  أو  العنف  استعمال  ال سيما،  تشديد  »بظروف 

»السالح أو املركبات أو التجهيزات املعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب 

»أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثالثة أشخاص على األقل.

النقل ووسائل  بشأنها  الغش  املرتكب  البضائع  بمصادرة   -  3« 

»والبضائع املستعملة إلخفاء الغش.«

الطبقة  من  الجمركية  الجنح  عن  يعاقب   - املكرر.   282 »الفصل 

»الثانية :

»1 - بالحبس من شهر إلى سنة ؛

»2 - أ ( بغرامة تعادل ثالث مرات مبلغ الرسوم واملكوس بالنسبة 

»للمخالفات املشار إليها في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الفصل 281 

»أعاله ؛

بشأنها  الغش  املرتكب  البضائع  قيمة  تعادل ضعف  بغرامة   - »ب 

السالف   281 الفصل  من   9 و   8 في  إليها  املشار  للمخالفات  »بالنسبة 

»الذكر ؛

املرتكبة  املخالفات  تتعلق  عندما  أعاله،  الغرامات  »تضاعف 

 »ببضائع ذات تأثير على األمن أو األخالق أو الصحة العامة أو البيئة

ال سيما  تشديد  بظروف  مقترنة  املخالفات  تلك  تكون  عندما  »أو 

املركبات أو  السالح  استعمال  أو  اإليذاء  أو  العنف   »استعمال 

تتعلق  أفعال مادية  ارتكاب  أو  لهذا الخصوص  املعدة  التجهيزات  »أو 

»بالتهريب من طرف ثالثة أشخاص على األقل.

النقل  ووسائل  بشأنها  الغش  املرتكب  البضائع  بمصادرة   -  3«

»والبضائع املستعملة إلخفاء الغش.«

»الفصل 287 املكرر .- يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة 

»األولى :

»1 - أ( بغرامة تعادل ضعف مبلغ الرسوم واملكوس املتجانف عنها 

»أو املتملص منها ؛

فيما  املخالفة  موضوع  البضائع  قيمة  نصف  تعادل  بغرامة  »ب( 

»يخص املخالفة املتعلقة بتصدير البضائع املحظورة املشار إليها في 1 

»من الفصل 285 أعاله ؛

الجمركية  العمليات  موضوع  البضائع  قيمة  تعادل  بغرامة  »ج( 

 15 في  إليها  للمخالفة املشار  بالنسبة  بوثائقها  يتم االحتفاظ  لم  »التي 

»من الفصل 285 السالف الذكر ؛

»2 - بمصادرة البضائع املرتكب الغش بشأنها؛

في  عليها  املنصوص  للشروط  طبقا  النقل  وسائل  مصادرة   -  3«

»الفصل 212 أعاله.«



-5-

»الفصل 294 املكرر. - يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة 

»الثانية :

البضائع  على  املفروضة  واملكوس  الرسوم  مبلغ  تعادل  بغرامة   -«

»ونصف هذا املبلغ :

من   4 و   3 و   2 و   1 في   إليها  املشار  املخالفات  يخص  فيما   *«

الشريف  الظهير  56 من  الفصل  2 من  في  و  أعاله  »الفصل 294 

1397 شوال  من   25 في  الصادر   1.77.340 رقم  قانون   »بمثابة 

»)9 أكتوبر 1977( ؛

»* فيما يخص املخالفة املتعلقة باستيراد البضائع املحظورة املشار 

»إليها في 6 املكرر من الفصل 294 السالف الذكر.

»- بغرامة تتراوح بين 3000 و30.000 درهم فيما يخص املخالفات 

»املشار إليها في 5 و6 و 6 املكرر مرتين و 8 من الفصل 294 السالف 

قانون بمثابة  الشريف  الظهير  من   56 الفصل  من  و3   »الذكر 

»رقم 1.77.340 املذكور ؛

فيما  املخالفة  موضوع  البضائع  قيمة  نصف  تعادل  بغرامة   -«

 »يخص املخالفة املتعلقة بتصدير البضائع املحظورة املشار إليها في

»6 املكرر من الفصل 294 السالف الذكر ؛

»- بغرامة تعادل مبلغ املنافع املرتبطة بالتصدير بالنسبة للمخالفة 

»املشار إليها في البند 11 من الفصل 294 السالف الذكر.«

»الفصل 297 املكرر.- يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة 

»الثالثة :

»- بغرامة تتراوح بين 80.000 و 100.000 درهم بالنسبة للمخالفتين 

»املشار إليهما في البندين 2 و 6 من الفصل 297 أعاله ؛

للمخالفة  بالنسبة  درهم   60.000 و   30.000 بين  تتراوح  بغرامة   -«

»املشار إليها في البند 4 من الفصل 297 السالف الذكر؛ 

بالنسبة للمخالفتين  تتراوح بين 3.000 و 30.000 درهم  »- بغرامة 

»املشار إليهما في البندين 1 و 3 من الفصل 297 السالف الذكر؛

»- بغرامة تتراوح بين 200.000 و 400.000 درهم بالنسبة للمخالفة 

»املشار إليها في البند 5 من الفصل 297 السالف الذكر.«

»الفصل 299 املكرر. - يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة 

»الرابعة بغرامة تتراوح بين 500 و2500 درهم.«

النحو  على  وتعوض  تنسخ  ينـايـــــــــر2022،  فـاتــــــح  من  ابتداء   -  .III

غير  والضرائب  الجمـارك  مدونة  من   297 الفصل  أحكام  التالي، 

املباشرة السالفة الذكر : 

»الفصل 297 . - تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثالثة :

»1 - خرق أحكام البند 1 من الفصل 32 أعاله؛

»2 - خرق أحكام البند 2 من الفصل 38 أعاله؛

اإلدارة  أعوان  طرف  من  املستعملة  األختام  إتالف  أو  كسر   -  3«

»كما هو منصوص عليه في الفصل 40 املكرر أعاله ؛

»4 - رفض تسليم الوثائق املشار إليها في الفصل 42 أعاله ؛

 »5 - عدم تنفيذ مستغل مخزن أو ساحة استخالص جمركي، كليا

»أو جزئيا، لاللتزامات املكتتبة في دفتر التحمالت املنصوص عليه في 

»البند 1 من الفصل 63 من هذه املدونة ؛

القبول  رخصة  على  الحصول  بدون  معشر  مهنة  ممارسة   -  6«

اكتتاب  وكذا  أعاله   68 الفصل  في  عليها  املنصوص  للشروط  »طبقا 

املنصوص  الترخيص  على  الحصول  دون  للغير  املفصلة  »التصاريح 

»عليه في الفصل 69 أعاله.« 

26 و   25 الفصول  تنسخ  ينـايـــــــــر2022،  فـاتــــــح  من  ابتداء   -  .IV 

و 39 و47 والبابين األول والثاني من الجزء السابع و279 املكرر والبند 

 282 الفصل  من   2 والبند  و280  مرتين  املكرر   279 الفصل  من   3 

10 من  و   9 و    7 293  والبنود  و  الفصل 285  البند 14 من  و  و284 

غير  والضرائب  الجمـارك  مدونة  من    298 و   296 و    294 الفصل 

السالفة  املباشرة  الجمارك والضرائب غير  الراجعة إلدارة  املباشرة 

الذكر.

تعريفة الرسوم الجمركية

املادة 4

ابتداء من فاتح يناير 2022، تغير على النحو التالي، تعريفة رسوم 

 25.00 رقـم  املالية  قانون  من   )I )البند   4 باملادة  املحددة  االستيراد 

بتنفيذه  الصادر   2000 31 ديسمبر  إلى  يوليو  فاتح  املمتدة من  للفترة 

 1421 األول  ربيع  من   25 بتاريخ   1.00.241 رقم  الشريف  الظهير 

)28 يونيو 2000(، كما وقع تغييره و تتميمه :
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نوع البضائع ترميز حسب النظام املنسق

محضرات وأصنـاف محفوظة أخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيوانى. 16.02

………………………………....................................................................................................................……………………………………… 1602.10 00 00 1

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

)Gallus Domesticus( من دواجن من فصائل جالوس دومستيكاس  - - 1602.32

- كلغ 40

الخبز  بمسحوق  مغطاة  حصص،  أو  فطائر  شكل  في  مهيأة  البالغة،  غير  والدجاجات  الديوك  لحم  من  محضرات   -  -  -

املحمص، سابقة الطبخ، مجمدة، ذات وزن ال يزيد عن 100 غرام، معبأة في أكياس من لدائن .………………………………………

10 00 1

- كلغ 40 - - - غيرها …………………………………………...............................................................................................................………………… 90 00 1

………………………………....................................................................................................................……………………………………… 1602.39 00 00 1

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

   

بينهـا  فيما  مخلوطة  أكثر  أو  مكونين  من  مؤلفة   )30.06 أو  أو30.05   30.02 البنود  في  املذكورة  األصناف  )باستثناء  أدوية 

لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي، ولكن غير مهيــأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة

30.03    

- تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني، أو على ستربتومايسينات أو مشتقاتها     3003.10   

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

- غيرها     3003.90   

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

- - - غيرها :        

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

………………………………....................................................................................................................……………………………………… 93 00 8

- كلغ  2,5

- - - - محضرات أساسها 1,1- ثنائي امليتيل ثنائي الجوانيد أو هيدروكلوريك 1,1- ثنائي امليتيل ثنائي الجوانيد، مهيأة على 

شكل حبيبات متناهية الصغر قطرها يقل عن 0,2 ملم.………………………………………………………………....................................

  94 00 8

- - - - غيرها :      97

- كلغ  40 - - - - - تحتوي على اليود أو مشتقاته …………………................................................................................................…………………    10 8

- كلغ    40 - - - - - غيرها ………………………………………….................................................................................................................…………… 80 8

………………………………....................................................................................................................……………………………………… 30.04

 -

-

كلغ

كلغ

2,5

10

نفايات وقصاصات وفضالت، من اللدائن

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

- من لدائن أخر

- - - من منتوجات التكثيف، أو التكثيف املتعدد أو اإلضافة املتعددة :

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

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

- - - - من ألكيـدات و بوليستيرات أخـر :

- - - - - من بولي )ايثيلين تيرفثاالت( …………………..............................................................................................................………

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

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

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

39.15

3915.90

12

29

31

39

40

5

5

5

5
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البند  في  الداخلة  السكاكين  عدا  األشجـــار،  تقليم  مطاوى  ذلك  في  بمـا  مسننة،  كـانت  وإن  قاطعة،  نصال  ذات  سكاكين 

82.08، ونصالها.

82.11

 

  

………………………………....................................................................................................................………………………………………  8211.10 00 00 8

- غيرها :        

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

- - سكاكين أخر ذات نصال غير قابلة للطى     8211.92 00

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

 ………………………………....................................................................................................................………………………………………    20 8

- - - سكاكين أخر :     

 

- - - - سكاكين ذات نصال قاطعة، وإن كـانت مسننة، وذات امتداد في كتلة املعدن عبارة عن لسان، مصممة الستقبال 

مقبض :

   

- وحدة 17,5 - - - - - ذات نصال طولها ال يتجاوز 12,7 سم ………………….............................................................................................……… 81 8

- وحدة 17,5 - - - - - ذات نصال طولها 12,7 سم أو أكثر ……………………...............................................................................................……… 89 8

- وحدة 40 90 - - - - غيرها ………………………………………......................................................................................................................…………… 8

………………………………....................................................................................................................……………………………………… 8211.93 00

-

-

-

وحدة

وحدة

وحدة

17.5

40

40

مدخرات )جّماعات( كهربائية، بما في ذلك فواصلها، سواء كانت مستطيلة أو مربعة أم ال

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

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

- مدخرات من ليثيوم  – أيون

- - - وحدات املدخرات )خاليا(، ذات جهد "توتر" 3,6 فولت أو اقل، غير موصلة كهربائيا و غير مجمعة على هيئة بطاريات 

وبدون علبة أو وعاء مشترك………………................................................…………………………...................................……………….

- - - مصممة خصيصا للمركبات السيارة.................................................................................................................................

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

- مدخرات أخر

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

85.07

8507.10

8507.60

8507.80

00

07

10

80

00

00

00

   

واللمبات  مقفلة«  »ملبات  املسماة  األصناف  ذلك  في  بما  بالتفريغ،  أو  الشعيرات  بتوهج  ت�ضيء  كهربائية  وأنابيب  ملبات 

)LED( واألنابيب ذات األشعة فوق البنفسجية أو األشعة تحت الحمراء؛ ملبات قوسيه؛ ملبات صمامات ثنائية باعثة للضوء

85.39     

   ………………………………....................................................................................................................………………………………………  8539.10    

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

- ملبات وأنـابيب أخر، ت�ضيء بتوهج الشعيرات، باستثناء اللمبات ذات األشعة فوق البنفسجية أو األشعة تحت الحمراء :         

- - هالوجينية بالتنجستين     8539.21    

………………………………....................................................................................................................………………………………………   10 00 8

عدد وحدة 17,5 - - - معدة لتوتر يزيد عن 28 فولت ……………………............................................................................................……………………   90 00 8

- - غيرها، بقدرة ال تزيد عن 200 وات، ولجهد »توتر« يزيد عن100 فولت     8539.22 00   

………………………………....................................................................................................................………………………………………    10 8

عدد وحدة 17,5 - - - غيرها ………………………………...............................................................................................................……………………………     90 8

- - غيرها     8539.29    

………………………………....................................................................................................................………………………………………   10 00 8

عدد وحدة 17,5 - - - معدة لتوتر يزيد عن 28 فولت ……………………….............................................................................................…………………   90 00 8

- ملبات وأنابيب ت�ضيء بـالتفريغ، عدا اللمبات ذات األشعة فوق البنفسجية :

………………………………....................................................................................................................……………………………………… 8539.31 00

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

املادة 5

التالي  النحو  على  تتمم  أو  تغير   ،2022 يناير  فاتح  من  ابتداء   -  .I

57 من الظهير الشريف  56 و  55 و  9 و  7 و  أحكام الفصول األول و 

 1397 شوال  من   25 في  الصادر   1.77.340 رقم  قانــون  بمثابـــة 

1977( بتحديد املقادير املطبقة على البضائع واملصوغات  )9 أكتوبر 

املفروضة عليها ضريبة االستهالك الداخلي وكذا املقتضيات الخاصة 

بهذه البضائع واملصوغات، كما تم تغييره وتتميمه :

»الفصل األول. - تكلف إدارة الجمارك ................ التراب الخاضع :

»1 - أنواع الليمونادا .........................................................................

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

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

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

»10 - اإلطارات ......................................................... على األطواق ؛

»11 - املنتجات واآلالت واألجهزة التي تشتغل بالكهرباء ؛

»12 - اآلالت اإللكترونية ؛

»13 - البطاريات املخصصة للمركبات.«

»الفصل 7. - 1 - يسوغ لإلدارة ............... الداخلية على االستهالك 

هذه  مسك  إمكانية  مع  طرفها،  من  وموقعة  مرقمة  سجالت  »مسك 

»السجالت بطريقة إلكترونية.

»2 - تحدد في قرار .................................. تتضمنها هذه السجالت.«

 »الفصل 9. - تحدد وفقا للجداول »أ« - »ت - »ح« - »ط« - »ظ« - »ع« -

»ف« - »ص« - بعده ..................................... واملفصلة في هذا الفصل :

....................................................................................  »أ( 

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

.................................................................................  »ت( 

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

»ح( ....................................................................................

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

التبغ  على  املفروضة  االستهالك  على  الداخلية  الضرائب  »ط( 
»املصنع :

املقدار العينيبيان املنتجات

املقدار القيمي لثمن البيع 

للعموم خارج الضريبة 

على القيمة املضافة 

وخارج املقدار العيني

املبلغ األدنى للتحصيل

I -السجائر ..............

.............….......…… - II

......................... - III

......................... - IV

100,00 درهم لكل 

1000 سيجارة

…….........……...

…….........……...

…….........……...

67%

……………................…………

……………................…………

……………................…………

710,2 درهم لكل 1000 

سيجارة

…….........……...

…….........……...

…….........……...

»ظ( الضرائب الداخلية على االستهالك املفروضة على سوائل 
»السجائر  املسماة  اإللكترونية  األجهزة  تعبئة  إعادة  أو  »تعبئة 

»اإللكترونية« واألجهزة املماثلة :

املقادير بالدرهموحدة التحصيلبيـان املنتجـــات

سوائل ................................................................. املماثلة :

05.............................أ( ال تحتوي على نيكوتين ............................................

10.............................ب( تحتوي على نيكوتين .............................................

»ع( ....................................................................................

»ف( الضرائب الداخلية على االستهالك املطبقة على املنتجات 
»واآلالت واألجهزة التي تشتغل بالكهرباء :

املقاديربيان املنتجات

I - الثالجات واملجمدات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف 

األلبسة وآالت غسل األواني :

…………........................................…....................  B و A فئتا الطاقة -

………….........................................………………… D و C فئتا الطاقة -

………………...........................................…………… F و E فئتا الطاقة -

...……............................................…...............……… G فئة الطاقة -

الشعيرات معدة لتوتر  بتوهج  تضيئ  وأنابيب  ومصابيح  ملبات   -  II

یزید عن 28 فولت.

00 درهم للوحدة

100 درهم للوحدة

200 درهم للوحدة

500 درهم للوحدة

01 درهم للوحدة

اآلالت  على  املطبقة  االستهالك  على  الداخلية  الضرائب  »ص( 
»اإللكترونية والبطاريات املخصصة للمركبات :

املقادير بيان املنتجات

- التلفاز :

- - بشاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة……...................…………......

- - بشاشة تفوق 32 بوصة……………........................................………

- الحواسيب املحمولة ...................................................

- الحواسيب األخرى املستعملة باملكاتب :

- - مع شاشة ............................................................

- - بدون شاشة .......................................................

- شاشات الحواسيب ..............................................

- األلواح اإللكترونية ...............................................

- الهواتف املحمولة :

- - الهواتف الذكية .....................................................

- - الهواتف األخرى…………………….......…………………… 

- البطاريات املخصصة للمركبات باستثناءالكرا�ضي املتحركة املعدة 

والدراجات  والدراجات  إعاقة  وضعية  في  لألشخاص  خصيصا 

النارية والكهربائية والدراجات ثالثية العجالت ..............................

50 درهم للوحدة

100 درهم للوحدة

50 درهم للوحدة

50 درهم للوحدة

30 درهم للوحدة

20 درهم للوحدة

30 درهم للوحدة

50 درهم للوحدة

20 درهم للوحدة

50 درهم للوحدة
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ألحكام  وفقا   .................................. املخالفات  تعد   -  .55 »الفصل 
»الفصل 282 املكرر من املدونة املذكورة.

............................. وفقا ألحكام  - تعد املخالفات   .1  -  56 »الفصل 
»الفصل 287 املكرر من املدونة املذكورة.

»2 - يعد عدم مطابقة ................. طبقا ألحكام الفصل 294 املكرر 
»من املدونة املذكورة.

»3 - عندما تكون ........................... للبند 2 من الفصل 294 املكرر 
»من املدونة املذكورة.

»الفصل 57. - تعد جميع ...................... ألحكام الفصل 299 املكرر 
»من املدونة املذكورة.«

5 املادة  من   III البند  ينسخ   ،2022 يناير  فاتح  من  ابتداء   -  .II 
لقانون املالية رقم 115.12 للسنة املالية 2013، الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.12.57 بتاريخ 14 من صفر 1434 )28 ديسمبر 2012(.

املفروضة  االستهالك  على  الداخلية  الضرائب  تحصيل  يتم   -  .III
على السجائر املنصوص عليها في )I( من الجدول »ط« من الفصل 9 من 
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 السالف الذكر حسب 
الجدول  في  الواردة  للبيانات  طبقا  للتحصيل  األدنى  والحد  املقادير 

بعده :

املقدار العينيتاريخ التطبيق

املقدار القيمي لثمن 

البيع للعموم خارج 

الضريبة على القيمة 

املضافة وخارج املقدار 

العيني

املبلغ األدنى 

للتحصيل

175,00 درهم لكل ابتداء من فاتح يناير 2023

1000 سيجارة

782,1 درهم لكل 66%

1000 سيجارة

275,00 درهم لكل ابتداء من فاتح يناير 2024

1000 سيجارة

826,7 درهم لكل 64%

1000 سيجارة

400,00 درهم لكل ابتداء من فاتح يناير 2025

1000 سيجارة

900,9 درهم لكل 61%

1000 سيجارة

550,00 درهم لكل ابتداء من فاتح يناير 2026

1000 سيجارة

953,0 درهم لكل 56,5%

1000 سيجارة

املدونة العامة للضرائب

املادة 6

IV - 11 املواد أحكام  وتتمم  تغير   ،2022 يناير  فاتح   I.- ابتداء من 
و210 و208  وI-144-دال  و124  و123  و99  و92  و91  و40   و19 
و231  III  - املكررة  و226  و226  و225  و221  و220  و216   و212 

املدونة  من   )XXXIV و   XXXIII و   XXXII( و247  و246  و242   VI-232و
 العامة للضرائب املحدثة بموجب املادة 5 من قانون املالية رقم 43.06

للسنة املالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 
تغييرها  تم  كما   )2006 ديسمبر   31(  1427 الحجة  ذي   10 بتاريخ 

وتتميمها :

»المادة IV - 11. - ال يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة :

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

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

والدخول  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية  المساهمة  مبلغ   -  «

الثالث من هذه  الكتاب  الثالث من  القسم  في  »المنصوص عليها 

»المدونة.«

»املادة 19.- سعر الضريبة

»I.- السعر العادي للضريبة

»تحسب الضريبة على الشركات كما يلي :

»ألف - باألسعار التناسبية املبينة في الجدول ..................................

