
الجـزء األول

املعطيات العامة للتوازن املالي

الباب األول

األحكام املتعلقة باملوارد العمومية

I . - الضرائب واملوارد املأذون في استيفائها

املـــادة األولى

I. - تستمر الجهات املختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

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

السنة املالية 2023 :

1 - باستيفاء الضرائب والحاصالت والدخول املخصصة للدولة؛

2 - باستيفاء الضرائب والحاصالت والرسوم والدخول املخصصة 

للجماعات الترابية واملؤسسات العمومية والهيئات املخول لها ذلك 

بحكم القانون.

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

مالية أخرى وفق الشروط املقررة في هذا القانون.

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

بها  املعمول  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  أحكام  بموجب  فيها 

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

محظورة بـتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها واملستخدمون الذين 

يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم 

بصرف النظر عن إقامة دعوى االسترداد  مرتكبين لجريمة الغدر، 

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 2023 :

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 من شوال   25 بتاريخ   1.77.340 رقم 
املفروضة  واملصوغات  البضائع  على  املطبقة  املقادير  بتحديد 
عليها ضريبة االستهالك الداخلي وكذا املقتضيات الخاصة بهذه 

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 املرسومين 
للسنة  املالية  قانون  من   2 املادة  بأحكام  عمال  املتخذين  التاليين، 

املالية 2022 :

 1443 القعدة  ذي   2 في  الصادر   2.22.393 رقم  املرسوم   - 
)2 يونيو 2022( املتعلق بوقف استيفاء رسم االستيراد املطبق 

على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام ؛

 1444 األول  ربيع  من   22 في  الصادر   2.22.818 رقم  املرسوم   - 
)19 أكتوبر 2022 ( بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على 

األبقار األليفة.

مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

املادة 3

 ،2023 ينـايـــــر  فـاتــــح  من  ابتداء  التــــــالي،  النحــــو  تغيـــــر وتتمـــم على   -  .I
و 1-182  1-164 و   117 و   68 املكرر و   66 و   1-18  أحكام الفصـــــول 
و 235 و 240 و252 و 294 و 294 املكرر من مدونة الجمـارك والضرائب 
املباشرة،  غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة  الراجعة  املباشرة،  غير 
املصادق عليـها بالظهيـر الشـريف بمـــثـابة قانـون رقم 1.77.339 بتاريخ 

25 من شـوال 1397 )9 أكتوبر 1977( :

مشروع قانون املالية رقم 50.22

للسنة املالية 2023
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- عند التصدير تؤشر اإلدارة، عند االقتضاء،   1  -  .18 »الفصل 

للمنتجات  املغربي  لألصل  املثبتة  الشهادات  املصدرين  من  »بطلب 

»املصدرة.«

التجارية واملوجودات في  تخضع األوراق   - املكرر.   66 »الفصل 

»شكل أوراق بنكية وغيرها من وسائل األداء واألدوات املالية لحاملها 

مبلغ  قيمتها   ..................................... الدخول  للتداول عند  »والقابلة 

»100.000 درهم.«

»الفصل 68. - 1 - ال يمكن ألحد ..................................... في الجمرك.

»2 - تسلم رخصة ......................................................... املعني باألمر:

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

أو أي شهادة معترف  أن يكون حائزا على شهادة اإلجازة  »ب( 

»بمعادلتها لها. غير أنه، يعفى من هذا الشرط:

»- أعوان اإلدارة املرتبون على األقل في سلم األجور رقم 10 من 

»النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية والذين مارسوا داخل 

»هذه اإلدارة بصفة فعلية ملدة خمسة عشرة )15( سنة ؛

»- مسيرو األشخاص االعتبارية التي تمارس نشاط التعشير والذين 

»يتوفرون على خمسة عشر )15( سنة من التجربة على األقل 

»بهذه الصفة.

»ت( أن يتوفر ....................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

117. -  تبرأ ذمة املتعهد .............................. بعد االطالع  »الفصل 

»على "شهادة اإلبراء".

»غير أنه في حالة.......................................بعد االطالع على "شهادة 

»اإلبراء الجزئي" وذلك عند انتهاء كل عملية..............................وقعت  

»تصفيتها.«

»الفصل 164. - 1 - تستورد......................................... من الضرائب 

»والرسوم:

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

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

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

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

»ط(.................................................................... املخصصة لها.

 »ويمنح هذا اإلعفاء ..........................................................................

»............................................................ باالتفاقية السارية املفعول، مع 

»إمكانية تمديد هذه املدة إلى أربع وعشرين )24( شهرا ؛

»تستثنى، السلع التجهيزية ..................................... الصادر بتنفيذه 

»الظهير الشريف رقم 1.11.44 الصادر في 29 من جمادى اآلخرة 1432 

») 2 يونيو 2011 (.

»ظ( التجهيزات ……………............................................…………………..