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

»غير أن السعر .................................................................................. 

»............................................................................... بالنسبة :

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

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

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

6 املادة   ................................................................ للشركات   -  9°« 

»)II - »باء«   - °4( أعاله.

»ويخفض سعر الجدول من 31% إلى 26% بالنسبة ........................

».............................................................................................. درهم.

»ويراد بالنشاط الصناعي ..................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 40. -  تحديد أساس فرض الضريبة

 »I .- يخضع األشخاص الذاتيون .........................................................

»....................................... على أساس رقم األعمال املحقق واملضروب 

»في معامل محدد لكل صنف من أصناف املهن طبقا للجدول بعده :
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املعامل أصناف املهن

6% التغذية العامة

تجارة

8% منتجات غذائية أخرى

8%
- املواد األولية 

- مواد البناء

10% منتجات كيميائية وأسمدة

12% منتجات غير غذائية أخرى

10% تقديم وجبات خفيفة أو سريعة

تقديم الخدمات

20% مستغل مطعم وبائع املشروبات

15% نقل األشخاص والبضائع

15% أنشطة الصيانة 

20% كراء املمتلكات املنقولة

25% أنشطة أخرى متعلقة بالتأجير والتسيير

20% الحالقة والتجميل

30%

- ميكانيكي منجز ألعمال اإلصالح 

- مصلح أجهزة إلكترونية

- أنشطة فنية وترفيهية

- مستغل مطحنة

12% حرفيو خدمات أخرى

45% الوسطاء 

20% خدمات أخرى

10%
- منتجات غذائية

- منتجات غير غذائية
تصنيع

4% )Chevillard( تاجر اللحوم باملجازر

تجارة وأنشطة خاصة 

3% بائع التبغ

4,5% بائع الغاز املضغوط واملسال واملحلول

5% بائع الدقيق والنشا والسميد أو النخالة

7% مجهز السفن أو الرا�ضي عليه املزاد )الصيد(

8% خباز

خاضعة  أنشطة  أو  مهن  عدة  للضريبة  الخاضع  يزاول  »عندما 

»ملعامالت مختلفة، فإن مجموع الدخل املنهي يساوي مجموع الدخول 

»املحددة بشكل منفصل بالنسبة لكل مهنة أو نشاط.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 91. - اإلعفاء دون الحق في الخصم

»تعفى من الضريبة على القيمة املضافة :

 »I .  - ألف...................................................................................……......

………………………………………………………….....………………………«

»جيم- البيوع الواقعة على :

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

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

»°6 - املضخات ........................................................... الفالحي.

»دال- العمليات املتعلقة بما يلي :

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 92. - اإلعفاء مع الحق في الخصم

تعفى من الضريبة على القيمة املضافة مع االستفادة من   - .I«

»الحق في الخصم املنصوص عليه في املادة 101 أدناه :

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

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

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

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

»°53 - عمليات تحويل ................................................. للكهرباء ؛

الشمسية األلواح  صنع  في  الداخلة  واملواد  املنتجات   -  54°« 

هذه  مصنعي  قبل  من  املقتناة   )panneaux photovoltaïques(«

»األلواح والواردة بعده :

 Cellules photovoltaïques ;                   خاليا ضوئية فولتائية ؛ - «

                           Verre solaire ;                                                           زجاج شم�ضي ؛ - «

  Cornières des panneaux en ؛  البالستيكية  األلواح  زوايا   -  «

               plastique ;«

  Films encapsulants à مغلفات مصنوعة من البولي أوليفين ؛ - «

 base de polyoléfine )POE( ;«
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  Rubanالشريط املستخدم لربط الخاليا الضوئية الفولتائية؛ - «

utilisé pour connecter les cellules photovoltaïques ;«

 Boites de jonction avec câbles ;  مربعات تقاطع مع الكابالت ؛ - «

 Silicone pour les boites de jonction ; سيليكون مربعات التقاطع ؛ - «

 Flux pour le soudage des لحام الخاليا الضوئية الفولتائية ؛ - «

cellules photovoltaïques ;«

Crochet et structure support   خطاف وهيكل دعم اللوحة ؛ - « 

               du panneau ;«

Cadre du panneau.                                                        .إطار اللوحة - «

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

)الباقي ال تغيير فيه (

»املادة 99. - األسعار املخفضة

»تخضع للضريبة بالسعر املخفض :

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

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

»°2 - البالغ 10% مع الحق في الخصم : 

…....................................................................... عمليات اإليواء   - « 

………………………………………………………………………………………«

» - العجائن الغذائية ؛

» - األلواح الشمسية )Panneaux photovoltaïques( ؛

» - السخانات الشمسية ؛

» - األغذية املعدة…………………………………………………………………

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 123. - اإلعفاءات

»تعفى من الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد :

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

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

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

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

»°58 - لحوم.................................................................... لفائدتها ؛

الشمسية األلواح  صنع  في  الداخلة  واملواد  املنتجات   -  59°« 

هذه  مصنعي  قبل  من  املستوردة   )panneaux photovoltaïques(«

»األلواح والواردة بعده : 

 Cellules photovoltaïques ;                            خاليا ضوئية فولتائية ؛ - «

                           Verre solaire ;                                                             زجاج شم�ضي؛ - «

  Cornières des panneaux en ؛  البالستيكية  األلواح  زوايا   -  «

               plastique ;«

 Films encapsulants ؛  أوليفين  البولي  - مغلفات مصنوعة من   « 

à base de polyoléfine )POE( ; «

 Rubanالفولتائية؛ الضوئية  الخاليا  لربط  املستخدم  الشريط   -  « 

utilisé pour connecter les cellules photovoltaïques ; «

 Boites de jonction avec câbles ;              مربعات تقاطع مع الكابالت؛ - «

 Silicone pour les boites de ؛  التقاطع  مربعات  سيليكون   -  « 

jonction ; «

 Flux pour le soudage          لحام الخاليا الضوئية الفولتائية ؛ - «

des cellules photovoltaïques ; «

  Crochet et structure support خطاف وهيكل دعم اللوحة ؛ - «

               du panneau ; «

                            Cadre du panneau.                                                     .إطار اللوحة - «

»املادة 124.- إجراءات اإلعفاءات

I-92  ............................................................... تحدد اإلعفاءات   -.I« 

»)°6 و ............... °51 و °54( و II و123 ..................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة I - .144 - دال - سعر الحد األدنى للضريبة 

»يحدد سعر الحد األدنى للضريبة في : 

.0,50% - «

التي  للمنشآت  بالنسبة   0,40% إلى  السعر  هذا  يخفض  أنه  »غير 

ويرفع االهتالك،  احتساب  دون  إيجابية  جارية  بحصيلة   »تصرح 

»إلى %0,60 عندما .................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(
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للضرائب  املتأخر  األداء  على  املترتبة  الجزاءات   -  .208 »املادة 

»والواجبات والرسوم

 »I. - تطبق ذعيرة نسبتها %10 وزيادة قدرها 5% ............................

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

».................................................................... 156 إلى 160 املكررة أعاله.

 »واستثناء من األحكام املشار إليها أعاله، فإن الزيادات ....................

»..................................................................... سواء أمام اللجنة املحلية 

225 أدناه أو أمام اللجنة  »لتقدير الضريبة املنصوص عليها في املادة 

في  عليها  املنصوص  بالضريبة  املتعلقة  الطعون  في  للنظر  »الجهوية 

الطعون  في  للنظر  الوطنية  اللجنة  أمام  أو  أدناه  املكررة   225 »املادة 

»املتعلقة بالضريبة املنصوص عليها .....................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 210. - حق املراقبة

 »تراقب إدارة الضرائب ...................................................................

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

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

»..................................................... إلى نهاية فترة املراقبة.

الخاضع  طرف  من  الناقصة  واألوراق  الوثائق  تقديم  يمكن  »ال 

واللجنة  الضريبة  لتقدير  املحلية  اللجنة  أمام  مرة  ألول  »للضريبة 

»الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة واللجنة الوطنية للنظر 

»في الطعون املتعلقة بالضريبة.

»لإلدارة الضريبية كذلك الحق ........................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 212. - فحص املحاسبة

........................... محاسبة  بفحص  القيام  اإلدارة  قررت  إذا   - .I« 

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

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

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

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

»........................ تبعا لإلجراءات املنصوص عليها في املادة 219 أدناه.

محاورة  بإجراء  اإلدارة  تقوم  املحاسبة،  فحص  اختتام  »قبل 

على  إدخالها  تعتزم  التي  التصحيحات  شأن  في  وتواجهية  »شفوية 

وفق للضريبة  الخاضع  إشعار  يتم  الغرض،  ولهذا  الجبائي.   »اإلقرار 

»مطبوع نموذجي تعده اإلدارة وحسب اإلجراءات املنصوص عليها في 

»املادة 219 أدناه بالتاريخ املحدد إلجراء املحاورة الشفوية والتواجهية 

»املذكورة وبالتاريخ الذي سيختتم فيه فحص املحاسبة.

»وتأخذ اإلدارة بعين االعتبار املالحظات .........................................

»....................................................................... إلى أساس صحيح.

محضر................................................................................  »ويحرر 

»............................................................... نسخة منه للخاضع للضريبة.

»غير أن رسالة التبليغ .......................................................................

»................................................................... تصحيح الضرائب.

»يجوز للخاضع للضريبة أن يستعين ................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

للخاضعين  الضريبية  الوضعية  مجموع  فحص   -  .216 »املادة 

»للضريبة

 »تقوم اإلدارة بفحص .......................................................................

»............................................................. تطبيق الضريبة على الدخل.

برسم  السنوي  دخله  إجمالي  بتقييم  الغاية  لهذه  تقوم  أن  »ولها 

إليها  املشار  العقارية  والدخول  الفالحية  والدخول  املهنية  »الدخول 

 »على التوالي في املواد 30 و46 وI-61 أعاله فيما يخص ........................

»............................ باملادة 29 أعاله.

أدناه.   228 املادة  في   ................................ أن  لإلدارة  يمكن  »وال 

»غير أنه يمكن لإلدارة قبل مباشرة مسطرة فرض الضريبة بصورة 

 »تلقائية املنصوص عليها في املادة 228 املذكورة أن تقوم بصورة تلقائية

 I-148 بتعريف الخاضعين للضريبة املخالفين ألحكام املادتين 78 و«

»أعاله.

»ويجب على اإلدارة ...........................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(
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»املادة 220. - املسطرة العادية لتصحيح الضرائب

»I. -  يمكن لإلدارة أن تدعى إلى تصحيح : 

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

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

»........................................................ فرض الضريبة بصورة تلقائية.

 »في هذه الحالة تبلغ اإلدارة إلى الخاضعين للضريبة وفقا لإلجراءات

»..................................... إنهاء املراقبة الضريبية :

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

» - ................................................................. عن األساس املذكور.

»وتدعوهم إلى اإلدالء بمالحظاتهم ...................................................

»......................................................................... في املادة 235 أدناه.

األجل  داخل  باألمر  املعنيين  مالحظات  اإلدارة  تلقت  إذا   - .II«

أساس  أي  إلى  يستند  ال  بعضها  أو  جميعها  أن  واعتبرت  »املضروب 

»صحيح، وجب عليها أن تقوم خالل أجل ال يتجاوز ستين )60( يوما 

»من تاريخ تسلم الجواب بتبليغهم، وفقا لإلجراءات املنصوص عليها 

أساس  وكذا  الكلي  أو  الجزئي  رفضها  أسباب  أعاله،   219 املادة  »في 

بأن  إخبارهم  مع  اعتماده،  الواجب  من  ترى  الذي  الضريبة  »فرض 

»هذا األساس سيصير نهائيا إذا لم يقدموا طعنا في ذلك أمام اللجنة 

»املحلية لتقدير الضريبة املنصوص عليها في املادة 225 أدناه أو أمام 

»اللجنة الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة املنصوص عليها 

»في املادة 225 املكررة أدناه أو أمام اللجنة الوطنية ..............................

»VI. - تحرر على الفور ................................................. عن الضرائب 

»املفروضة : 

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

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

مقرر  أو  الضريبة  لتقدير  املحلية  اللجنة  مقرر  صدور  عقب   - «

مقرر  أو  بالضريبة  املتعلقة  الطعون  في  للنظر  الجهوية  »اللجنة 

»اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة ؛

» - بالنسبة للتصحيحات املزمع القيام بها في رسالة التبليغ الثانية، 

»والتي صرحت في شأنها اللجان املحلية لتقدير الضريبة أو اللجان 

»الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة أو اللجنة الوطنية 

طبقا  اختصاصها،  بعدم  بالضريبة  املتعلقة  الطعون  في  »للنظر 

 )3 )الفقرة   I- املكررة  و225   )3 )الفقرة   I-225 املواد  »ألحكام 

»وI-226 )الفقرة 4( أدناه ؛

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

» - عندما تتم العمليات املشار إليها في املادة 221 ............................ 

بفرض  اإلدارة  تقوم  الحالة،  هذه  وفي  الضرائب.  »تصحيح 

»الضرائب باعتبار األسس املبلغة إلى الخاضع للضريبة في رسالة 

»التبليغ الثانية املذكورة.

املحلية  اللجان  عن  الصادرة  املقررات  في  الطعن  يمكن   -  .VII«

في  للنظر  الجهوية  اللجان  عن  الصادرة  وتلك  الضريبة  »لتقدير 

الوطنية  اللجنة  عن  الصادرة  وتلك  بالضريبة  املتعلقة  »الطعون 

وفقا  املختصة  املحكمة  أمام  بالضريبة  املتعلقة  الطعون  في  »للنظر 

»ألحكام املادة 242 أدناه.

»VIII.- تكون مسطرة التصحيح الغية : 

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

» - في حالة عدم تبليغ جواب اإلدارة على مالحظات ......................... 

»البند II أعاله.

 »وال يجوز إثارة حاالت البطالن املشار إليها أعاله من لدن الخاضع

املتعلقة  في الطعون  للنظر  اللجنة الوطنية  »للضريبة ألول مرة أمام 

املتعلقة  الطعون  في  للنظر  الجهوية  اللجنة  أمام  أو  »بالضريبة 

»بالضريبة أو أمام اللجنة .......................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 221.- املسطرة السريعة لتصحيح الضرائب

 »I. -  إذا الحظت اإلدارة ما يستوجب القيام، فيما يتعلق .................

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

»....................................................................... املادة 150 املكررة أعاله.

 »وفي هذه الحاالت تبلغ اإلدارة إلى الخاضعين للضريبة .................

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

».................................................................... في املادة 235 أدناه.
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»II. - إذا قدمت مالحظات داخل األجل املضروب واعتبرت اإلدارة 

»أن جميعها أو بعضها ال يستند إلى أي أساس صحيح، وجب عليها أن 

 219 »تبلغ املعنيين باألمر، وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادة 

»أعاله داخل أجل ال يتجاوز الستين )60( يوما املوالية لتاريخ تسلم 

»جواب املعنيين باألمر، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وكذا أسس 

»فرض الضريبة املعتمدة، مع إخبارهم بأن لهم أن يطعنوا في األسس 

عليها في  »املذكورة أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة املنصوص 

املتعلقة  الطعون  في  للنظر  الجهوية  اللجنة  أمام  »املادة 225 أدناه أو 

»بالضريبة املنصوص عليها في املادة 225 املكررة أدناه أو أمام اللجنة 

»الوطنية .......................................................... رسالة التبليغ الثانية.

»تقوم اإلدارة بفرض الضرائب باعتبار األسس املبلغة إلى الخاضع 

»للضريبة في رسالة التبليغ الثانية املذكورة.

»في حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة 

»أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة أو أمام 

»اللجنة الوطنية ............................................ في املادة 235 أدناه.

واللجنة  »يمارس الطعن أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة 

بالضريبة واللجنة الوطنية  املتعلقة  الطعون  في  للنظر  »الجهوية 

»للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة وإن اقت�ضى الحال أمام املحكمة 

»املختصة وفق الشروط املحددة في املواد 225  و225 املكررة و226 

»و242  أدناه.

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

»IV. - تكون مسطرة التصحيح الغية :

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

في حالة عدم تبليغ جواب اإلدارة على مالحظات الخاضعين   -  «

»للضريبة داخل األجل املنصوص عليه في البند II أعاله.

»وال يجوز إثارة حاالت البطالن املشار إليها أعاله من لدن الخاضع 

اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة  »للضريبة ألول مرة أمام 

 »بالضريبة أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة

»أو أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة.«

»املادة 225. - اللجان املحلية لتقدير الضريبة

الضريبة وتحدد مقارها  لتقدير  »I. - تحدث اإلدارة لجانا محلية 

»ودائرة اختصاصها.

.............................................................. في  املذكورة  اللجان   »تنظر 

بالدخول  يتعلق  فيما  بالتصحيحات  واملتعلقة  اختصاصها  »دائرة 

والدخول  املوحدة  املهنية  املساهمة  نظام  حسب  املحددة  »املهنية 

»واألرباح العقارية وواجبات التسجيل والتمبر.

»وتبت اللجان في النزاعات .................................................................

»............................................................................... أو تنظيمية.

»II. - ألف - تضم كل لجنة : 

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

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

»°3 - ممثال عن اإلدارة الذي يقوم بمهمة الكاتب املقرر ؛

األكثر  املنهي  للفرع  تابعا  يكون  للضريبة  للخاضعين  ممثال   - 4°«

»تمثيال للنشاط الذي يزاوله الطالب ولهيئة املوثقين أو لهيئة العدول 

»أو هما معا.

............................................................... املطالبات  املفتش   »يتسلم 

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

»............................................................. من طرف الخاضع للضريبة.

»باء - يعين ممثلو الخاضعين للضريبة وفق الشروط التالية : 

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

»°2 -  ....................................................................اللجنة املحلية.

»°3 - فيما يخص الطعون التي تهم التصحيحات املتعلقة بالدخول 

»واألرباح العقارية وواجبات التسجيل والتمبر:

الرسميين  املمثلين  باألمر  املعني  اإلقليم  أو  العمالة  عامل  »يعين 

املوثقين بين  من  سنوات   )3( ثالث  ملدة  النواب  من  عددهم   »ومثل 

قبل والعدول  املوثقين  هيئتي  من  باقتراح  معا،  هما  أو  العدول   »أو 

»31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خاللها مهام األعضاء 

»املعينين في حظيرة اللجنة املحلية.

 »ويباشر تعيين ...................................................................................

»....................................................... في حظيرة اللجان املحلية.

لتقدير  املحلية  اللجنة  اجتماع  يحضر  أن  عضو  ألي  يمكن  »ال 

»الضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه في إطار مزاولة 

»نشاطه أو القيام بمهامه.
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»جيم. - إذا طرأ تأخير في تعيين املمثلين الجدد أو حال دون ذلك 

غاية  انتداب املمثلين املنتهية مهامهم تلقائيا إلى  يتم تمديد  »عائق، 

»تعيين املمثلين الجدد.

»دال - تستمع اللجنة إلى ممثل الخاضع للضريبة ...........................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 226. - اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة

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

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

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

» - ............................................................. املادة V-213 أعاله.

املتعلقة  الطعون  في  للنظر  الوطنية  اللجنة  إلى  كذلك  »وترفع 

الضريبة  لتقدير  املحلية  اللجان  تصدر  لم  التي  الطعون  »بالضريبة 

»واللجان الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة داخل أجل ...

».......................................................... في استعمال حق يخوله القانون.

»وتضم اللجنة :

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

» - ثالثين )30( موظفا يعينهم رئيس الحكومة ملدة ثالث )3( سنوات 

»قابلة للتجديد مرة واحدة، باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة 

»باملالية، يكونون حاصلين ..........................................................

» - مائة )100( شخص من ميدان األعمال يعينهم رئيس الحكومة 

»ملدة ثالث سنوات بصفتهم ممثلين للخاضعين للضريبة، بناء على 

والصناعة  بالتجارة  املكلفة  الحكومية  للسلطات  »اقتراح مشترك 

 »والصناعة التقليدية والصيد البحري والسلطة الحكومية املكلفة

»باملالية.

»ويختار هؤالء املمثلون قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة 

»التي تبتدئ خاللها مهام األعضاء املعينين في حظيرة اللجنة الوطنية 

»من بين :

تمثيال  األكثر  املهنية  املنظمات  أعضاء  الذاتيين  األشخاص   -  «

في  أو  حرفيا  أو  خدماتيا  أو  صناعيا  أو  تجاريا  نشاطا  »املزاولين 

املنظمات  تقدمها  التي  القوائم  في  واملدرجين  البحري  »الصيد 

والخدمات  والصناعة  التجارة  غرف  رؤساء  من  وكل  »املذكورة 

»وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفالحة وغرف الصيد البحري؛

» - الخبراء املحاسبين أو املحاسبين املعتمدين املدرجين على التوالي 

»في القوائم التي تقدمها هيئة الخبراء املحاسبين واملنظمة املهنية 

»للمحاسبين املعتمدين.

»وإذا طرأ تأخير في تعيين املمثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق، 

تعيين  غاية  املمثلين املنتهية مهامهم تلقائيا إلى  »يتم تمديد انتداب 

»هؤالء املمثلين الجدد. 

للنظر في اللجنة الوطنية   »ال يمكن ألي عضو أن يحضر اجتماع 

نظر  أن  سبق  نزاع  عليها  يعرض  عندما  بالضريبة  املتعلقة  »الطعون 

»فيه :

» - في إطار مزاولة نشاطه أو القيام بمهامه ؛

» - في حظيرة لجنة محلية لتقدير الضريبة أو في حظيرة لجنة جهوية 

»للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة.

»وتنقسم اللجنة .............................................. املعروضة عليها.

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

»III. - تضم كل لجنة فرعية: 

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

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

»........................................ دون صوت تقريري.

............................................. الالزم  العدد  فرعية  لجنة  كل  »تعقد 

ضرورية.  املواجهة  هذه   ......................................................................«

»وال يجوز في أي حال من األحوال أن تتخذ اللجنة الفرعية مقرراتها 

»بحضور ممثل الخاضع للضريبة أو وكيله أو ممثل اإلدارة.

»تتداول اللجان الفرعية بصورة صحيحة .......................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 226 املكررة-III.- استثناء من جميع األحكام املخالفة، يجب 

 »على اإلدارة أن تبلغ الخاضع للضريبة املعني باألمر، ...........................

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

)الباقي ال تغيير فيه.(
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»املادة 231.- املسطرة املتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على 

»املخالفات الضريبية

................................................... عليها  املنصوص  املخالفات  »تثبت 

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

».......................................................... بقرار لرئيس الحكومة.

»يحدد بنص تنظيمي تنظيم هذه اللجنة وكيفيات سيرها.

»يجوز ....................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة VI-232. - يوقف التقادم طوال الفترة املمتدة :

من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة   - «

الطعون املتعلقة بالضريبة  »أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في 

»أو أمام اللجنة الوطنية ................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 242. - املسطرة القضائية املطبقة على إثر مراقبة الضريبة

املحاكم  طريق  عن  ينازعا  أن  للضريبة  وللخاضع  لإلدارة  »يجوز 

»في املقررات الصادرة عن اللجان املحلية لتقدير الضريبة أو الصادرة 

»عن اللجان الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة أو الصادرة 

 »عن اللجنة الوطنية للنظر .....................................................................

».......................................... هذه اللجان.

طريق  عن  ينازعا  أن  للضريبة  وللخاضع  لإلدارة  كذلك  »يمكن 

الصادرة  املقررات  في  أعاله  عليه  املنصوص  األجل  داخل  »املحاكم 

»عن اللجان املحلية لتقدير الضريبة أو املقررات الصادرة عن اللجان 

»الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة أو عن اللجنة الوطنية 

املقررات  هذه  تعلقت  سواء  بالضريبة،  املتعلقة  الطعون  في  »للنظر 

»بمسائل قانونية أو واقعية.

 »كما يمكن أن ينازع ...........................................................................

»................................................ حسب الحالة عن اللجنة املحلية لتقدير 

بالضريبة املتعلقة  الطعون  في  للنظر  الجهوية  اللجنة  أو   »الضريبة 

»أو الصادر عن اللجنة الوطنية .............................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 246. - السر املنهي

......................................................... املنهي  السر  بكتمان  يلزم   -  .I« 
عليها املنصوص  اللجان  أعضاء  وكذا   ..............................................« 

»في املواد 50 و 225 و 225 املكررة و 226 أعاله.

»غير أنه ال يجوز ملفت�ضي ...................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(
»املادة XXXII - 247. -بصفة انتقالية ...............................................

»...................................................................... يطبق خصم نسبته :

» - 90% برسم سنوات 2021 و 2022 و 2023 ؛

» - 80% برسم سنة 2024 ؛

» - 70% برسم سنة 2025 ؛

» - 60% برسم سنة 2026.

............................................................ انتقالية،  بصفة   -  .XXXIII« 
»........................................................... من تاريخ هذا التشغيل.

»يمنح اإلعفاء املشار إليه أعاله لألجير وفق الشرطين التاليين :

واملبرم  املدة  محدد  غير  شغل  عقد  إطار  في  األجير  تشغيل  يتم  أن   -«
»في الفترة املمتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ؛

»- أن ال يتجاوز عمر األجير ........................................... شغل له.

................................................................................... أحكام  » تطبق 
»................... في حالة عدم احترام شروط اإلعفاء املشار إليها أعاله.

املنصوص  والرسوم  والواجبات  الضرائب  من  تعفى   -  .XXXIV«
»عليها في هذه املدونة، عمليات نقل ملكية العقارات التابعة للجماعات 
»الترابية السابقة إلى الجماعات الترابية املحدثة إثر تقسيم الجماعات 
»الترابية أو ضمها واملنجزة طبقا ألحكام القانون رقم 57.19 املتعلق 

»بنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية.«

للضرائب  العامة  املدونة  تتمم   2022 يناير  فاتح  من  ابتداء   -.II
السالفة الذكر باملادة 225 املكررة كما يلي :

»املادة 225 املكررة. - اللجان الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة 
»بالضريبة

بالضريبة.  املتعلقة  الطعون  في  للنظر  جهوية  لجان  تحدث   -  .I«
»ويحدد عدد هذه اللجان ومقارها ودائرة اختصاصها بنص تنظيمي.

»تنظر اللجان املذكورة في املطالبات التي يقدمها في شكل عرائض 
مؤسستهم  أو  االجتماعي  مقرهم  الكائن  للضريبة  »الخاضعون 

»الرئيسية داخل دائرة اختصاصها في الحاالت التالية :

» - التصحيحات فيما يتعلق بالدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس 
»األموال املنقولة ؛
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» - فحص املحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم 

 »املصرح به في حساب الحاصالت والتكاليف، بالنسبة لكل سنة

عــن الفحـص،  مــوضــوع  املتقــادمــة  غير  الفترة  عــن   »محــاسبية 

»عشرة )10( ماليين درهم.

عليها  ويجب  أنظارها  على  املعروضة  النزاعات  في  اللجان  »وتبت 

أنها تتعلق بتفسير  التي ترى  في املسائل  »أن تصرح بعدم اختصاصها 

»نصوص تشريعية أو تنظيمية.

»II. - ألف - تضم كل لجنة :

»°1 - قاضيا، رئيسا، يعين من طرف رئيس الحكومة باقتراح من 

»املجلس األعلى للسلطة القضائية ؛

»°2 - ممثلين اثنين لإلدارة يقوم واحد منهما بمهمة الكاتب املقرر ؛

»°3 - ممثلين اثنين للخاضعين للضريبة يكونان تابعين للفرع املنهي 

»األكثر تمثيال للنشاط الذي يزاوله الطالب.

في  للنظر  الجهوية  اللجنة  إلى  املوجهة  املطالبات  املفتش  »يتسلم 

»الطعون املتعلقة بالضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق املتعلقة 

»بإجراءات املسطرة التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت.

للحجج  عرضا  وتتضمن  الخالف  موضوع  املطالبات  هذه  »تحدد 

»املستند إليها.

»يحدد أجل أقصاه ثالثة )3( أشهر لتسليم اللجنة الجهوية للنظر 

الذكر  السالفة  والوثائق  املطالبات  بالضريبة  املتعلقة  الطعون  »في 

»من طرف اإلدارة، ابتداء من تاريخ تبليغها بالطعن املقدم من طرف 

»الخاضع للضريبة أمام اللجنة املذكورة.

الذكر داخل  السالفة  والوثائق  املطالبات  »وفي حالة عدم توجيه 

»األجل املضروب، ال يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي 

»تم اإلقرار بها أو قبولها من لدن الخاضع للضريبة.

»يستدعي الكاتب املقرر أعضاء اللجنة خمسة عشر )15( يوما على 

»األقل قبل التاريخ املحدد لالجتماع وفق اإلجراءات املنصوص عليها 

»في املادة 219 أعاله.

املتعلقة  الطعون  في  للنظر  الجهوية  اللجنة  مقرر  الكاتب  »يخبر 

موعـده حلـول  قبل  اجتمــاعها  انعقــاد  بتاريخ  الطرفين   »بالضريبـة 

عليها املنصوص  اإلجراءات  وفق  يوما   )30( ثالثين  عن  يقل  ال  بما   « 

» في املادة 219 أعاله.

الرئيس  حضرها  إذا  صحيحة  بصورة  األمر  في  اللجنة  »وتبت 

»واثنان من أعضائها. وتتداول بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، 

»وعند تعادل األصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

الطعون  في  للنظر  الجهوية  اللجان  مقررات  تكون  أن  »يجب 

هذه  مقررو  الكتاب  ويبلغها  ومعللة،  مفصلة  بالضريبة  »املتعلقة 

 219 املادة  في  عليها  املنصوص  اإلجراءات  وفق  الطرفين  إلى  »اللجان 

»أعاله خالل األربعة )4( أشهر املوالية لتاريخ صدورها.

من  يبتدئ  شهرا   )12( عشر  اثنى  أجل  في  اللجنة  تبت  أن  »ويجب 

»تاريخ تسلمها املطالبات والوثائق من اإلدارة.

الجهوية  اللجنة  تتخذ  ولم  أعاله  إليه  املشار  األجل  انصرم  »وإذا 

املقرر  الكاتب  بالضريبة مقررها، يشعر  املتعلقة  الطعون  في  »للنظر 

النصرام  املواليين  الشهرين  خالل  رسالة  بواسطة  بذلك  »األطراف 

املنصوص  اإلجراءات  وفق  املذكور،  شهرا   )12( عشر  االثنى  »أجل 

»عليها في املادة 219 أعاله.

 »يحدد أجل أقصاه شهران لتسليم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون

طرف  من  الذكر  السالفة  والوثائق  املطالبات  بالضريبة  »املتعلقة 

»اإلدارة، ابتداء من تاريخ تبليغها برسالة اإلشعار املشار إليها في الفقرة 

»السابقة.

الذكر داخل  السالفة  والوثائق  املطالبات  »وفي حالة عدم توجيه 

»األجل املضروب، ال يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي 

»تم اإلقرار بها أو قبولها من طرف الخاضع للضريبة.

»باء - يعين ممثلو الخاضعين للضريبة من طرف رئيس الحكومة 

»ملدة ثالث )3( سنوات بناء على اقتراح مشترك للسلطات الحكومية 

البحري  والصيد  التقليدية  والصناعة  والصناعة  بالتجارة  »املكلفة 

»والسلطة الحكومية املكلفة باملالية.

»ويختار هؤالء املمثلون قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة 

»التي تبتدئ خاللها مهام األعضاء املعينين في حظيرة اللجنة الجهوية 

»من بين :
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تمثيال  األكثر  املهنية  املنظمات  أعضاء  الذاتيين  األشخاص   -  «

في  أو  حرفيا  أو  خدماتيا  أو  صناعيا  أو  تجاريا  نشاطا  »املزاولين 

املنظمات  تقدمها  التي  القوائم  في  واملدرجين  البحري  »الصيد 

والخدمات  والصناعة  التجارة  غرف  رؤساء  من  وكل  »املذكورة 

»وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفالحة وغرف الصيد البحري ؛

» - الخبراء املحاسبين أو املحاسبين املعتمدين املدرجين على التوالي 

»في القوائم التي تقدمها هيئة الخبراء املحاسبين واملنظمة املهنية 

»للمحاسبين املعتمدين.

للنظر الجهوية  اللجنة  اجتماع  يحضر  أن  عضو  ألي  يمكن   »ال 

 »في الطعون املتعلقة بالضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن

»نظر فيه في إطار مزاولة نشاطه أو القيام بمهامه.

في تعيين املمثلين الجدد أو حال دون ذلك  تأخير  إذا طرأ   - »جيم 

غاية  إلى  تلقائيا  مهامهم  املنتهية  املمثلين  انتداب  تمديد  يتم  »عائق، 

»تعيين املمثلين الجدد.

ذلك طلب  إذا  للضريبة  الخاضع  ممثل  إلى  اللجنة  تستمع   -  »دال 

»أو إذا رأت أن من الالزم االستماع إليه.

»في كلتا الحالتين، تستدعي اللجنة في آن واحد ممثال أو ممثلين عن 

»الخاضع للضريبة وممثال أو ممثلين عن إدارة الضرائب املعينين من 

»لدن اإلدارة لهذا الغرض.

»تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أو هما معا إما بطلب من 

»أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه املواجهة ضرورية.

»يجوز لإلدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا قضائيا في املقررات 

»الصادرة عن اللجان الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة، 

»بما في ذلك املتعلقة منها باملسائل التي صرحت اللجان املذكورة بشأنها 

عليها املنصوص  واآلجال  الشروط  وفق  وذلك  االختصاص،   »بعدم 

»في املادة 242 أدناه.

وأمام  املحاكم  أمام  واحد  آن  في  الطعن  تقديم  يمكن  ال   - »هاء 

»اللجان الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة.«

القسم  أحكام  وتعوض  تنسخ   ،2022 ینایر  فاتح  من  ابتداء   -  .III

الثالث من الكتاب الثالث من املدونة العامة للضرائب السالفة الذكر 

كما یلي :

»القسم الثالث

»املساھمة االجتماعیة للتضامن على األرباح والدخول

»الباب األول

»نطاق التطبیق

»املادة 267. - األشخاص املفروضة علیھم املساھمة

والدخول  األرباح  على  للتضامن  اجتماعیة  مساھمة  »تحدث 

»تتحملھا :

» - الشركات كما ھي محددة في املادة III - 2 أعاله، باستثناء :

» • الشركات املعفاة من الضریبة على الشركات بصفة دائمة املشار 

»إليها في املادة I - 6 - »ألف« أعاله ؛

» • الشركات التي تزاول أنشطتھا داخل مناطق التسریع الصناعي 

»املشار إليها في املادة I( 6 - »باء« - °6( أعاله ؛

» • شركات الخدمات التي تستفید من النظام الجبائي املنصوص 

»علیه لفائدة القطب املالي للدار البیضاء ؛

املحددة  الدخول  على  يحصلون  الذين  الذاتيون  األشخاص   -  «

30 )°1 و °2( و 46 أعاله والخاضعون للضريبة على  »في املادتين 

»الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية.

»الباب الثاني

»تصفیة املساھمة وأسعارھا

»املادة 268. - التصفیة

»تحتسب املساھمة املذكورة بالنسبة للشركات على أساس نفس 

الذي  أعاله  »ألف«   -  I - 19 املادة  في  إلیه  املشار  الصافي  الربح  »مبلغ 

یفوق  أو  یساوي  والذي  الشركات  على  الضریبة  الحتساب  »یعتمد 

»ملیون )1.000.000( درھم عن آخر سنة محاسبیة مختتمة.

املذكورة على  املساهمة  تحتسب  الذاتيين،  لألشخاص  »وبالنسبة 

في  إليها  املشار  الضريبة  من  الصافية  الدخول  أو  الدخل  »أساس 

»املادة 267 أعاله املحققة والتي تساوي أو تفوق ميلون )1.000.000( 

»درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة.

»املادة 269. - األسعار

»تحتسب املساھمة املذكورة حسب األسعار التناسبیة التالیة :

سعر املساهمةمبلغ الربح أو الدخل الخاضع للمساهمة )بالدرهم(

1,5%من مليون إلى أقل من 5 ماليين

2,5%من 5 ماليين إلى أقل من 10 ماليين

3,5%من 10 ماليين إلى أقل من 40 مليون

5%من 40 مليون فما فوق
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»الباب الثالث

»التزامات

»املادة 270. - االلتزامات املتعلقة باإلقرار

تدلي  أن  أعاله   267 املادة  في  إلیھا  املشار  الشركات  على  »یجب 
مبلغ  یتضمن  اإلدارة  تعده  نموذج  وفق  إلكترونیة  بطریقة  »بإقرار 
املساھمة ومبلغ  أعاله   268 املادة  في  إلیه  املشار  الصافي   »الربح 

»املطابق له، وذلك خالل الثالثة )3( أشھر املوالیة لتاریخ اختتام آخر 
»سنة محاسبیة.

 »يجب على األشخاص الذاتيين املشار إليهم في املادة 267 أعاله أن
يتضمن  اإلدارة  تعده  نموذج  وفق  إلكترونية  بطريقة  بإقرار  »يدلوا 
في  إليه  املشار  الضريبة  من  الصافية  الدخول  أو  الدخل  »مبلغ 
»املادة 268 أعاله ومبلغ املساهمة املطابق له، قبل فاتح يونيو لسنة 

.2022«

»املادة 271 .- االلتزامات املتعلقة بالدفع

في  إلیھم  املشار  الذاتيين  واألشخاص  الشركات  على  »یجب 
»املادة 267 أعاله أن يدفعوا تلقائیا مبلغ املساھمة بالتزامن مع إیداع 

»اإلقرار املشار إلیه في املادة 270 أعاله.

»الباب الرابع

»التحصیل والجزاءات واملساطر

»املادة 272. - التحصیل واملراقبة واملنازعات والجزاءات والتقادم

»تطبق أحكام التحصیل واملراقبة واملنازعات والجزاءات والتقادم 
الشركات  بالضریبة على  واملتعلقة  املدونة  في ھذه  علیھا  »املنصوص 
على  للتضامن  االجتماعیة  املساھمة  على  الدخل  على  الضريبة  »أو 

»األرباح والدخول.

»املادة 273. - مدة التطبیق

برسم  والدخول  األرباح  على  للتضامن  االجتماعیة  املساھمة  »تطبق 
»سنة 2022.«

باملدونة  امللحق  الجدول   ،2022 يناير  ابتداء من فاتح  ينسخ   -  .IV
العامة للضرائب املتعلق بالضريبة على الدخل لنظام املساهمة املهنية 

املوحدة الوارد باملادة 40.

V. - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية

 1 - تطبق أحكام املادة I - 19 - ألف من املدونة العامة للضرائب،
السنوات  برسم  أعاله،   I البند  بموجب  تتميمها  و  تغييرها  تم  كما 
احتساب  ويتم   .2022 يناير  فاتح  من  ابتداء  املفتوحة  املحاسبية 
الدفعات املقدمة على الحساب املستحقة برسم السنوات املحاسبية 
املفتوحة ابتداء من هذا التاريخ حسب األسعار التناسبية املشار إليها 

في املادة I - 19 - ألف السالفة الذكر.

2 - تطبق أحكام املادة I - 40 من املدونة العامة للضرائب، كما تم 
تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعاله، ابتداء من فاتح يناير 2022.

3 - تطبق أحكام املادة I - 144 - دال من املدونة العامة للضرائب، 
السنوات  برسم  أعاله،   I البند  بموجب  وتتميمها  تغييرها  تم  كما 

املحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2022.

العامة  املدونة  من  »باء«   -  II  -  225 املادة  أحكام  من  استثناء   -  4
للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعاله، يمكن ملمثلي 
اللجان  حظيرة  في  مهامهم  مباشرة  األولين  والعدول  املوثقين  هيئة 

املحلية لتقدير الضريبة مباشرة بعد تعيينهم.

الضريبة  لتقدير  املحلية  اللجان  تستمر  انتقالية،  بصفة   -  5
بالنظر للضرائب  العامة  املدونة  من   225 املادة  في  عليها   املنصوص 

في الطعون املحالة عليها، طبقا لألحكام التشريعية الجاري بها العمل 
للنظر الجهوية  اللجان  وضع  غاية  إلى  وذلك   ،2021 ديسمبر   31  في 

املكررة   225 املادة  في  بالضريبة املنصوص عليها  املتعلقة  الطعون  في 
من هذه املدونة.

املدونة  »باء« من   -  II  - املكررة   225 املادة  أحكام  - استثناء من   6
يمكن  أعاله،   II البند  بموجب  إضافتها  تم  كما  للضرائب،  العامة 
ألعضاء اللجان الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة األولين 

مباشرة مهامهم في حظيرة اللجان املذكورة مباشرة بعد تعيينهم.

226 من املدونة العامة للضرائب املتعلقة  7 - تطبق أحكام املادة 
I البند  بموجب  وتتميمها  تغييرها  تم  كما  املوظفين،  تعيين   بشروط 

في  للنظر  الوطنية  اللجنة  حظيرة  في  املعينين  املوظفين  على  أعاله، 
الطعون املتعلقة بالضريبة ابتداء من فاتح يناير 2022.

8- تظل أحكام القسم الثالث من الكتاب الثالث من املدونة العامة 
للضرائب الجاري بھا العمل في 31 دیسمبر 2021 ساریة املفعول على 
للتضامن  االجتماعیة  املساھمة  وتحصیل  ومنازعات  ومراقبة  وعاء 

على األرباح والدخول بالنسبة للسنة املعنیة بھذه املساھمة.

 ترشيد منح إعانات الدولة املباشرة
في مجال االستثمار

املادة 7

االستثمار،  دعم  إطار  في  املباشرة  الدولة  إعانات  من  لالستفادة 
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب على 
في  يكونوا  أن  املعنيين  االعتباريين  واألشخاص  الذاتيين  األشخاص 
التزاماتهم املتعلقة باإلقرار وأداء  وضعية جبائية سليمة فيما يخص 
الضرائب والواجبات والرسوم املستحقة املنصوص عليها في املدونة 

العامة للضرائب.

تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه املادة بنص تنظيمي.
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II. - املوارد املرصدة

املـوارد املـرصـدة للجهـات

املــادة 8

 111.14 رقم  التنظيمي  القانون  من   188 املادة  ألحكام  تطبيقا 

 1.15.83 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجهات،  املتعلق 

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

السنة املالية 2022 نسبة 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات.

املــادة 9

تطبيقا ألحكام املادة 188 من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله 

رقم 111.14، ترصد للجهات برسم السنة املالية 2022 نسبة 5 % من 

حصيلة الضريبة على الدخل.

 تثبيت املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

املــادة 10

تثبت خالل السنة املالية 2022 مع مراعاة أحكام قانون املالية هذا، 

مستقلة  بصورة  املسيرة  الدولة  مرافق  ميزانيات  في  املرصدة  املبالغ 

والحسابات الخصوصية للخزينة املفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

 مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

تغيير مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

املادة 11

تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022، تسمية مرافق 

الدولة املسيرة بصورة مستقلة التالية :

- »املركز الوطني لتحاقن الدم - الرباط« التابع للسلطة الحكومية 

املكلفة بالصحة بـ »املركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم« ؛

- »املعهد الوطني الصحي« التابع للسلطة الحكومية املكلفة بالصحة 

بـ »املعهد الوطني للصحة« ؛

الحكومية  للسلطة  التابع  األشعة«  من  للوقاية  الوطني  »املركز   -

املكلفة بالصحة بـ »املركز الوطني للوقاية من اإلشعاعات« ؛

- »معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - طنجة« التابع للسلطة 

للتكنولوجيا  املتخصص  »املعهد  ب  بالسياحة  املكلفة  الحكومية 

التطبيقية الفندقية والسياحية - طنجة«.

 الحسابات الخصوصية للخزينة
 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

املسمى »صندوق النهوض بتشغيل الشباب«

املادة 12

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022، أحكام 
،32.93 رقم   1994 لسنة  املالية  قانون  من   43 املادة   البند II من 
من  14 بتاريخ   1.94.123 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

رمضان 1414 )25 فبراير 1994(، كما وقع تغييرها وتتميمها :

»املادة II - . 43. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

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

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

»في الجانب املدين :

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

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

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

»9 - املبالغ ............................ صندوق دعم التشغيل الذاتي الذي 
برسم  ش.م،  املقاولة  ولتمويل  للضمان  الوطنية  الشركة  »تديره 

»التسبيقات بدون فوائد ................................................ التالية :

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

»............................................................................... بنص تنظيمي.

............................................................. - 10«

»11 - املبالغ ....................... العامة ؛

»12 - املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بدون حق.«

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

املادة 12 املكررة

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022، أحكام 
للسنة   40.08 رقم  املالية  قانون  من  املكررة   16 املادة  من   III البند 
املالية 2009، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 

2 محرم 1430 )30 ديسمبر 2008(، كما وقع تغييرها وتتميمها :

»املادة 16 املكررة. - III. - باستثناء ………............…………. العمومية 
» واملنشآت والجمعيات وكذا الجماعات..................................................

»............................................................................... الطبيعية.«
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 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

 »الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية

»والتكوين وتحسين جودتها«

املادة 12 املكررة مرتين

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022، أحكام 

للسنة   70.19 رقم  املالية  قانون  من  املكررة   14 املادة  من   I البند 

املالية 2020، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 

16 من ربيع اآلخر 1441 )13 ديسمبر 2019( : 

»املادة 14 املكررة. - I. - رغبة ............................................ جودتها"، 

األولي  والتعليم  الوطنية  بالتربية  املكلفة  الحكومية  السلطة  »وتكون 

الحكومية  والسلطة  املنهي  بالتكوين  املكلفة  الحكومية  »والسلطة 

هذا  نفقات  وصرف  موارد  بقبض  اآلمرين  العالي  بالتعليم  »املكلفة 

»الحساب كل في مجال اختصاصاتها.«

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

املسمى »الصندوق الوطني لتنمية الرياضة«

املادة 12 املكررة ثالث مرات

أحكام   ،  2022 يناير  فاتح  من  ابتداء   ، التالي  النحو  على  تغير 

املادة 32 من قانون املالية لسنة 1987 رقم 29.86 ، الصادر بتنفيذه 

 1407 اآلخر  ربيع  من   28 بتاريخ   1.86.352 رقم  الشريف  الظهير 

)31 ديسمبر 1986( ، كما وقع تغييرها وتتميمها :

»املادة I - .32. - رغبة ......................................................... الرياضة" 

»وتكون السلطة الحكومية املكلفة بالرياضة هي اآلمر بقبض موارده 

»وصرف نفقاته.«

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

املسمى »صندوق دعم الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي«

املادة 13

II تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022، أحكام البند 

،2012 املالية  للسنة   22.12 رقم  املالية  قانون  من   18 املادة   من 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى

اآلخرة 1433 )16 ماي 2012(، كما تم تغييرها وتتميمها :

»املادة II - .18. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

» - حصيلة املساهمة .........................................................................

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

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

 » - حصيلة الضريبة............................. املشار إليها في الجدول »ع«

»من الفصل 9............................... 1977( ؛

في  إليها  املشار  االستهالك  على  الداخلية  الضريبة  حصيلة   -«

قانون بمثابة  الشريف  الظهير  9 من  الفصل   »الجدول »ف« من 

»رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( ؛

في  إليها  املشار  االستهالك  على  الداخلية  الضريبة  حصيلة   -«

9 من الظهير الشريف بمثابة قانون  »الجدول »ص« من الفصل 

»رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( ؛

» - حصيلة الواجب التكميلي املشار إليه في املادة II - 73 - باء - 6° 

».………………………………………………… للضرائب ؛

................ III - 73 حصيلة الواجب التكميلي املشار إليه في املادة -«

».................... للضرائب؛

...................................... للتضامن  املساهمة االجتماعية   »-حصيلة 

»..................................................................................... للضرائب ؛

األرباح  على  املترتبة  للتضامن  االجتماعية  املساهمة  حصيلة   -«

»والدخول املشار إليها باملدونة العامة للضرائب في القسم الثالث 

 76.21 رقم  املالية  قانون  بموجب  واملحدثة  الثالث  الكتاب  »من 

»للسنة املالية 2022 ؛

»-الحصة العائدة ................................................................ التأمين؛

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

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

»في الجانب املدين :

» - دفع املساهمة................................................................................

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

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

» - النفقات ........................ والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية ؛

» - املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بدون حق.«
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 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى »صندوق دعم تمويل املبادرة املقاوالتية«

املادة 14

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022، أحكام 
 البند II من املادة 15 من قانون املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020،
16 من ربيع بتاريخ  الظهير الشريف رقم 1.19.125  بتنفيذه   الصادر 

اآلخر 1441 )13 ديسمبر 2019( :

»املادة II - .15. - يتضمن هذا الحساب : 

»في الجانب الدائن :

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

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

»في الجانب املدين :

الوطنية  الشركة  لفائدة  اتفاقي،  إطار  في  املدفوعة،  »-املبالغ 
»للضمان ولتمويل املقاولة ش.م، برسم آليات الضمان ؛

الوطنية  الشركة  لفائدة  اتفاقي،  إطار  في  املدفوعة،  »-املبالغ 
»للضمان ولتمويل املقاولة ش.م، أو أي مؤسسة ............................ 

»....................... واملساعدة التقنية ؛

» - ........................................................ ؛

» - املبالغ ............................... العامة ؛

» - املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بدون حق.«

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى »الصندوق الوطني الغابوي«

املادة 15

تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022، أحكام املادة 34 من 
قانون املالية لسنة 1986 رقم 33.85، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
،)1985 ديسمبر   31(  1406 اآلخر  ربيع  من   18 بتاريخ   1.85.353  رقم 

كما وقع تغييرها وتتميمها :

»املادة 34.- الحساب ......................................... )فاتح يناير 1986( :

»في الجانب الدائن :

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

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

»في الجانب املدين :

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

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

» - النفقات ........................... والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية ؛

» - املبالغ املدفوعة لفائدة الوكالة الوطنية للمياه والغابات املحدثة 

الظهير الشريف  بتنفيذه  القانون رقم 52.20، الصادر  »بموجب 

»رقم 1.21.71 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021( ؛

» - املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بدون حق.«

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

املسمى »صندوق الصيد البري والصيد في املياه الداخلية«

املادة 16

 تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022، أحكام املادة 39

من قانون املالية لسنة 1990 رقم 21.89، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

)30 ديسمبر 1989(،  بتاريخ فاتح جمادى اآلخرة 1410  رقم 1.89.235 

كما تم تغييرها وتتميمها :

»املادة I - .39. - رغبة في ...................................................... نفقاته.

»II. - يتضمن هذا الحساب : 

»في الجانب الدائن :

»أ( فيما يخص الصيد البري :

..........................................*«

..........................................*«

»*..........................................مراقبة الصيد البري ؛

»* موارد متنوعة.

»ب( فيما يخص الصيد في املياه الداخلية :

..........................................*«

..........................................*«

»*.......................................... في شأن املياه الداخلية؛

»* موارد متنوعة.
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»في الجانب املدين :

»أ( ............................................................................

»ب( ..........................................................................

والغابات  للمياه  الوطنية  الوكالة  لفائدة  املدفوعة  املبالغ  »ج( 

الظهير  بتنفيذه  الصادر   ،52.20 رقم  القانون  بموجب  »املحدثة 

»الشريف رقم 1.21.71 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021( ؛

»د( املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بدون حق.«

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»صندوق تحديث اإلدارة العمومية«

املادة 17

تغير وتتمم على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2022 ، أحكام 

الصادر   ،2005 املالية  للسنة  املالية رقم 26.04  قانون  36 من  املادة 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 

)29 ديسمبر 2004(، كما تم تغييرها وتتميمها :

»املادة I -. 36.- رغبة في ……………. الحكامة الجيدة ودعم الالتمركز 

» اإلداري واستعمال األمازيغية باإلدارة العمومية ، يحدث ..................

»...................................................... نفقاته.

»II. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

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

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

»في الجانب املدين :

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

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

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

الجيدة ودعم  الحكامة   ....................................... املدفوعة  »-املبالغ 

»الالتمركز اإلداري واستعمال األمازيغية باإلدارة العمومية. وتنجز 

»هذه العمليات ...................................................... بنص تنظيمي ؛

» - النفقات املتعلقة باستعمال األمازيغية باإلدارة العمومية ؛

» - املبالغ ................................. العامة ؛

» - املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بدون حق.«

 حذف الحساب املرصد ألمور خصوصية

املسمى »صندوق االستثمار االستراتيجي«

املادة 18

ألمور  املرصد  الحساب   ،2022 يناير  فاتح  من  ابتداء  يحذف، 

خصوصية املسمى »صندوق االستثمار االستراتيجي«.

يدفع الرصيد الباقي املتوفر في الحساب املرصد ألمور خصوصية 

ويدرج العامة  امليزانية  إلى   2021 ديسمبر   31 غاية  إلى   املذكور 

طبيعة   ،8100 املصلحة   ،1.1.0.0.0.13.000 بالفصل  املداخيل  في 

املورد 70 »موارد متنوعة«.

البـاب الثـانـي

أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف

I. - امليـزانية العـامة

التـأهيـل

املادة 19

130.13 رقم  التنظيمي  القانون  من   60 املادة  ألحكام   طبقا 

لقانون املالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة 

ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم أثناء السنة.

ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.

ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة 

عليها في أقرب قانون للمالية.
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إحداث منـاصـب مالية

املادة 20

للسنة  العامة  امليزانيـة  برسـم  ماليا  منصبا   26.860 إحداث  يتـم 
املالية 2022.

1 - 26.510 منصبا ماليا لفائدة الوزارات واملؤسسات التالية :

عدد املناصب املالية الوزارات واملؤسسات

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

6.544 وزارة الداخلية .........................................................................................................

5.500 وزارة الصحة والحماية االجتماعية .........................………….…….........................…

800 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار …………….................……….……………

500 وزارة االقتصاد واملالية ………………………...............................…….………..……………

500 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ...................................................

400 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ..........................................................................

344 وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة …………………...................….………..

250 وزارة العدل ..............................................................................................................

200 البالط امللكي ............................................................................................................

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

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

60 املحاكم املالية .........................................................................................................

60 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ...............................

50 رئيس الحكومة ........................................................................................................

50 وزارة اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ……..............…

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

30 األمانة العامة للحكومة ……………..........................................……………………..……..

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

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

20 وزارة النقل واللوجيستيك ................................................................…......…………..

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

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

26.510 املجموع ..........................................

مختلف  ماليا على  منصبا   350 لتوزيع  الحكومة  رئيس  يؤهل   -  2
األشخاص لفائدة  منها   200 وتخصص  املؤسسات،  أو   الوزارات 

في وضعية إعاقة.

3 - عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد في 

البند 1 من هذه املادة ، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2022 ، لدى وزارة 

تخصص  ماليا  منصبا   700 واالبتكار،  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 

يتم  والذين  الدكتوراه  لشهادة  الحاملين  املوظفين  وضعية  لتسوية 

مساعد،  العالي  التعليم  أستاذ  بصفة  املباراة،  طريق  عن  توظيفهم، 

وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يشغلها  التي  املالية  املناصب  التاريخ  نفس  من  ابتداء  وتحذف 

املعنيون باألمر بالقطاعات الوزارية أو املؤسسات التي ينتمون إليها.

إلغاء اعتمادات األداء التي لم تكن محل التزام

املادة 21

I. - تلغى اعتمادات األداء املفتوحة بموجب قانون املالية عن السنة 

املالية 2021 فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانية العامة التي لم 

تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2021 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها 

من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

II. - ال تطبق أحكام البند I أعاله على اعتمادات األداء برسم السنة 

املالية 2021 لفائدة البرامج واملشاريع املستفيدة من أموال املساعدة.

30%، املنصوص عليه في الفقرة الثانية من  III. - ال يطبق سقف 

على  املالية،  لقانون   130.13 رقم  التنظيمي  القانون  من   63 املادة 

العامة  بامليزانية  االستثمار  نفقات  برسم  املفتوحة  األداء  اعتمادات 

أموال  من  املستفيدة  واملشاريع  البرامج  لفائدة  االلتزام  وأرصدة 

املساعدة ، املؤشر عليها والتي لم يصدر األمر بصرفها.

IV. - تلغى بقوة القانون اعتمادات االستثمار املرحلة واملتعلقة :

• بالصفقات املنتهية اإلنجاز وتلغى كذلك االلتزامات املتعلقة بهذه 

االعتمادات ؛

• باملشاريع املنتهية اإلنجاز املستفيدة من أموال املساعدة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

II. - مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

التـأهـيل

املادة 22

تحدث  أن  للحكومة  يؤذن  الدستور  من   70 الفصل  ألحكام  طبقا 

بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خالل السنة املالية 2022.

ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة 

عليها في أقرب قانون للمالية.
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III. - الحسابات الخصوصية للخزينة

التـأهـيل

املادة 23

طبقا ألحكام املادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون 

امللحة وغير  في حالة االستعجال والضرورة  للحكـومة،  املالية، يؤذن 

خصوصية  حسابات   2022 املالية  السنة  خالل  تحدث  أن  املتوقعة، 

للخزينة بموجب مراسيم.

ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.

ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة 

عليها في أقرب قانون للماليـة.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية«

املادة 24

يحدد بمليار )1.000.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون لرئيس 

الحكومة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2022 من االعتمادات 

2023 فيما يتعلق بالحساب املرصد  التي سترصد له في السنة املالية 

للتنمية  الوطنية  املبادرة  دعم  »صندوق  املسمى  خصوصية  ألمور 

البشريـة«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني«

املادة 25

املأذون  النفقات  مبلغ  درهم   )100.000.000( مليون  بمائة  يحدد 

السنة  خالل  مقدما  بها  االلتزام  بالداخلية  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

 2023 املالية  السنة  في  لها  سترصد  التي  االعتمادات  من   2022 املالية 

فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »صندوق الدعم 

لفائدة األمن الوطني«

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية 

ووثائق السفر«

املادة 26

يحدد بستمائة مليون )600.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

السنة  بها مقدما خالل  االلتزام  بالداخلية  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

 2023 املالية  في السنة  لها  التي سترصد  2022 من االعتمادات  املالية 

»الصندوق  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  بالحساب  يتعلق  فيما 

الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الحساب الخاص بالصيدلية املركزية«

املادة 27

يحدد بخمسمائة مليون )500.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

السنة  خالل  مقدما  بها  االلتزام  بالصحة  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

2023 املالية  السنة  في  لها  سترصد  التي  االعتمادات  من   2022  املالية 

فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »الحساب الخاص 

بالصيدلية املركزية«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الخاص بالطرق«

املادة 28

بمليارين وخمسمائة مليون )2.500.000.000( درهم مبلغ  يحدد 

النفقات املأذون للسلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز االلتزام بها مقدما 

السنة  في  لها  التي سترصد  2022 من االعتمادات  املالية  السنة  خالل 

بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى  يتعلق  2023 فيما  املالية 

»الصندوق الخاص بالطرق«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية«

املادة 29

املأذون  النفقات  مبلغ  درهم   )2.000.000.000( بملياري  يحدد 

مقدما  بها  االلتزام  القروية  بالتنمية  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

السنة  في  لها  التي سترصد  2022 من االعتمادات  املالية  السنة  خالل 

بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى  يتعلق  2023 فيما  املالية 

»صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الوطني لتنمية الرياضة«

املادة 30

املأذون  النفقات  مبلغ  درهم   )1.000.000.000( بمليار  يحدد 

السنة  خالل  مقدما  بها  االلتزام  بالرياضة  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

 2023 املالية  في السنة  لها  التي سترصد  2022 من االعتمادات  املالية 

»الصندوق  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  بالحساب  يتعلق  فيما 

الوطني لتنمية الرياضة«.
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االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الوطني للعمل الثقافي«

املادة 31

يحدد بخمسين مليون )50.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

السنة  خالل  مقدما  بها  االلتزام  بالثقافة  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

 2023 املالية  في السنة  لها  التي سترصد  2022 من االعتمادات  املالية 

»الصندوق  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  بالحساب  يتعلق  فيما 

الوطني للعمل الثقافي«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصنـدوق الوطنـي الغابـوي«

املادة 32

يحدد بمائتي مليون )200.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

خالل  مقدما  بها  االلتزام  والغابات  باملياه  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

2022 من االعتمادات التي سترصد لها في السنة املالية  السنة املالية 

املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  بالحساب  يتعلق  فيما   2023

»الصندوق الوطني الغابوي«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون«

املادة 33

النفقات  مبلغ  درهم   )800.000.000( مليون  بثمانمائة  يحدد 

بها  االلتزام  اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة  العام  للمندوب  املأذون 

في  له  التي سترصد  االعتمادات  2022 من  املالية  السنة  مقدما خالل 

خصوصية  ألمور  املرصد  بالحساب  يتعلق  فيما   2023 املالية  السنة 

املسمى »الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون«.

االلتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من املخصصات 

املسمى »اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية«

املادة 34

وخمسين  وأربعة  وخمسمائة  مليار  عشر  وخمسة  بمائة  يحدد 

للوزير  املأذون  النفقات  مبلغ  درهم   )115.554.000.000( مليون 

االلتزام  الوطني  الدفاع  بإدارة  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب 

التي سترصد له  2022 من االعتمادات  املالية  بها مقدما خالل السنة 

النفقات من املخصصات  يتعلق بحساب  2023 فيما  املالية  في السنة 

املسمى »اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية«.

عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

املادة 35

القانون  من   28 املادة  من  السادسة  الفقرة  أحكام  من  استثناء 

التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية ، يظل العمل جاريا خالل السنة 

بها  املعمول  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  بأحكام   2022 املالية 

الحسابات  عمليات  بتنفيذ  يتعلق  فيما   2021 ديسمبر   31 غاية  إلى 

باستنـزال  وكذا  التاريخ  هذا  في  املفتوحة  للخزينة  الخصوصية 

من  التعويضات  أو  األجور  أو  املرتبات  صرف  عن  الناتجة  النفقات 

بعض الحسابات املذكورة.

الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

املادة 36

التالي،  في الجدول  املثبتة  باملبالغ   2022 املالية  السنة  تحدد خالل 

املوارد املرصدة في امليزانية العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة املسيرة 

للخزينة كما هي مقدرة الخصوصية  الحسابات  وفي   بصورة مستقلة 

القصوى  املبالغ  وكذا  هذا  املالية  بقانون  امللحق  »أ«  الجدول  في 

للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك )بالدرهم( :

254.438.295.000املداخيل العادية للميزانية العامة )1( :

230.168.972.000- املداخيل الضريبية :

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

105.397.965.000- الضرائب غير املباشرة ....……………….....………......................………………..

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

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

24.269.323.000- املداخيل غير الضريبية :

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

13.984.850.000- حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت واملساهمات املالية للدولة .....

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

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

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

270.392.791.000النفقات العادية للميزانية العامة )2( :

241.318.791.000- نفقات التسيير :

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

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

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

8.132.000.000- النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية ….

2.200.000.000- النفقات الطارئة و املخصصات االحتياطية .............................................

29.074.000.000- نفقات الفوائد والعموالت املتعلقة بالدين العمومي …………..........……
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15.954.496.000-الرصيد العادي )3(=)2(-)1( …….…………….....………….………………...

87.401.542.000- نفقات االستثمار للميزانية العامة )4( ……….……………………..……...

الدين  واستهالكات  اإلقتراضات  حصيلة  )دون  العامة  امليزانية  رصيد 

103.356.038.000-العمومي املتوسط والطويل األجل( )5(=)4(-)3( ……………………………

 مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة :

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

2.190.184.000- نفقات ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة : 

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

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

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

الحسابات الخصوصية للخزينة :

98.375.857.000- موارد الحسابات الخصوصية للخزينة ……………………....…………..………...

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

49.848.000رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة )7( ………...……...…………………

الدين  واستهالكات  اإلقتراضات  حصيلة  )دون  الدولة  ميزانية  رصيد 

103.306.190.000-العمومي املتوسط والطويل األجل( )8(=)7(+)6(+)5( ………..……………

61.138.000.000استهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل )9( :

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

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

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

105.387.000.000موارد اإلقتراضات املتوسطة والطويلة األجل )11( :

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

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

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

اإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية أخرى

املادة 37

خالل  أخرى  مالية  أداة  وكل  اقتراضات  إصدار  في  للحكومة  يؤذن 

السنة املالية 2022، من الخارج في حدود املبلغ املقدر للمداخيل املسجـلة 

بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 املصلحة 8500 )طبيعة املورد 22( من امليزانية 

العامة : »حصيلة االقتراض - مقابل قيمة االقتراضات الخارجية«.

املادة 38

يؤذن للحكومة في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية واللجوء 

إلى كل أداة مالية أخرى ملواجهة جميع تكاليف الخزينة خالل السنة 

املالية 2022.

التدبير الفعال للدين الداخلي

املادة 39

إلى كل أداة  يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية واللجوء 

عبر  الداخلي  للدين  الفعال  التدبير  عمليات  إنجاز  أخرى قصد  مالية 

استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة وكل أداة مالية أخرى.

التدبير الفعال لنفقات االستثمار

املادة 40

احتياطات  في تطبيق   ،2022 املالية  السنة  للحكومة، خالل  يؤذن 

من  االستثمار  نفقات  برسم  املفتوحة  األداء  العتمادات  اعتراضية 

امليزانية العامة.

تحدد نسبة االحتياطات لالعتمادات املذكورة في %14.

الجزء الثاني

وسائل املصالح

 النفقات من امليزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة

املسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

I.- امليزانية العامة

املادة 41

2022 املالية  السنة  برسم  املفتوحة  االعتمادات  مبلغ   يحدد 

فيمـا يتعلق بنفقات التسيير من امليزانية العامة بمائتين وواحد وأربعين 

مليارا وثالثمائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وواحد وتسعين ألف 

)241.318.791.000( درهم.

وتوزع االعتمادات املذكـورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة 

في الجدول »ب« امللحق بقانون املالية هذا.

املادة 42

فيما  املفتوحة  االلتزام  واعتمادات  األداء  اعتمادات  مبلغ  يحدد 

العامة بمائة وتسعة وخمسين  يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانيـة 

ألف  وأربعين  واثنين  وثالثمائة  مليونا  وثمانين  وستمائة  مليارا 

وأربعمائة  مليارا  وثمانون  سبعة  منها  درهم،   )159.680.342.000(

وواحد مليونا وخمسمائة واثنان وأربعون ألف  )87.401.542.000( 

درهم اعتمادات األداء.

وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة على الفصول 

وفقا للبيانات الواردة في الجدول »ج« امللحق بقانون املالية هذا.
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املادة 43

يحدد بتسعين مليارا ومائتين واثني عشر مليونا )90.212.000.000( 

درهم مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 2022 فيما يتعلق 

بنفقات الدين العمومي من امليزانية العامـة.

وتوزع االعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول 

»د« امللحق بقانون املالية هذا.

II.- ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

املادة 44

2022 فيما  يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 

يتعلق بنفقات االستغالل ملرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة بمليار 

وأربعمائة وخمسة آالف )1.906.405.000(  وتسعمائة وستة ماليين 

درهم.

أو املؤسسة وحسب  الوزارة  وتوزع االعتمادات املذكورة حسب 

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

هذا.

املادة 45

فيما  املفتوحة  االلتزام  واعتمادات  األداء  اعتمادات  مبلغ  يحدد 

مستقلة  بصورة  املسيرة  الدولة  ملرافق  االستثمار  بنفقات  يتعلق 

ألف  وسبعين  وتسعة  وسبعمائة  مليونا  وسبعين  وواحد  بثالثمائة 

)371.779.000( درهم، منها مائتان وثالثة وثمانون مليونا وسبعمائة 

وتسعة وسبعون ألف )283.779.000( درهم اعتمادات األداء.

وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة حسب الوزارة 

أو املؤسسة وحسب املرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول »و« امللحق 

بقانون املالية هذا.

III. - الحسابات الخصوصية للخزينة

املادة 46

2022 فيما  يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 

يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بثمانية وتسعين مليارا 

 )98.326.009.000( آالف  وتسعة  مليونا  وعشرين  وستة  وثالثمائة 

درهم.

وفقا  والحسابات  األصناف  على  املذكورة  االعتمادات  وتوزع 

للبيانات الواردة في الجدول »ز« امللحق بقانون املالية هذا.

*
*  *
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الجدول (أ) 
( المادة 36)

جدول التقييم اإلجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات 
الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2022

(بالدرهم)
I- الميزانية العامة 

1

تقديرات سنة 2022 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

البالط الملكي 1.1.0.0.0.02.000

االدارة الـعـامة 0000

للتذكرة الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات 10 

50 000 الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة 20 

للتذكرة موارد متنوعة 30 

50 000 مجموع موارد االدارة الـعـامة

50 000 مجموع موارد البالط الملكي

المحاكم المالية 1.1.0.0.0.05.000

اإلدارة العامة 0000

للتذكرة مديونية المحاسبين 10 

للتذكرة أحكام بإرجاع األموال الصادرة عن المحاكم المالية 20 

للتذكرة الغرامات والغرامات التهديدية والعقوبات األخرى الصادرة عن المحاكم المالية 30 

للتذكرة فوائد التاخير المتعلقة بالعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم المالية 40 

للتذكرة نسخ الملفات قصد االطالع 50 

للتذكرة مجموع موارد اإلدارة العامة

للتذكرة مجموع موارد المحاكم المالية

وزارة العدل  1.1.0.0.0.06.000

المصالح المشتركة للقطاع القضائى 9400

40 000 000 الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم 10 

400 000 000 الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا 20 

2 000 000 موارد متنوعة 30 

442 000 000 مجموع موارد المصالح المشتركة للقطاع القضائى

442 000 000 مجموع موارد وزارة العدل 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 1.1.0.0.0.07.000

البعثات الدبلوماسية والقنصلية 9100

310 000 000 الرسوم القنصلية 10 

200 000 الرسوم التي يستوفيها األعوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالمالحة والتجارة ومختلف 
الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية 20 
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تقديرات سنة 2022 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

2 500 000 موارد متنوعة 30 

312 700 000 مجموع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية

312 700 000 مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

وزارة الداخلية 1.1.0.0.0.08.000

اإلدارة العامة 0000

100 000 حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام األسعار 10 

5 500 000 موارد متنوعة 20 

5 600 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

اإلدارة العامة لألمن الوطني 3100

300 000 األتاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير 10 

للتذكرة التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة 20 

1 000 000 موارد متنوعة 30 

1 300 000 مجموع موارد اإلدارة العامة لألمن الوطني

6 900 000 مجموع موارد وزارة الداخلية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 1.1.0.0.0.10.000

اإلدارة العامة  7100

للتذكرة رسوم التسجيل 10

200 000 موارد متنوعة 20

200 000 مجموع موارد اإلدارة العامة 

200 000 مجموع موارد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة 1.1.0.0.0.11.000

اإلدارة العامة 0000

1 000 000 موارد متنوعة 10 

1 000 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

1 000 000 مجموع موارد وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

وزارة الصحة والحماية االجتماعية 1.1.0.0.0.12.000

اإلدارة العامة 0000

12 000 رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي 10 

10 000 استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العالج والمقام في المؤسسات الصحية 20 

للتذكرة الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات 30 
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تقديرات سنة 2022 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

2 000 000 موارد متنوعة 40 

2 022 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

2 022 000 مجموع موارد وزارة الصحة والحماية االجتماعية

وزارة االقتصاد والمالية  1.1.0.0.0.13.000

اإلدارة العامة 8100

50 000 العقوبات والغرامات غير الجبائية 10 

للتذكرة المبالغ التى ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من االعتمادات الغير المستعملة المرصدة لشراء 
السيارات 20 

100 000 000 ديون الخزينة المتقادمة 30 

للتذكرة االقتطاع من نتاج العاب الرهان 40 

للتذكرة االقتطاع من رهان سباق الخيول والكالب السلوقية 50 

للتذكرة مساهمة الجماعات الترابية فى النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة 60 

150 000 000 موارد متنوعة 70 

250 050 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

مديرية الشؤون اإلدارية والعامة 8200

100 000 موارد متنوعة 10 

100 000 مجموع موارد مديرية الشؤون اإلدارية والعامة

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 8300

الرسوم الجمركية 10

11 831 900 000 رسوم االستيراد 11

للتذكرة االقتطاع الجبائي عند االستيراد 12

للتذكرة االتاوة على استغالل الفوسفاط 13

200 000 الرسم الموحد 14

204 400 000 رسوم التمبر المستوفاة من لدن ادارة الجمارك 15

21 430 000 الرسوم القنصلية 16

4 205 000 الرسوم المفروضة على النقل الخاص 17

الرسوم الداخلية على االستهالك 20

630 600 000 الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 21

814 900 000 الرسم المفروض على أنواع الجعة 22

480 800 000 الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا 23



-32-

4

تقديرات سنة 2022 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

للتذكرة الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحالة الصناعية 24

63 430 000 الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبالتين 25

للتذكرة الرسوم المفروضة على االغشية المطاطية واالوعية الهوائية وإطارات العجالت 26

17 149 900 000 الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة 27

11 812 520 000 الرسم المفروض على التبغ المصنع 28

الضريبة على القيمة المضافة 30

43 108 700 000 الضريبة على القيمة المضافة لالستيراد 31

1 000 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل 32

55 800 000 حصيلة المصادرات 40

رسوم المراقبة 50

للتذكرة الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند االستيراد والتصدير 51

للتذكرة الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند االستيراد والتصدير 52

18 200 000 الزيادات المترتبة على السندات االقتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير 60

120 700 000 حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بادارة الجمارك و الضرائب 
غير المباشرة 70

للتذكرة اتاوي انبوب الغاز 80

121 314 000 موارد متنوعة 90

86 439 000 000 مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المديرية العامة للضرائب 8400

الضرائب المباشرة 10

52 078 041 000 الضريبة على الشركات 11 

43 179 379 000 الضريبة على الدخل 12 

رسوم مماثلة 20

25 318 000 الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات 21 

220 480 000 الضريبة المهنية 22 

22 154 000 ضريبة السكن 23 

للتذكرة الرسوم المفروضة على التبغ 30 

الضريبة على القيمة المضافة 40

31 337 114 000 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل 41 
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رسوم التسجيل 50

6 598 637 000 رسوم نقل الملكية 51 

1 277 636 000 الرسوم المفروضة على العقود األخرى 52 

للتذكرة الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية 53 

للتذكرة الرسوم القضائية 54 

للتذكرة الرسم المفروض على العقود واإلتفاقات 55 

للتذكرة المساعدة القضائية 56 

1 290 452 000 الرسوم المفروضة على عقود التأمينات 57 

للتذكرة رسوم متنوعة وموارد تبعية 58 

رسوم التمبر 60

573 966 000 التمبر الفريد والورق المدموغ 61 

651 967 000 التمبر على االوامر باألداء 62 

للتذكرة بطاقة التعريف 63 

414 720 000 جوازات السفر 64 

9 760 000 تسجيل األجانب 65 

23 424 000 رخص الصيد وحمل السالح 66 

1 235 614 000 التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات 67 

29 280 000 رسم التمبر الخاص بسندات االستيراد 68 

الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات 70

2 805 282 000 الرسم األساسي ورسم النسخة 71 

الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات 80

627 626 000 الزيادة المترتبة عن عدم اإلقرارأوالتأخير أوالنقص في اإلقرار 81 

529 396 000 الغرامات المترتبة عن التأخير في األداء 82 

1 141 375 000 الزيادات المترتبة عن التأخير 83 

للتذكرة حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية 84 

موارد متنوعة و استثنائية 90

للتذكرة موارد جبائية استثنائية 91 

للتذكرة حصيلة مساهمة التسوية الطوعية لمجموع الوضعية الضريبية المتعلقة بتقييم نفقات الخاضعين للضريبة 92

للتذكرة المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على األرباح 93

للتذكرة حصيلة مساهمة التسوية التلقائية برسم الموجودات و السيولة المملوكة بالخارج 94
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للتذكرة موارد متنوعة 95

144 071 621 000 مجموع موارد المديرية العامة للضرائب

مديرية الخزينة والمالية الخارجية 8500

الموارد العادية 10

600 000 000 الموارد االتية من بنك المغرب 11 

للتذكرة الموارد االتية من صندوق االيداع والتدبير 12 

130 000 000 الموارد االتية من مكتب الصرف 13 

100 000 000 الموارد االتية من القرض الفالحي المغربي 14 

100 000 000 الموارد اآلتية من صندوق التجهيز الجماعي 15

للتذكرة الموارد المتأتية من الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة ش.م 16

7 059 000 الفوائد المترتبة على القروض و السلفات 17

100 000 000 فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية 18

حصيلة االقتراض 20

65 387 000 000 االقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة األجل 21 

40 000 000 000 مقابل قيمة اإلقتراضات الخارجية 22 

للتذكرة حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر اإلستثمار 23 

للتذكرة الموارد االتية من القرض اإلجباري 24 

الهبات و الوصايا 30

1 500 000 000 هبات 31 

للتذكرة االقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التى تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية 32 

1 000 000 000 الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل لالستهالك والدين العائم  40

للتذكرة عموالت على القروض المرجعة 50 

للتذكرة عموالت الضمان الخاصة باالقتراضات الداخلية والخارجية 60 

للتذكرة األرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات والهيئات الدولية 70 

للتذكرة استرجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها ألجل تملك مساكن اجتماعية 80 

موارد مختلفة 90

55 000 000 الموارد اآلتية من الشركة المركزية إلعادة التأمين 91

للتذكرة تسديدات برسم استحقاقات القروض الممنوحة لفائدة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع 92

للتذكرة الموارد برسم شهادات الصكوك  93
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للتذكرة موارد أخرى 94

108 979 059 000 مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية

مديرية المنشآت العامة والخوصصة 8600

عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العامة 10

3 280 000 000 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 11 

100 000 000 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت 12 

للتذكرة الموارد اآلتية من المكتب الوطني للمطارات 13 

60 000 000 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للموانئ 14 

14 000 000 الموارد اآلتية من الهيئة المغربية لسوق الرساميل 15 

10 000 000 الموارد اآلتية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 16 

20 000 000 الموارد اآلتية من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات 17 

للتذكرة الموارد اآلتية من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 18 

60 000 000 الموارد اآلتية من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني 19 

عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العامة األخرى 20

2 000 000 الموارد اآلتية من مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافياللت وفكيك 21

2 000 000 الموارد اآلتية من المختبر الرسمي للتحليالت والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء 22

10 000 000 الموارد اآلتية من المكتب الوطني للصيد 23

للتذكرة الموارد اآلتية من المؤسسات العامة األخرى  29

األرباح اآلتية من الشركات ذات المساهمة العمومية 30

5 400 000 000 األرباح اآلتية من شركة "المجمع الشريف للفوسفاط" "م ش ف" ش.م 31

146 850 000 األرباح اآلتية من مجموعة التهيئة العمران 32

35 000 000 األرباح اآلتية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية 33

90 000 000 األرباح الناتجة عن بريد المغرب 34

للتذكرة األرباح األتية من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية 35

12 000 000 األرباح اآلتية من الوكالة الخاصة طنجة المتوسط 36

األرباح اآلتية من شركات أخرى  40

2 000 000 األرباح اآلتية من شركة اإلنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية  41 

25 000 000 األرباح اآلتية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس 42 

للتذكرة األرباح اآلتية من الشركة الوطنية لتسويق البذور 43 

501 000 000 االرباح اآلتية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات 44 
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أتاوي احتالل االمالك العامة وموارد أخرى 50

للتذكرة أتاوى احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة متعهدي الشبكات العامة للمواصالت  51 

120 000 000 اتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات 52 

110 000 000 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ 53 

للتذكرة أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن اشارة هيئات اخرى 54 

للتذكرة الموارد اآلتية من فاعلين في ميدان االتصاالت  55 

3 000 000 000 موارد متنوعة 56 

5 000 000 000 الموارد اآلتية من تفويت مساهمات الدولة 60

للتذكرة موارد الرخص اآلتية من فاعلين في ميدان االتصاالت 70

17 999 850 000 مجموع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة

مديرية أمالك الدولة 8800

5 000 000 بيع عقارات مخزنية قروية 10 

300 000 000 دخول أمالك الدولة ـ االيجار والتكاليف االيجارية الخ ـ 20 

للتذكرة التركات الشاغرة 30 

500 000 النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات وااليجارات العامة 40 

42 000 000 حصيلة بيع المنقوالت والحطام والمعدات الغير المستعملة 50

2 500 000 موارد متنوعة 60 

350 000 000 مجموع موارد مديرية أمالك الدولة

358 089 680 000 مجموع موارد وزارة االقتصاد والمالية 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 1.1.0.0.0.14.000

اإلدارة العامة  6100

118 000 رسم وضع الطابع 10

للتذكرة رسم التفتيش 20

للتذكرة موارد متنوعة 30

118 000 مجموع موارد اإلدارة العامة 

118 000 مجموع موارد وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

وزارة التجهيز والماء 1.1.0.0.0.17.000

مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية 8100

3 000 000 األتاوة المفروضة على استخراج المواد 10 

للتذكرة األتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة لألمالك العامة 20 
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25 000 000 األتاوة المستحقة على احتالل األمالك العامة 30 

10 000 000 موارد متنوعة 40

38 000 000 مجموع موارد مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية

مديرية الموانىء والملك العمومي البحري 8200

رسوم الميناء 10

للتذكرة رسوم الميناء المفروضة على السفن 11 

للتذكرة ارشاد البواخر و قطرها 12 

للتذكرة رسوم الميناء المفروضة على الركاب و السياح الذين يقومون برحلة بحرية 13 

للتذكرة رسوم الميناء المفروضة على البضائع 14 

الرسوم المستوفاة من التفريغ 20

للتذكرة الرسوم المستوفاة من تفريغ انواع الوقود السائلة غير المعباة 21 

للتذكرة الرسوم المستوفاة من تفريغ االسماك 22 

للتذكرة القسط الراجع للدولة من ارباح شركات التسيير 30 

للتذكرة بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة 40 

للتذكرة رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء 50 

للتذكرة الموارد االتية من استعمال االالت 60 

200 000 موارد متنوعة 70 

200 000 مجموع موارد مديرية الموانىء والملك العمومي البحري

38 200 000 مجموع موارد وزارة التجهيز والماء

وزارة النقل واللوجيستيك 1.1.0.0.0.18.000

اإلدارة العامة 0000

12 000 000 الرسوم المفروضة على النقل الخاص 10

للتذكرة موارد متنوعة 20

12 000 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

المديرية العامة للطيران المدني  7200

للتذكرة الرسوم المستوفاة في المطارات 10

للتذكرة موارد متنوعة 20

للتذكرة مجموع موارد المديرية العامة للطيران المدني 

12 000 000 مجموع موارد وزارة النقل واللوجيستيك
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وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1.1.0.0.0.20.000

االدارة العامة 0000

50 000 موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية 10 

للتذكرة المبالغ التي يؤديها المالك أو المستغلون الفالحيون في نطاق قانون االستثمارات الفالحية 20 

50 000 الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات 30 

للتذكرة اداء التقييد فى السجل الرسمى النواع واصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب 40 

للتذكرة موارد مراكز تناسل الخيل 50 

10 000 000 موارد متنوعة 60 

10 100 000 مجموع موارد االدارة العامة

اإلدارة العامة 7100

للتذكرة منتجات األمالك الغابوية 10

2 000 000 موارد متنوعة 20

2 000 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

اإلدارة العامة 9100

540 000 االتاوى المفروضة على اإلمتياز الممنوح الستغالل األماكن المخصصة للصيد داخل االمالك العامة البحرية 10

57 455 000 رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد 20

261 426 000 إيتاوات الصيد البحري 30

للتذكرة المساهمة المتعلقة بالصيد البحري 40

4 000 000 المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري 50

1 084 000 االتاوي السنوية المستحقة برسم اتفاقيات االمتياز لمزارع تربية االحياء البحرية  60

170 000 موارد متنوعة 70

324 675 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

336 775 000 مجموع موارد وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة 1.1.0.0.0.27.000

االدارة العامة 0000

1 000 000 الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص االستغالل ورسم نقل ملكية الرخص 10 

2 600 000 الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات 20 

للتذكرة الموارد المتعلقة بالتنقيب عن الهيدروكاربورات واستغاللها 30



-39-

11

تقديرات سنة 2022 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

7 000 000 موارد متنوعة 40

10 600 000 مجموع موارد االدارة العامة

10 600 000 مجموع موارد وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة

وزارة الصناعة والتجارة 1.1.0.0.0.28.000

اإلدارة العامة 0000

13 000 000 رسم معايرة الموازين والمقاييس 10

للتذكرة الموارد المتعلقة ببراءات االختراع وايداع الرسوم وعالمات الصنع وغيرها 20

للتذكرة الـموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي 30

للتذكرة موارد متنوعة 40

13 000 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

13 000 000 مجموع موارد وزارة الصناعة والتجارة

وزارة الشباب والثقافة والتواصل 1.1.0.0.0.29.000

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 8100

للتذكرة مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية واإليواء داخل المراكز والمخيمات 10

للتذكرة موارد متنوعة 20

للتذكرة مجموع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

للتذكرة مجموع موارد وزارة الشباب والثقافة والتواصل

إدارة الدفاع الوطني 1.1.0.0.0.34.000

اإلدارة العامة 0000

4 000 000 موارد متنوعة 10 

4 000 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

4 000 000 مجموع موارد إدارة الدفاع الوطني

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1.1.0.0.0.51.000

اإلدارة العامة 0000

150 000 موارد متنوعة من مصلحة السجون 10 

500 000 موارد متنوعة 20 

650 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

650 000 مجموع موارد المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
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إدارات متنوعة 1.1.0.0.0.00.000

اإلدارة العامة 0000

400 000 الخرائط و الوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات 10 

300 000 000 المسترجعات من األجور والمرتبات 20 

180 000 000 المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية 30 

مبالغ المساعدة 40

للتذكرة مبالغ المساعدة ـ التعاون الدولي ـ 41 

للتذكرة مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح 42 

للتذكرة حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف االدارات العمومية 50 

للتذكرة الموارد االستثنائية الشكلية 60 

للتذكرة ترحيل االعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة 70 

5 000 000 موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات 80 

موارد مختلفة 90

للتذكرة مداخيل برسم التسديدات من الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 91 

للتذكرة مداخيل برسم التسديدات من ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 92 

70 000 000 موارد أخرى 93 

555 400 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

555 400 000 مجموع موارد إدارات متنوعة

359 825 295 000 مجموع موارد الميزانية العامة
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الجزء األول : موارد اإلستغالل

رئيس الحكومة

18 000 000 الكولف الملكي دار السالم 4.1.1.0.0.04.001

18 000 000 مجموع

وزارة العدل 

900 000 مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.1.0.0.06.002

900 000 مجموع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

20 000 000 مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.1.1.0.0.07.002

20 000 000 مجموع

وزارة الداخلية

80 000 000 مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي 4.1.1.0.0.08.018

80 000 000 مجموع

وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

5 000 000 قسم استراتيجيات التكوين 4.1.1.0.0.11.003

14 000 000 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.1.0.0.11.004

20 000 000 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.1.0.0.11.005

12 000 000 المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة - الرباط 4.1.1.0.0.11.006

51 000 000 مجموع

وزارة الصحة والحماية االجتماعية

9 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات 4.1.1.0.0.12.001

10 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.1.1.0.0.12.002

12 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت 4.1.1.0.0.12.003

13 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت 4.1.1.0.0.12.004

13 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة 4.1.1.0.0.12.005

9 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة 4.1.1.0.0.12.006

21 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة 4.1.1.0.0.12.007

17 500 000 المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي 4.1.1.0.0.12.008

18 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة 4.1.1.0.0.12.009

16 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات 4.1.1.0.0.12.010
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6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان 4.1.1.0.0.12.012

6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو 4.1.1.0.0.12.013

25 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة 4.1.1.0.0.12.014

11 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.1.1.0.0.12.015

8 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون 4.1.1.0.0.12.016

15 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش 4.1.1.0.0.12.017

26 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة  4.1.1.0.0.12.018

20 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان 4.1.1.0.0.12.019

21 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.1.1.0.0.12.020

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران 4.1.1.0.0.12.021

12 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة 4.1.1.0.0.12.022

18 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 4.1.1.0.0.12.023

12 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة 4.1.1.0.0.12.024

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج 4.1.1.0.0.12.025

20 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور 4.1.1.0.0.12.026

9 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان 4.1.1.0.0.12.027

6 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب  4.1.1.0.0.12.028

15 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون  4.1.1.0.0.12.029

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان 4.1.1.0.0.12.030

27 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل  4.1.1.0.0.12.031

22 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير  4.1.1.0.0.12.032

16 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش 4.1.1.0.0.12.033

14 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي  4.1.1.0.0.12.035

11 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 4.1.1.0.0.12.036

14 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.1.1.0.0.12.037

12 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء  4.1.1.0.0.12.038

9 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية 4.1.1.0.0.12.039

20 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة سال 4.1.1.0.0.12.040

12 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.1.0.0.12.041

14 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات 4.1.1.0.0.12.042
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27 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس  4.1.1.0.0.12.045

18 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة 4.1.1.0.0.12.046

44 000 000 المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم 4.1.1.0.0.12.047

23 000 000 المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.12.048

6 000 000 المعهد الوطني للصحة  4.1.1.0.0.12.049

2 500 000 المركز الوطني للوقاية من االشعاعات  4.1.1.0.0.12.050

4 000 000 مديرية األدوية و الصيدلة 4.1.1.0.0.12.051

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة 4.1.1.0.0.12.052

7 500 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 4.1.1.0.0.12.053

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات 4.1.1.0.0.12.054

8 500 000 المركز االستشفائي الجهوي بالرباط 4.1.1.0.0.12.055

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت 4.1.1.0.0.12.056

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها 4.1.1.0.0.12.057

9 000 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 4.1.1.0.0.12.058

4 500 000 المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان 4.1.1.0.0.12.059

4 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا 4.1.1.0.0.12.060

4 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز 4.1.1.0.0.12.061

5 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة 4.1.1.0.0.12.062

4 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور 4.1.1.0.0.12.063

5 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك 4.1.1.0.0.12.064

8 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم 4.1.1.0.0.12.065

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة 4.1.1.0.0.12.066

11 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.1.0.0.12.067

5 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر 4.1.1.0.0.12.068

8 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل 4.1.1.0.0.12.069

4 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب 4.1.1.0.0.12.070

8 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.1.1.0.0.12.071

4 000 000 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.1.1.0.0.12.072

8 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة 4.1.1.0.0.12.073

6 000 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.1.0.0.12.074
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31 000 000 المركز االستشفائي الجهوي بفاس  4.1.1.0.0.12.075

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير 4.1.1.0.0.12.076

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني 4.1.1.0.0.12.077

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.1.1.0.0.12.078

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان 4.1.1.0.0.12.079

10 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد 4.1.1.0.0.12.080

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة 4.1.1.0.0.12.081

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور 4.1.1.0.0.12.082

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية 4.1.1.0.0.12.083

8 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح 4.1.1.0.0.12.084

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت 4.1.1.0.0.12.085

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف 4.1.1.0.0.12.086

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة 4.1.1.0.0.12.087

941 500 000 مجموع

وزارة االقتصاد والمالية 

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.1.1.0.0.13.003

50 000 000 الخزينة العامة للمملكة 4.1.1.0.0.13.005

- القسم اإلداري 4.1.1.0.0.13.006

50 000 000 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.1.0.0.13.007

100 000 000 مجموع

وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

11 016 000 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.1.0.0.14.001

1 542 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 4.1.1.0.0.14.008

1 315 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - طنجة 4.1.1.0.0.14.011

865 000 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.1.0.0.14.015

250 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس 4.1.1.0.0.14.018

300 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش 4.1.1.0.0.14.019

250 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس 4.1.1.0.0.14.020

250 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.1.0.0.14.021

270 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.1.0.0.14.022
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270 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.1.0.0.14.023

16 328 000 مجموع

األمانة العامة للحكومة

24 000 000 مديرية المطبعة الرسمية 4.1.1.0.0.16.001

24 000 000 مجموع

وزارة التجهيز والماء

5 000 000 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 4.1.1.0.0.17.002

3 500 000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.1.0.0.17.003

9 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.1.0.0.17.004

5 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.1.0.0.17.005

7 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.1.0.0.17.006

- مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.1.0.0.17.007

4 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.1.0.0.17.008

3 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.17.009

7 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.1.0.0.17.010

5 000 000 معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق 4.1.1.0.0.17.011

1 000 000 مصلحة التكوين المستمر 4.1.1.0.0.17.014

2 700 000 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.1.1.0.0.17.019

3 000 000 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.1.1.0.0.17.020

2 800 000 مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل 4.1.1.0.0.17.021

40 000 000 المديرية العامة لألرصاد الجوية 4.1.1.0.0.17.022

5 000 000 مصلحة تسيير األوراش  4.1.1.0.0.17.023

104 500 000 مجموع

وزارة النقل واللوجيستيك

6 000 000 المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.1.0.0.18.001

2 500 000 مديرية المالحة التجارية 4.1.1.0.0.18.002

10 000 000 المديرية العامة للطيران المدني  4.1.1.0.0.18.003

18 500 000 مجموع

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

3 200 000 معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سال 4.1.1.0.0.20.001
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3 200 000 المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.1.0.0.20.002

1 750 000 المعهد التقني الفالحي بالشاوية 4.1.1.0.0.20.003

2 100 000 المعهد التقني الفالحي بتيفلت 4.1.1.0.0.20.004

2 100 000 المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر 4.1.1.0.0.20.005

2 650 000 المدرسة الفالحية بتمارة 4.1.1.0.0.20.006

19 400 000 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية  4.1.1.0.0.20.007

2 610 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.1.0.0.20.008

2 627 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.1.0.0.20.009

4 588 000 المعهد العالي للصيد البحري  4.1.1.0.0.20.010

2 600 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.1.0.0.20.011

2 620 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.1.0.0.20.012

2 400 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.1.0.0.20.013

5 600 000 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.1.0.0.20.014

11 800 000 مصلحة الثانويات الفالحية 4.1.1.0.0.20.015

14 000 000 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية  4.1.1.0.0.20.016

- المنتزه الوطني لسوس ماسة  4.1.1.0.0.20.017

83 245 000 مجموع

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

20 000 000 قسم الحج  4.1.1.0.0.23.001

500 000 متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 4.1.1.0.0.23.002

20 500 000 مجموع

وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة

2 500 000 معهد المعادن بتويسيت  4.1.1.0.0.27.001

3 000 000 معهد المعادن بمراكش 4.1.1.0.0.27.002

600 000 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.1.1.0.0.27.004

6 100 000 مجموع

وزارة الشباب والثقافة والتواصل

1 500 000 مطبعة دار المناهل 4.1.1.0.0.29.001

8 000 000 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.1.0.0.29.007

4 080 000 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال  4.1.1.0.0.29.008
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8 060 000 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما  4.1.1.0.0.29.009

21 640 000 مجموع

وزارة اإلدماج االقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 

300 000 قسم التكوين 4.1.1.0.0.31.004

300 000 مجموع

إدارة الدفاع الوطني

5 000 000 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.1.0.0.34.001

170 000 000 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.1.0.0.34.002

52 000 000 المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.1.0.0.34.003

50 000 000 المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.1.1.0.0.34.004

12 000 000 المستشفى العسكري بالعيون 4.1.1.0.0.34.005

10 000 000 المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.1.0.0.34.006

21 000 000 المستشفى العسكري بكلميم 4.1.1.0.0.34.007

33 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير  4.1.1.0.0.34.008

3 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة  4.1.1.0.0.34.009

2 474 000 وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.1.1.0.0.34.010

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.1.0.0.34.011

4 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية 4.1.1.0.0.34.012

362 474 000 مجموع

المندوبية السامية للتخطيط

13 850 000 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي 4.1.1.0.0.42.001

1 978 000 المركز الوطني للتوثيق 4.1.1.0.0.42.002

2 736 000 مدرسة علوم المعلومات  4.1.1.0.0.42.003

18 564 000 مجموع

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

8 732 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط 4.1.1.0.0.46.001

1 330 000 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.1.0.0.46.002

2 920 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.1.1.0.0.46.005

186 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.1.1.0.0.46.006
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186 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.1.1.0.0.46.007

13 354 000 مجموع

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

5 500 000 مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.1.1.0.0.51.001

5 500 000 مجموع

1 906 405 000 مجموع موارد االستغالل
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الجزء الثاني : موارد اإلستثمار

رئيس الحكومة

- الكولف الملكي دار السالم 4.1.2.0.0.04.001

- مجموع

وزارة العدل 

- مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.2.0.0.06.002

- مجموع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

- مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.1.2.0.0.07.002

- مجموع

وزارة الداخلية

- مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي 4.1.2.0.0.08.018

- مجموع

وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

- قسم استراتيجيات التكوين 4.1.2.0.0.11.003

3 000 000 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.2.0.0.11.004

5 000 000 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.2.0.0.11.005

3 000 000 المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة - الرباط 4.1.2.0.0.11.006

11 000 000 مجموع

وزارة الصحة والحماية االجتماعية

800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات 4.1.2.0.0.12.001

600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.1.2.0.0.12.002

600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت 4.1.2.0.0.12.003

900 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت 4.1.2.0.0.12.004

700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة 4.1.2.0.0.12.005

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة 4.1.2.0.0.12.006

500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة 4.1.2.0.0.12.007

900 000 المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي 4.1.2.0.0.12.008

700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة 4.1.2.0.0.12.009
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600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات 4.1.2.0.0.12.010

500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان 4.1.2.0.0.12.012

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو 4.1.2.0.0.12.013

800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة 4.1.2.0.0.12.014

600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.1.2.0.0.12.015

500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون 4.1.2.0.0.12.016

800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش 4.1.2.0.0.12.017

900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة  4.1.2.0.0.12.018

900 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان 4.1.2.0.0.12.019

900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.1.2.0.0.12.020

300 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران 4.1.2.0.0.12.021

- المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة 4.1.2.0.0.12.022

700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 4.1.2.0.0.12.023

800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة 4.1.2.0.0.12.024

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج 4.1.2.0.0.12.025

700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور 4.1.2.0.0.12.026

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان 4.1.2.0.0.12.027

400 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب  4.1.2.0.0.12.028

900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون  4.1.2.0.0.12.029

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان 4.1.2.0.0.12.030

700 000 المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل  4.1.2.0.0.12.031

800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير  4.1.2.0.0.12.032

700 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش 4.1.2.0.0.12.033

600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي  4.1.2.0.0.12.035

600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 4.1.2.0.0.12.036

600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.1.2.0.0.12.037

800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء  4.1.2.0.0.12.038

400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية 4.1.2.0.0.12.039

- المركز اإلستشفائي بعمالة سال 4.1.2.0.0.12.040

- المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.2.0.0.12.041
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700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات 4.1.2.0.0.12.042

900 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس  4.1.2.0.0.12.045

800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة 4.1.2.0.0.12.046

10 000 000 المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم 4.1.2.0.0.12.047

- المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.12.048

16 000 000 المعهد الوطني للصحة  4.1.2.0.0.12.049

3 500 000 المركز الوطني للوقاية من االشعاعات  4.1.2.0.0.12.050

9 500 000 مديرية األدوية و الصيدلة 4.1.2.0.0.12.051

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة 4.1.2.0.0.12.052

500 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 4.1.2.0.0.12.053

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات 4.1.2.0.0.12.054

400 000 المركز االستشفائي الجهوي بالرباط 4.1.2.0.0.12.055

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت 4.1.2.0.0.12.056

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها 4.1.2.0.0.12.057

400 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 4.1.2.0.0.12.058

400 000 المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان 4.1.2.0.0.12.059

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا 4.1.2.0.0.12.060

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز 4.1.2.0.0.12.061

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة 4.1.2.0.0.12.062

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور 4.1.2.0.0.12.063

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك 4.1.2.0.0.12.064

500 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم 4.1.2.0.0.12.065

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة 4.1.2.0.0.12.066

400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.2.0.0.12.067

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر 4.1.2.0.0.12.068

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل 4.1.2.0.0.12.069

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب 4.1.2.0.0.12.070

400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.1.2.0.0.12.071

5 000 000 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.1.2.0.0.12.072

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة 4.1.2.0.0.12.073
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400 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.2.0.0.12.074

1 200 000 المركز االستشفائي الجهوي بفاس  4.1.2.0.0.12.075

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير 4.1.2.0.0.12.076

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني 4.1.2.0.0.12.077

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.1.2.0.0.12.078

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان 4.1.2.0.0.12.079

600 000 المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد 4.1.2.0.0.12.080

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة 4.1.2.0.0.12.081

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور 4.1.2.0.0.12.082

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية 4.1.2.0.0.12.083

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح 4.1.2.0.0.12.084

- المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت 4.1.2.0.0.12.085

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف 4.1.2.0.0.12.086

- المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة 4.1.2.0.0.12.087

84 000 000 مجموع

وزارة االقتصاد والمالية 

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.1.2.0.0.13.003

- الخزينة العامة للمملكة 4.1.2.0.0.13.005

9 000 000 القسم اإلداري 4.1.2.0.0.13.006

- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.2.0.0.13.007

9 000 000 مجموع

وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

1 000 000 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.2.0.0.14.001

787 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 4.1.2.0.0.14.008

750 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - طنجة 4.1.2.0.0.14.011

875 000 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.2.0.0.14.015

60 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس 4.1.2.0.0.14.018

60 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش 4.1.2.0.0.14.019

60 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس 4.1.2.0.0.14.020

60 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.2.0.0.14.021
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60 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.2.0.0.14.022

60 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.2.0.0.14.023

3 772 000 مجموع

األمانة العامة للحكومة

- مديرية المطبعة الرسمية 4.1.2.0.0.16.001

- مجموع

وزارة التجهيز والماء

4 000 000 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 4.1.2.0.0.17.002

1 000 000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.2.0.0.17.003

1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.2.0.0.17.004

1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.2.0.0.17.005

1 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.2.0.0.17.006

- مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.2.0.0.17.007

1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.2.0.0.17.008

1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.17.009

3 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.2.0.0.17.010

1 000 000 معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق 4.1.2.0.0.17.011

300 000 مصلحة التكوين المستمر 4.1.2.0.0.17.014

500 000 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.1.2.0.0.17.019

500 000 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.1.2.0.0.17.020

500 000 مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل 4.1.2.0.0.17.021

48 000 000 المديرية العامة لألرصاد الجوية 4.1.2.0.0.17.022

3 000 000 مصلحة تسيير األوراش  4.1.2.0.0.17.023

67 800 000 مجموع

وزارة النقل واللوجيستيك

10 000 000 المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.2.0.0.18.001

4 500 000 مديرية المالحة التجارية 4.1.2.0.0.18.002

35 000 000 المديرية العامة للطيران المدني  4.1.2.0.0.18.003

49 500 000 مجموع
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وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سال 4.1.2.0.0.20.001

- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.2.0.0.20.002

- المعهد التقني الفالحي بالشاوية 4.1.2.0.0.20.003

- المعهد التقني الفالحي بتيفلت 4.1.2.0.0.20.004

- المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر 4.1.2.0.0.20.005

- المدرسة الفالحية بتمارة 4.1.2.0.0.20.006

2 000 000 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية  4.1.2.0.0.20.007

400 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.2.0.0.20.008

900 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.2.0.0.20.009

5 080 000 المعهد العالي للصيد البحري  4.1.2.0.0.20.010

200 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.2.0.0.20.011

710 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.2.0.0.20.012

935 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.2.0.0.20.013

4 500 000 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.2.0.0.20.014

10 000 000 مصلحة الثانويات الفالحية 4.1.2.0.0.20.015

- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية  4.1.2.0.0.20.016

550 000 المنتزه الوطني لسوس ماسة  4.1.2.0.0.20.017

25 275 000 مجموع

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

- قسم الحج  4.1.2.0.0.23.001

- متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 4.1.2.0.0.23.002

- مجموع

وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة

1 780 000 معهد المعادن بتويسيت  4.1.2.0.0.27.001

1 000 000 معهد المعادن بمراكش 4.1.2.0.0.27.002

1 500 000 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.1.2.0.0.27.004

4 280 000 مجموع

وزارة الشباب والثقافة والتواصل

- مطبعة دار المناهل 4.1.2.0.0.29.001



-55-

27

موارد سنة 2022 بيان المرافق الرمز

3 000 000 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.2.0.0.29.007

3 610 000 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال  4.1.2.0.0.29.008

6 500 000 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما  4.1.2.0.0.29.009

13 110 000 مجموع

وزارة اإلدماج االقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 

100 000 قسم التكوين 4.1.2.0.0.31.004

100 000 مجموع

إدارة الدفاع الوطني

3 000 000 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.2.0.0.34.001

- المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.2.0.0.34.002

- المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.2.0.0.34.003

- المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.1.2.0.0.34.004

- المستشفى العسكري بالعيون 4.1.2.0.0.34.005

- المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.2.0.0.34.006

- المستشفى العسكري بكلميم 4.1.2.0.0.34.007

- المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير  4.1.2.0.0.34.008

- المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة  4.1.2.0.0.34.009

- وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.1.2.0.0.34.010

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.2.0.0.34.011

- المركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية 4.1.2.0.0.34.012

3 000 000 مجموع

المندوبية السامية للتخطيط

2 942 000 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي 4.1.2.0.0.42.001

3 000 000 المركز الوطني للتوثيق 4.1.2.0.0.42.002

2 700 000 مدرسة علوم المعلومات  4.1.2.0.0.42.003

8 642 000 مجموع

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

2 100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط 4.1.2.0.0.46.001

700 000 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.2.0.0.46.002

1 300 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.1.2.0.0.46.005
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100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.1.2.0.0.46.006

100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.1.2.0.0.46.007

4 300 000 مجموع

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

- مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.1.2.0.0.51.001

- مجموع

283 779 000 مجموع موارد االستثمار

2 190 184 000 مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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3.1-الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

90 000 000 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل 3.1.0.0.1.00.001

للتذكرة الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها 3.1.0.0.1.00.002

5 000 000 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات اإلحتياطية 3.1.0.0.1.00.003

875 800 000 صندوق النهوض بتشغيل الشباب 3.1.0.0.1.00.005

2 914 000 000 صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن  3.1.0.0.1.00.006

1 320 000 000 صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات 3.1.0.0.1.00.008

200 000 000 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت 3.1.0.0.1.04.005

3 350 000 000 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 3.1.0.0.1.04.006

10 000 000 صندوق التأهيل اإلجتماعي 3.1.0.0.1.04.007

400 000 000 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 3.1.0.0.1.06.001

160 000 000 صندوق التكافل العائلي 3.1.0.0.1.06.002

25 000 000 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة  3.1.0.0.1.07.001

31 905 349 000 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 3.1.0.0.1.08.004

200 000 000 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية 3.1.0.0.1.08.005

9 000 000 000 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات 3.1.0.0.1.08.006

1 500 000 000 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 3.1.0.0.1.08.008

30 000 000 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني 3.1.0.0.1.08.009

463 927 000 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية و وثائق السفر 3.1.0.0.1.08.010

1 000 000 000 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها 3.1.0.0.1.08.011

350 000 000 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 3.1.0.0.1.08.012

1 000 000 000 صندوق التضامن بين الجهات 3.1.0.0.1.08.013

22 500 000 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية  3.1.0.0.1.10.001

800 000 000 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة 3.1.0.0.1.11.003

1 300 000 000 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 3.1.0.0.1.12.001

2 230 000 000 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة 3.1.0.0.1.13.003

80 000 000 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب 3.1.0.0.1.13.004

350 000 000 مرصدات المصالح المالية 3.1.0.0.1.13.008

5 000 000 صندوق االصالح الزراعي 3.1.0.0.1.13.009

للتذكرة األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عمالت أجنبية 3.1.0.0.1.13.012
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للتذكرة الصندوق الخاص بالزكاة 3.1.0.0.1.13.017

600 000 000 صندوق تضامن مؤسسات التأمين 3.1.0.0.1.13.018

600 000 000 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية 3.1.0.0.1.13.021

99 000 000 صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة 3.1.0.0.1.13.022

10 000 000 000 صندوق دعم الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي 3.1.0.0.1.13.024

700 000 000 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي 3.1.0.0.1.13.025

750 000 000 صندوق محاربة الغش الجمركي 3.1.0.0.1.13.026

360 000 000 صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة 3.1.0.0.1.13.027

2 000 000 000 صندوق دعم تمويل المبادرة المقاوالتية  3.1.0.0.1.13.028

للتذكرة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"  3.1.0.0.1.13.030

2 700 000 000 الصندوق الخاص بالطرق 3.1.0.0.1.17.001

16 000 000 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي 3.1.0.0.1.17.003

4 000 000 000 صندوق التنمية الفالحية 3.1.0.0.1.20.005

80 000 000 صندوق تنمية الصيد البحري 3.1.0.0.1.20.006

2 250 000 000 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية 3.1.0.0.1.20.007

650 000 000 الصندوق الوطني الغابوي 3.1.0.0.1.20.008

25 000 000 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية  3.1.0.0.1.20.009

200 000 000 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة 3.1.0.0.1.27.002

للتذكرة صندوق التنمية الطاقية 3.1.0.0.1.27.003

20 000 000 الصندوق الوطني للعمل الثقافي 3.1.0.0.1.29.001

370 000 000 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وباإلعالنات وبالنشر العمومي  3.1.0.0.1.29.004

للتذكرة صندوق تحديث اإلدارة العمومية 3.1.0.0.1.33.001

200 000 000 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون الدولي 3.1.0.0.1.34.001

50 000 000 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي 3.1.0.0.1.34.002

2 000 000 000 صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري  3.1.0.0.1.46.001

150 000 000 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون 3.1.0.0.1.51.001

87 406 576 000 مجموع موارد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

3.4-حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

للتذكرة حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس 3.1.0.0.4.13.021
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موارد سنة 2022 بيان الحسابات الرقم

للتذكرة حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية 3.1.0.0.4.13.022

للتذكرة حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة االطراف 3.1.0.0.4.13.023

للتذكرة مجموع موارد حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

3.5-حسابات العمليات النقدية

100 000 000 فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العمالت األجنبية 3.1.0.0.5.13.001

للتذكرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية 3.1.0.0.5.13.003

100 000 000 مجموع موارد حسابات العمليات النقدية

3.7-حسابات التمويل

للتذكرة القروض الممنوحة للجماعات الترابية 3.1.0.0.7.13.017

2 902 000 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير 3.1.0.0.7.13.059

6 241 000 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية 3.1.0.0.7.13.064

59 638 000 القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة" 3.1.0.0.7.13.066

68 781 000 مجموع موارد حسابات التمويل

3.9-حسابات النفقات من المخصصات

للتذكرة النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية 3.1.0.0.9.04.002

10 800 000 000 اشتراء واصالح معدات القوات المسلحة الملكية 3.1.0.0.9.34.001

للتذكرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق 3.1.0.0.9.34.002

500 000 الصندوق الخاص بالعالقات العامة 3.1.0.0.9.42.001

10 800 500 000 مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات

98 375 857 000 مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة



-60-

الجدول - ب -
( المادة 41)
الباب األول

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول لإلعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة 
بالميزانية العامة للسنة المالية 2022

(بالدرهم)

32

اإلعتمادات لسنة 2022 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

جاللة الملك

26 292 000 - القوائم المدنية ...................................................................................................................... 1.2.1.1.0.01.000

517 164 000 - مخصصات السيادة ................................................................................................................ 1.2.1.2.0.01.000

البالط الملكي

551 121 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.02.000

1 509 183 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.02.000

مجلس النواب

403 153 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.03.000

69 200 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.03.000

مجلس المستشارين

264 735 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.43.000

45 000 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.43.000

رئيس الحكومة

141 868 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.04.000

733 175 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.04.000

المحاكم المالية

340 168 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.05.000

70 000 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.05.000

وزارة العدل 

5 035 692 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.06.000

283 949 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.06.000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

2 572 508 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.07.000

1 341 824 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.07.000

وزارة الداخلية

29 328 709 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.08.000

4 100 157 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.08.000
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اإلعتمادات لسنة 2022 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

8 314 304 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.10.000

4 098 390 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.10.000

وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

39 063 916 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.11.000

17 135 932 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.11.000

وزارة الصحة والحماية االجتماعية

11 367 550 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.12.000

5 275 000 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.12.000

وزارة االقتصاد والمالية 

3 176 825 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.13.000

484 842 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.13.000

27 770 000 000 - التكاليف المشتركة .................................................................................................................. 1.2.1.3.0.13.000

8 132 000 000 - التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية .................................................................................. 1.2.1.5.0.13.000

وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

387 560 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.14.000

216 865 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.14.000

األمانة العامة للحكومة

92 878 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.16.000

26 371 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.16.000

وزارة التجهيز والماء

1 041 639 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.17.000

567 782 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.17.000

وزارة النقل واللوجيستيك

180 797 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.18.000

79 570 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.18.000

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

1 585 501 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.20.000

2 524 200 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.20.000
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اإلعتمادات لسنة 2022 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

1 110 747 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.23.000

3 343 641 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.23.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

10 747 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.24.000

45 565 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.24.000

وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة

254 405 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.27.000

306 663 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.27.000

وزارة الصناعة والتجارة

256 785 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.28.000

243 243 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.28.000

وزارة الشباب والثقافة والتواصل

759 135 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.29.000

1 928 310 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.29.000

وزارة اإلدماج االقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 

353 096 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.31.000

596 776 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.31.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان 

39 611 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.32.000

14 170 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.32.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة 

62 822 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.33.000

81 297 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.33.000

إدارة الدفاع الوطني

37 786 000 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.34.000

7 391 510 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.34.000

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

77 787 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.35.000

71 412 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.35.000



-63-

35

اإلعتمادات لسنة 2022 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية

2 200 000 000 - النفقات الطارئة و المخصصات االحتياطية 1.2.1.4.0.36.000

المندوبية السامية للتخطيط

360 870 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.42.000

168 148 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.42.000

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

378 902 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.46.000

682 270 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.46.000

وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة

82 715 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.48.000

512 600 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.48.000

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

1 830 473 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.51.000

866 433 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.51.000

المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

71 692 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.52.000

42 180 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.52.000

المجلس األعلى للسلطة القضائية

143 681 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.53.000

225 170 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.53.000

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

81 900 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.54.000

82 215 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.54.000

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

للتذكرة - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.55.000

للتذكرة - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.55.000

241 318 791 000 مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة
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الجدول -ج-
( المادة 42)
الباب الثاني

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول لإلعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات اإلستثمار الخاصة 
بالميزانية العامة للسنة المالية 2022

(بالدرهم)

36

المجموع اعتمادات اإللتزام 
2023 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2022 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

131 608 000 - 131 608 000 البالط الملكي 1.2.2.2.0.02.000

20 000 000 - 20 000 000 مجلس النواب 1.2.2.2.0.03.000

22 850 000 10 000 000 12 850 000 مجلس المستشارين 1.2.2.2.0.43.000

649 160 000 7 000 000 642 160 000 رئيس الحكومة 1.2.2.2.0.04.000

142 000 000 67 000 000 75 000 000 المحاكم المالية 1.2.2.2.0.05.000

398 550 000 200 000 000 198 550 000 وزارة العدل  1.2.2.2.0.06.000

363 303 000 70 000 000 293 303 000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 1.2.2.2.0.07.000

7 689 640 000 3 877 690 000 3 811 950 000 وزارة الداخلية 1.2.2.2.0.08.000

2 790 080 000 1 075 000 000 1 715 080 000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 1.2.2.2.0.10.000

13 482 601 000 5 168 000 000 8 314 601 000 وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة 1.2.2.2.0.11.000

12 400 000 000 5 500 000 000 6 900 000 000 وزارة الصحة والحماية االجتماعية 1.2.2.2.0.12.000

210 005 000 91 400 000 118 605 000 وزارة االقتصاد والمالية  1.2.2.2.0.13.000

30 859 000 000 - 30 859 000 000 وزارة االقتصاد والمالية - التكاليف المشتركة 1.2.2.3.0.13.000

854 299 000 56 500 000 797 799 000 وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 1.2.2.2.0.14.000

14 688 000 - 14 688 000 األمانة العامة للحكومة 1.2.2.2.0.16.000

51 388 520 000 42 801 710 000 8 586 810 000 وزارة التجهيز والماء 1.2.2.2.0.17.000

1 279 621 000 33 000 000 1 246 621 000 وزارة النقل واللوجيستيك 1.2.2.2.0.18.000

20 026 452 000 8 205 000 000 11 821 452 000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1.2.2.2.0.20.000

1 967 239 000 900 000 000 1 067 239 000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 1.2.2.2.0.23.000

101 000 000 - 101 000 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات 
العمومية 1.2.2.2.0.24.000

407 047 000 25 500 000 381 547 000 وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة 1.2.2.2.0.27.000

1 455 769 000 100 000 000 1 355 769 000 وزارة الصناعة والتجارة 1.2.2.2.0.28.000

2 031 501 000 265 000 000 1 766 501 000 وزارة الشباب والثقافة والتواصل 1.2.2.2.0.29.000

708 525 000 85 000 000 623 525 000 وزارة اإلدماج االقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات  1.2.2.2.0.31.000

3 186 000 - 3 186 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان  1.2.2.2.0.32.000

246 725 000 - 246 725 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة  1.2.2.2.0.33.000
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2023 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2022 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

8 546 690 000 3 400 000 000 5 146 690 000 إدارة الدفاع الوطني 1.2.2.2.0.34.000

9 664 000 3 000 000 6 664 000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 1.2.2.2.0.35.000

27 969 000 8 000 000 19 969 000 المندوبية السامية للتخطيط 1.2.2.2.0.42.000

778 550 000 80 000 000 698 550 000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة  1.2.2.2.0.46.000

163 000 000 - 163 000 000 وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة 1.2.2.2.0.48.000

410 700 000 250 000 000 160 700 000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1.2.2.2.0.51.000

7 500 000 - 7 500 000 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي 1.2.2.2.0.52.000

80 000 000 - 80 000 000 المجلس األعلى للسلطة القضائية 1.2.2.2.0.53.000

12 900 000 - 12 900 000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 1.2.2.2.0.54.000

للتذكرة للتذكرة للتذكرة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 1.2.2.2.0.55.000

159 680 342 000 72 278 800 000 87 401 542 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بالميزانية العامة
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الجدول -د-
( المادة 43)
الباب الثالث

التوزيع على الفصول لإلعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي للسنة المالية 2022 
(بالدرهم)

38

اإلعتمادات لسنة 2022 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

29 074 000 000 وزارة االقتصاد والمالية - فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي 1.2.3.1.0.13.000

61 138 000 000 وزارة االقتصاد والمالية - استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل األجل 1.2.3.2.0.13.000

90 212 000 000 مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي
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الجدول - هـ - 
( المادة 44)

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية 2022
(بالدرهم)

39

اعتمادات األداء لسنة 2022 بيان المرافق الرمز

رئيس الحكومة

18 000 000 الكولف الملكي دار السالم 4.2.1.1.0.04.001

18 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

وزارة العدل 

900 000 مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.2.1.1.0.06.002

900 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

20 000 000 مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.2.1.1.0.07.002

20 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج

وزارة الداخلية

80 000 000 مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي 4.2.1.1.0.08.018

80 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

5 000 000 قسم استراتيجيات التكوين 4.2.1.1.0.11.003

14 000 000 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.2.1.1.0.11.004

20 000 000 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.2.1.1.0.11.005

12 000 000 المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة - الرباط 4.2.1.1.0.11.006

51 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

وزارة الصحة والحماية االجتماعية

9 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات 4.2.1.1.0.12.001

10 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.2.1.1.0.12.002

12 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت 4.2.1.1.0.12.003

13 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت 4.2.1.1.0.12.004

13 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة 4.2.1.1.0.12.005

9 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة 4.2.1.1.0.12.006

21 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة 4.2.1.1.0.12.007

17 500 000 المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي 4.2.1.1.0.12.008

18 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة 4.2.1.1.0.12.009
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16 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات 4.2.1.1.0.12.010

6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان 4.2.1.1.0.12.012

6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو 4.2.1.1.0.12.013

25 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة 4.2.1.1.0.12.014

11 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.2.1.1.0.12.015

8 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون 4.2.1.1.0.12.016

15 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش 4.2.1.1.0.12.017

26 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة  4.2.1.1.0.12.018

20 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان 4.2.1.1.0.12.019

21 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.2.1.1.0.12.020

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران 4.2.1.1.0.12.021

12 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة 4.2.1.1.0.12.022

18 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 4.2.1.1.0.12.023

12 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة 4.2.1.1.0.12.024

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج 4.2.1.1.0.12.025

20 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور 4.2.1.1.0.12.026

9 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان 4.2.1.1.0.12.027

6 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب  4.2.1.1.0.12.028

15 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون  4.2.1.1.0.12.029

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان 4.2.1.1.0.12.030

27 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل  4.2.1.1.0.12.031

22 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير  4.2.1.1.0.12.032

16 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش 4.2.1.1.0.12.033

14 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي  4.2.1.1.0.12.035

11 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 4.2.1.1.0.12.036

14 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.2.1.1.0.12.037

12 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء  4.2.1.1.0.12.038

9 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية 4.2.1.1.0.12.039

20 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة سال 4.2.1.1.0.12.040

12 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.2.1.1.0.12.041
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14 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات 4.2.1.1.0.12.042

27 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس  4.2.1.1.0.12.045

18 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة 4.2.1.1.0.12.046

44 000 000 المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم 4.2.1.1.0.12.047

23 000 000 المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.2.1.1.0.12.048

6 000 000 المعهد الوطني للصحة  4.2.1.1.0.12.049

2 500 000 المركز الوطني للوقاية من االشعاعات  4.2.1.1.0.12.050

4 000 000 مديرية األدوية و الصيدلة 4.2.1.1.0.12.051

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة 4.2.1.1.0.12.052

7 500 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 4.2.1.1.0.12.053

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات 4.2.1.1.0.12.054

8 500 000 المركز االستشفائي الجهوي بالرباط 4.2.1.1.0.12.055

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت 4.2.1.1.0.12.056

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها 4.2.1.1.0.12.057

9 000 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 4.2.1.1.0.12.058

4 500 000 المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان 4.2.1.1.0.12.059

4 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا 4.2.1.1.0.12.060

4 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز 4.2.1.1.0.12.061

5 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة 4.2.1.1.0.12.062

4 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور 4.2.1.1.0.12.063

5 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك 4.2.1.1.0.12.064

8 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم 4.2.1.1.0.12.065

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة 4.2.1.1.0.12.066

11 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.2.1.1.0.12.067

5 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر 4.2.1.1.0.12.068

8 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل 4.2.1.1.0.12.069

4 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب 4.2.1.1.0.12.070

8 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.2.1.1.0.12.071

4 000 000 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.2.1.1.0.12.072

8 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة 4.2.1.1.0.12.073



-70-

42

اعتمادات األداء لسنة 2022 بيان المرافق الرمز

6 000 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.2.1.1.0.12.074

31 000 000 المركز االستشفائي الجهوي بفاس  4.2.1.1.0.12.075

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير 4.2.1.1.0.12.076

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني 4.2.1.1.0.12.077

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.2.1.1.0.12.078

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان 4.2.1.1.0.12.079

10 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد 4.2.1.1.0.12.080

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة 4.2.1.1.0.12.081

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور 4.2.1.1.0.12.082

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية 4.2.1.1.0.12.083

8 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح 4.2.1.1.0.12.084

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت 4.2.1.1.0.12.085

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف 4.2.1.1.0.12.086

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة 4.2.1.1.0.12.087

941 500 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة والحماية االجتماعية

وزارة االقتصاد والمالية 

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.2.1.1.0.13.003

50 000 000 الخزينة العامة للمملكة 4.2.1.1.0.13.005

- القسم اإلداري 4.2.1.1.0.13.006

50 000 000 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.2.1.1.0.13.007

100 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية

وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

11 016 000 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.2.1.1.0.14.001

1 542 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 4.2.1.1.0.14.008

1 315 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - طنجة 4.2.1.1.0.14.011

865 000 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.2.1.1.0.14.015

250 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس 4.2.1.1.0.14.018

300 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش 4.2.1.1.0.14.019

250 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس 4.2.1.1.0.14.020

250 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.2.1.1.0.14.021
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270 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.2.1.1.0.14.022

270 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.2.1.1.0.14.023

16 328 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
والتضامني

األمانة العامة للحكومة

24 000 000 مديرية المطبعة الرسمية 4.2.1.1.0.16.001

24 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة

وزارة التجهيز والماء

5 000 000 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 4.2.1.1.0.17.002

3 500 000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.2.1.1.0.17.003

9 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.2.1.1.0.17.004

5 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.2.1.1.0.17.005

7 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.2.1.1.0.17.006

- مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.2.1.1.0.17.007

4 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.2.1.1.0.17.008

3 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.2.1.1.0.17.009

7 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.2.1.1.0.17.010

5 000 000 معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق 4.2.1.1.0.17.011

1 000 000 مصلحة التكوين المستمر 4.2.1.1.0.17.014

2 700 000 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.2.1.1.0.17.019

3 000 000 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.2.1.1.0.17.020

2 800 000 مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل 4.2.1.1.0.17.021

40 000 000 المديرية العامة لألرصاد الجوية 4.2.1.1.0.17.022

5 000 000 مصلحة تسيير األوراش  4.2.1.1.0.17.023

104 500 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والماء

وزارة النقل واللوجيستيك

6 000 000 المعهد العالي للدراسات البحرية 4.2.1.1.0.18.001

2 500 000 مديرية المالحة التجارية 4.2.1.1.0.18.002

10 000 000 المديرية العامة للطيران المدني  4.2.1.1.0.18.003

18 500 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك
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وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

3 200 000 معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سال 4.2.1.1.0.20.001

3 200 000 المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.2.1.1.0.20.002

1 750 000 المعهد التقني الفالحي بالشاوية 4.2.1.1.0.20.003

2 100 000 المعهد التقني الفالحي بتيفلت 4.2.1.1.0.20.004

2 100 000 المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر 4.2.1.1.0.20.005

2 650 000 المدرسة الفالحية بتمارة 4.2.1.1.0.20.006

19 400 000 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية  4.2.1.1.0.20.007

2 610 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.2.1.1.0.20.008

2 627 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.2.1.1.0.20.009

4 588 000 المعهد العالي للصيد البحري  4.2.1.1.0.20.010

2 600 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.2.1.1.0.20.011

2 620 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.2.1.1.0.20.012

2 400 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.2.1.1.0.20.013

5 600 000 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.2.1.1.0.20.014

11 800 000 مصلحة الثانويات الفالحية 4.2.1.1.0.20.015

14 000 000 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية  4.2.1.1.0.20.016

- المنتزه الوطني لسوس ماسة  4.2.1.1.0.20.017

83 245 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
والغابات

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

20 000 000 قسم الحج  4.2.1.1.0.23.001

500 000 متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 4.2.1.1.0.23.002

20 500 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة

2 500 000 معهد المعادن بتويسيت  4.2.1.1.0.27.001

3 000 000 معهد المعادن بمراكش 4.2.1.1.0.27.002

600 000 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.2.1.1.0.27.004

6 100 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة
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اعتمادات األداء لسنة 2022 بيان المرافق الرمز

وزارة الشباب والثقافة والتواصل

1 500 000 مطبعة دار المناهل 4.2.1.1.0.29.001

8 000 000 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.2.1.1.0.29.007

4 080 000 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال  4.2.1.1.0.29.008

8 060 000 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما  4.2.1.1.0.29.009

21 640 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل

وزارة اإلدماج االقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 

300 000 قسم التكوين 4.2.1.1.0.31.004

300 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة اإلدماج االقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل 
والكفاءات

إدارة الدفاع الوطني

5 000 000 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد 4.2.1.1.0.34.001

170 000 000 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.2.1.1.0.34.002

52 000 000 المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.1.1.0.34.003

50 000 000 المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.2.1.1.0.34.004

12 000 000 المستشفى العسكري بالعيون 4.2.1.1.0.34.005

10 000 000 المستشفى العسكري بالداخلة 4.2.1.1.0.34.006

21 000 000 المستشفى العسكري بكلميم 4.2.1.1.0.34.007

33 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير  4.2.1.1.0.34.008

3 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة  4.2.1.1.0.34.009

2 474 000 وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.2.1.1.0.34.010

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.2.1.1.0.34.011

4 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية 4.2.1.1.0.34.012

362 474 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني

المندوبية السامية للتخطيط

13 850 000 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي 4.2.1.1.0.42.001

1 978 000 المركز الوطني للتوثيق 4.2.1.1.0.42.002

2 736 000 مدرسة علوم المعلومات  4.2.1.1.0.42.003

18 564 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط
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اعتمادات األداء لسنة 2022 بيان المرافق الرمز

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

8 732 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط 4.2.1.1.0.46.001

1 330 000 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.2.1.1.0.46.002

2 920 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.2.1.1.0.46.005

186 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.2.1.1.0.46.006

186 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.2.1.1.0.46.007

13 354 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
المدينة

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

5 500 000 مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.2.1.1.0.51.001

5 500 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

1 906 405 000 مجموع نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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( المادة 45)

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية 2022
(بالدرهم)

47

المجموع اعتمادات اإللتزام 
2023 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2022 بيان المرافق الرمز

رئيس الحكومة

- - - الكولف الملكي دار السالم 4.2.2.2.0.04.001

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس 
الحكومة

وزارة العدل 

- - - مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.2.2.2.0.06.002

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
العدل

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

- - - مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.2.2.2.0.07.002

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

وزارة الداخلية

- - - مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي 4.2.2.2.0.08.018

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الداخلية

وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

- - - قسم استراتيجيات التكوين 4.2.2.2.0.11.003

3 000 000 - 3 000 000 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.2.2.2.0.11.004

5 000 000 - 5 000 000 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.2.2.2.0.11.005

3 000 000 - 3 000 000 المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة - الرباط 4.2.2.2.0.11.006

11 000 000 - 11 000 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

وزارة الصحة والحماية االجتماعية

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات 4.2.2.2.0.12.001

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.2.2.2.0.12.002

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت 4.2.2.2.0.12.003

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت 4.2.2.2.0.12.004

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة 4.2.2.2.0.12.005

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة 4.2.2.2.0.12.006

500 000 - 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة 4.2.2.2.0.12.007
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2023 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2022 بيان المرافق الرمز

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي 4.2.2.2.0.12.008

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة 4.2.2.2.0.12.009

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات 4.2.2.2.0.12.010

500 000 - 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان 4.2.2.2.0.12.012

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو 4.2.2.2.0.12.013

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة 4.2.2.2.0.12.014

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.2.2.2.0.12.015

500 000 - 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون 4.2.2.2.0.12.016

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش 4.2.2.2.0.12.017

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة  4.2.2.2.0.12.018

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان 4.2.2.2.0.12.019

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.2.2.2.0.12.020

300 000 - 300 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران 4.2.2.2.0.12.021

- - - المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة 4.2.2.2.0.12.022

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 4.2.2.2.0.12.023

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة 4.2.2.2.0.12.024

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج 4.2.2.2.0.12.025

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور 4.2.2.2.0.12.026

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان 4.2.2.2.0.12.027

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب  4.2.2.2.0.12.028

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون  4.2.2.2.0.12.029

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان 4.2.2.2.0.12.030

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل  4.2.2.2.0.12.031

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير  4.2.2.2.0.12.032

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش 4.2.2.2.0.12.033

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي  4.2.2.2.0.12.035

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 4.2.2.2.0.12.036

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.2.2.2.0.12.037

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء  4.2.2.2.0.12.038
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2023 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2022 بيان المرافق الرمز

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية 4.2.2.2.0.12.039

- - - المركز اإلستشفائي بعمالة سال 4.2.2.2.0.12.040

- - - المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.2.2.2.0.12.041

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات 4.2.2.2.0.12.042

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس  4.2.2.2.0.12.045

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة 4.2.2.2.0.12.046

10 000 000 - 10 000 000 المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم 4.2.2.2.0.12.047

- - - المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.2.2.2.0.12.048

16 000 000 - 16 000 000 المعهد الوطني للصحة  4.2.2.2.0.12.049

3 500 000 - 3 500 000 المركز الوطني للوقاية من االشعاعات  4.2.2.2.0.12.050

9 500 000 - 9 500 000 مديرية األدوية و الصيدلة 4.2.2.2.0.12.051

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة 4.2.2.2.0.12.052

500 000 - 500 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 4.2.2.2.0.12.053

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات 4.2.2.2.0.12.054

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي الجهوي بالرباط 4.2.2.2.0.12.055

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت 4.2.2.2.0.12.056

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها 4.2.2.2.0.12.057

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 4.2.2.2.0.12.058

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان 4.2.2.2.0.12.059

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا 4.2.2.2.0.12.060

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز 4.2.2.2.0.12.061

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة 4.2.2.2.0.12.062

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور 4.2.2.2.0.12.063

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك 4.2.2.2.0.12.064

500 000 - 500 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم 4.2.2.2.0.12.065

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة 4.2.2.2.0.12.066

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.2.2.2.0.12.067

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر 4.2.2.2.0.12.068

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل 4.2.2.2.0.12.069
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2023 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2022 بيان المرافق الرمز

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب 4.2.2.2.0.12.070

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.2.2.2.0.12.071

5 000 000 - 5 000 000 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.2.2.2.0.12.072

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة 4.2.2.2.0.12.073

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.2.2.2.0.12.074

1 200 000 - 1 200 000 المركز االستشفائي الجهوي بفاس  4.2.2.2.0.12.075

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير 4.2.2.2.0.12.076

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني 4.2.2.2.0.12.077

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.2.2.2.0.12.078

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان 4.2.2.2.0.12.079

600 000 - 600 000 المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد 4.2.2.2.0.12.080

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة 4.2.2.2.0.12.081

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور 4.2.2.2.0.12.082

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية 4.2.2.2.0.12.083

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح 4.2.2.2.0.12.084

- - - المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت 4.2.2.2.0.12.085

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف 4.2.2.2.0.12.086

- - - المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة 4.2.2.2.0.12.087

84 000 000 - 84 000 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الصحة والحماية االجتماعية

وزارة االقتصاد والمالية 

- - - مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.2.2.2.0.13.003

- - - الخزينة العامة للمملكة 4.2.2.2.0.13.005

9 000 000 - 9 000 000 القسم اإلداري 4.2.2.2.0.13.006

- - - إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.2.2.2.0.13.007

9 000 000 - 9 000 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
االقتصاد والمالية

وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

1 000 000 - 1 000 000 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.2.2.2.0.14.001

787 000 - 787 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 4.2.2.2.0.14.008



-79-

51

المجموع اعتمادات اإللتزام 
2023 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2022 بيان المرافق الرمز

750 000 - 750 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - طنجة 4.2.2.2.0.14.011

875 000 - 875 000 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.2.2.2.0.14.015

60 000 - 60 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس 4.2.2.2.0.14.018

60 000 - 60 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش 4.2.2.2.0.14.019

60 000 - 60 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس 4.2.2.2.0.14.020

60 000 - 60 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.2.2.2.0.14.021

60 000 - 60 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.2.2.2.0.14.022

60 000 - 60 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.2.2.2.0.14.023

3 772 000 - 3 772 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

األمانة العامة للحكومة

- - - مديرية المطبعة الرسمية 4.2.2.2.0.16.001

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة 
العامة للحكومة

وزارة التجهيز والماء

6 000 000 2 000 000 4 000 000 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 4.2.2.2.0.17.002

1 000 000 - 1 000 000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.2.2.2.0.17.003

1 000 000 - 1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.2.2.2.0.17.004

1 000 000 - 1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.2.2.2.0.17.005

1 500 000 - 1 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.2.2.2.0.17.006

- - - مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.2.2.2.0.17.007

1 000 000 - 1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.2.2.2.0.17.008

1 000 000 - 1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.2.2.2.0.17.009

3 500 000 - 3 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.2.2.2.0.17.010

1 000 000 - 1 000 000 معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق 4.2.2.2.0.17.011

300 000 - 300 000 مصلحة التكوين المستمر 4.2.2.2.0.17.014

500 000 - 500 000 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.2.2.2.0.17.019

500 000 - 500 000 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.2.2.2.0.17.020

500 000 - 500 000 مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل 4.2.2.2.0.17.021

110 000 000 62 000 000 48 000 000 المديرية العامة لألرصاد الجوية 4.2.2.2.0.17.022
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2023 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2022 بيان المرافق الرمز

3 000 000 - 3 000 000 مصلحة تسيير األوراش  4.2.2.2.0.17.023

131 800 000 64 000 000 67 800 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
التجهيز والماء

وزارة النقل واللوجيستيك

22 000 000 12 000 000 10 000 000 المعهد العالي للدراسات البحرية 4.2.2.2.0.18.001

4 500 000 - 4 500 000 مديرية المالحة التجارية 4.2.2.2.0.18.002

45 000 000 10 000 000 35 000 000 المديرية العامة للطيران المدني  4.2.2.2.0.18.003

71 500 000 22 000 000 49 500 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
النقل واللوجيستيك

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

- - - معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سال 4.2.2.2.0.20.001

- - - المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.2.2.2.0.20.002

- - - المعهد التقني الفالحي بالشاوية 4.2.2.2.0.20.003

- - - المعهد التقني الفالحي بتيفلت 4.2.2.2.0.20.004

- - - المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر 4.2.2.2.0.20.005

- - - المدرسة الفالحية بتمارة 4.2.2.2.0.20.006

2 000 000 - 2 000 000 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية  4.2.2.2.0.20.007

400 000 - 400 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.2.2.2.0.20.008

900 000 - 900 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.2.2.2.0.20.009

5 080 000 - 5 080 000 المعهد العالي للصيد البحري  4.2.2.2.0.20.010

200 000 - 200 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.2.2.2.0.20.011

710 000 - 710 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.2.2.2.0.20.012

935 000 - 935 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.2.2.2.0.20.013

6 500 000 2 000 000 4 500 000 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.2.2.2.0.20.014

10 000 000 - 10 000 000 مصلحة الثانويات الفالحية 4.2.2.2.0.20.015

- - - مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية  4.2.2.2.0.20.016

550 000 - 550 000 المنتزه الوطني لسوس ماسة  4.2.2.2.0.20.017

27 275 000 2 000 000 25 275 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

- - - قسم الحج  4.2.2.2.0.23.001



-81-

53

المجموع اعتمادات اإللتزام 
2023 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2022 بيان المرافق الرمز

- - - متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 4.2.2.2.0.23.002

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية

وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة

1 780 000 - 1 780 000 معهد المعادن بتويسيت  4.2.2.2.0.27.001

1 000 000 - 1 000 000 معهد المعادن بمراكش 4.2.2.2.0.27.002

1 500 000 - 1 500 000 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.2.2.2.0.27.004

4 280 000 - 4 280 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة

وزارة الشباب والثقافة والتواصل

- - - مطبعة دار المناهل 4.2.2.2.0.29.001

3 000 000 - 3 000 000 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.2.2.2.0.29.007

3 610 000 - 3 610 000 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال  4.2.2.2.0.29.008

6 500 000 - 6 500 000 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما  4.2.2.2.0.29.009

13 110 000 - 13 110 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الشباب والثقافة والتواصل

وزارة اإلدماج االقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 

100 000 - 100 000 قسم التكوين 4.2.2.2.0.31.004

100 000 - 100 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
اإلدماج االقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

إدارة الدفاع الوطني

3 000 000 - 3 000 000 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد 4.2.2.2.0.34.001

- - - المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.2.2.2.0.34.002

- - - المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.2.2.0.34.003

- - - المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.2.2.2.0.34.004

- - - المستشفى العسكري بالعيون 4.2.2.2.0.34.005

- - - المستشفى العسكري بالداخلة 4.2.2.2.0.34.006

- - - المستشفى العسكري بكلميم 4.2.2.2.0.34.007

- - - المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير  4.2.2.2.0.34.008

- - - المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة  4.2.2.2.0.34.009

- - - وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.2.2.2.0.34.010

- - - المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.2.2.2.0.34.011
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2023 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2022 بيان المرافق الرمز

- - - المركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية 4.2.2.2.0.34.012

3 000 000 - 3 000 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة 
الدفاع الوطني

المندوبية السامية للتخطيط

2 942 000 - 2 942 000 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي 4.2.2.2.0.42.001

3 000 000 - 3 000 000 المركز الوطني للتوثيق 4.2.2.2.0.42.002

2 700 000 - 2 700 000 مدرسة علوم المعلومات  4.2.2.2.0.42.003

8 642 000 - 8 642 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة 
للمندوبية السامية للتخطيط

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

2 100 000 - 2 100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط 4.2.2.2.0.46.001

700 000 - 700 000 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.2.2.2.0.46.002

1 300 000 - 1 300 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.2.2.2.0.46.005

100 000 - 100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.2.2.2.0.46.006

100 000 - 100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.2.2.2.0.46.007

4 300 000 - 4 300 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

- - - مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.2.2.2.0.51.001

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة 
للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

371 779 000 88 000 000 283 779 000 مجموع نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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الجدول -ز-
( المادة 46)

نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2022
(بالدرهم)

55

نفقات سنة 2022 بيان الحسابات الرقم

3.1-الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

90 000 000 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل 3.2.0.0.1.00.001

للتذكرة الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها 3.2.0.0.1.00.002

5 000 000 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات اإلحتياطية 3.2.0.0.1.00.003

875 800 000 صندوق النهوض بتشغيل الشباب 3.2.0.0.1.00.005

2 914 000 000 صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن  3.2.0.0.1.00.006

1 320 000 000 صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات 3.2.0.0.1.00.008

200 000 000 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت 3.2.0.0.1.04.005

3 350 000 000 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 3.2.0.0.1.04.006

10 000 000 صندوق التأهيل اإلجتماعي 3.2.0.0.1.04.007

400 000 000 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 3.2.0.0.1.06.001

160 000 000 صندوق التكافل العائلي 3.2.0.0.1.06.002

25 000 000 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة  3.2.0.0.1.07.001

31 905 349 000 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 3.2.0.0.1.08.004

200 000 000 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية 3.2.0.0.1.08.005

9 000 000 000 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات 3.2.0.0.1.08.006

1 500 000 000 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 3.2.0.0.1.08.008

30 000 000 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني 3.2.0.0.1.08.009

463 927 000 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية و وثائق السفر 3.2.0.0.1.08.010

1 000 000 000 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها 3.2.0.0.1.08.011

350 000 000 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 3.2.0.0.1.08.012

1 000 000 000 صندوق التضامن بين الجهات 3.2.0.0.1.08.013

22 500 000 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية  3.2.0.0.1.10.001

800 000 000 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة 3.2.0.0.1.11.003

1 300 000 000 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 3.2.0.0.1.12.001

2 230 000 000 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة 3.2.0.0.1.13.003

80 000 000 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب 3.2.0.0.1.13.004

350 000 000 مرصدات المصالح المالية 3.2.0.0.1.13.008

5 000 000 صندوق االصالح الزراعي 3.2.0.0.1.13.009
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للتذكرة األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عمالت أجنبية 3.2.0.0.1.13.012

للتذكرة الصندوق الخاص بالزكاة 3.2.0.0.1.13.017

600 000 000 صندوق تضامن مؤسسات التأمين 3.2.0.0.1.13.018

600 000 000 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية 3.2.0.0.1.13.021

99 000 000 صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة 3.2.0.0.1.13.022

10 000 000 000 صندوق دعم الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي 3.2.0.0.1.13.024

للتذكرة الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي 3.2.0.0.1.13.025

750 000 000 صندوق محاربة الغش الجمركي 3.2.0.0.1.13.026

360 000 000 صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة 3.2.0.0.1.13.027

2 000 000 000 صندوق دعم تمويل المبادرة المقاوالتية  3.2.0.0.1.13.028

للتذكرة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"  3.2.0.0.1.13.030

2 700 000 000 الصندوق الخاص بالطرق 3.2.0.0.1.17.001

16 000 000 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي 3.2.0.0.1.17.003

4 000 000 000 صندوق التنمية الفالحية 3.2.0.0.1.20.005

80 000 000 صندوق تنمية الصيد البحري 3.2.0.0.1.20.006

2 250 000 000 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية 3.2.0.0.1.20.007

650 000 000 الصندوق الوطني الغابوي 3.2.0.0.1.20.008

25 000 000 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية  3.2.0.0.1.20.009

200 000 000 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة 3.2.0.0.1.27.002

للتذكرة صندوق التنمية الطاقية 3.2.0.0.1.27.003

20 000 000 الصندوق الوطني للعمل الثقافي 3.2.0.0.1.29.001

370 000 000 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وباإلعالنات وبالنشر العمومي  3.2.0.0.1.29.004

للتذكرة صندوق تحديث اإلدارة العمومية 3.2.0.0.1.33.001

200 000 000 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون الدولي 3.2.0.0.1.34.001

50 000 000 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي 3.2.0.0.1.34.002

2 000 000 000 صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري  3.2.0.0.1.46.001

150 000 000 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون 3.2.0.0.1.51.001

86 706 576 000 مجموع نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

3.4-حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

122 650 000 حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس 3.2.0.0.4.13.021
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94 665 000 حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية 3.2.0.0.4.13.022

601 618 000 حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة االطراف 3.2.0.0.4.13.023

818 933 000 مجموع نفقات حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

3.5-حسابات العمليات النقدية

للتذكرة فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العمالت األجنبية 3.2.0.0.5.13.001

للتذكرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية 3.2.0.0.5.13.003

للتذكرة مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية

3.7-حسابات التمويل

للتذكرة القروض الممنوحة للجماعات الترابية 3.2.0.0.7.13.017

للتذكرة القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير 3.2.0.0.7.13.059

للتذكرة القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية 3.2.0.0.7.13.064

للتذكرة القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة" 3.2.0.0.7.13.066

للتذكرة مجموع نفقات حسابات التمويل

3.9-حسابات النفقات من المخصصات

للتذكرة النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية 3.2.0.0.9.04.002

10 800 000 000 اشتراء واصالح معدات القوات المسلحة الملكية 3.2.0.0.9.34.001

للتذكرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق 3.2.0.0.9.34.002

500 000 الصندوق الخاص بالعالقات العامة 3.2.0.0.9.42.001

10 800 500 000 مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات

98 326 009 000 مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة