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

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

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

»م( ...................................................................... )3 أكتوبر 1963 (؛

التعريفية  البنود  في  الواردة  الصيدلية  واملنتجات  األدوية  »ن( 

»التالية :

»- 30.01 باستثناء البند التعريفي الفرعي 3001.90.00.21 ؛

»- 30.02 باستثناء البندين التعريفيين 3002.41.00.90 و 3002.42 ؛

و3003.39.80.10 و3003.31.00.10  و3003.20.90.10   3003.10.80.10  - «

و3003.49.90.10  و3003.43.90.00  و3003.42.90.00  »و3003.41.90.00 

»و3003.60.80.90 و 3003.90.94.00 و 3003.90.95.00 ؛

»- 3004.10.00.20 و3004.10.00.40 و3004.20.00.20 و3004.20.00.50 

»و3004.31.00.30 و3004.32.00.20  و3004.32.00.60 و3004.39.00.20 

» و3004.39.00.70 و3004.41.00.80 و3004.42.00.80 و3004.43.00.80

»و3004.49.00.20 و3004.49.00.35 و3004.50.00.81 و3004.60.00.80 

»و3004.90.00.20 و3004.90.00.70.«

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

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

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

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

»- البطاريات املخصصة للمركبات ؛

»- املنتجات املحتوية على السكر.«

»الفصل 235. - 1 - يحق لألعوان محرري املحاضر أن يحجزوا في 

»كل مكان :



-3-

وغيرها  بنكية  أوراق  شكل  في  واملوجودات  التجارية  األوراق    -«

للتداول في  والقابلة  لحاملها  املالية  واألدوات  األداء  »من وسائل 

» حالة عدم تقديم تصريح بها أو تقديم تصريح غير صحيح أو في

»حالة االشتباه في غسل لألموال أو تمويل لإلرهاب. و في هذه الحالة 

قا�ضي  أو  العامة  النيابة  من  بأمر  إال  الحجز  يرفع  ال  »األخيرة 

»التحقيق أو بحكم قضائي ؛

»- البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة وكذا جميع الوثائق 

»املتعلقة بهذه البضائع ووسائل النقل.

( يجب أن تسلم لآلمر بالصرف في مكتب الحجز األوراق  أ   -  2«

وسائل  من  وغيرها  بنكية  أوراق  شكل  في  واملوجودات  »التجارية 

»األداء واألدوات املالية لحاملها والقابلة للتداول املحجوزة؛

»ب( إن البضائع ووسائل النقل املحجوزة يجب :

ملكان  األقرب  الجمرك  مركز  أو  بمكتب  وتودع  تساق  أن  إما   -«

»الحجز؛

»- و إما أن يتعهد الظنين أو شخص آخر بحراستها في مكان الحجز 

»أو في مكان آخر.

»كما يجب على الحارس....................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 240. - إن األفعال املثبتة........................................ محاضر 

»متى أمكن.

»ويجب أن تنص هذه املحاضر على :

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

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

»ويجب عالوة ........................................................الحجز على :

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

»- الوصف.......................................................................وكميتها ؛

غيرها  و  بنكية  أوراق  شكل  في  واملوجودات  التجارية  األوراق   -«

»من وسائل األداء واألدوات املالية لحاملها والقابلة للتداول ؛

»- التدابير املتخذة ........................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 252. - ترفع الجنح .............................. القانونية العادية.« 

»الفصل 294. - تشكل مخالفات من الطبقة الثانية :

»1 - كل تحويل لبضائع ................................................... بدون إذن؛

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

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

»4 - بصرف النظر............................................ التملص منهما ؛

»5 -خرق مقتضيات الفصول 46 )2( و49 )3( .................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

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

»الثانية :

»- بغرامة ........................................................ هذا املبلغ :

»*فيما يخص املخالفات املشار إليها في 1 و2 و3 من الفصل 294 

»أعاله ......................................)9 أكتوبر 1977(؛

»*فيما يخص .................................................  الفصل 294 السالف 

»الذكر؛

املتجانف  املكوس  و  الرسوم  مبلغ  تعادل مرة ونصف  بغرامة   -«

»عنها أو املتملص منها  بالنسبة للمخالفة املشار إليها في البند 4 

»من الفصل  294 أعاله ؛

»- بغرامة تتراوح بين 3000 و30.000 ...........................................

)الباقي ال تغيير فيه.(
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التالي  النحو  على  تتمـــــــــم  ينـايــــــر2023،  فـاتــــــح  من  ابتداء   -  .II

 مدونة الجمـارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة الجمارك

و الضرائب غير املباشرة، السالفة الذكر، بالفصل 70 املكرر وبالجزء 

السادس املكرر مرتين بعنوان "مناطق التسريع الصناعي" املكون من 

الفصول 166 املكرر ثالث مرات و166 املكرر أربع مرات و166 املكرر 

خمس مرات :

»الفصل 70 املكرر. - تعد رخصة قبول املعشر باطلة في الحاالت 

»التالية :

»- تخلي املعشر عن الرخصة ؛

»- وفاة املعشر ؛ 

»- حل الشركة الحاصلة على رخصة القبول. 

كل معشر لم يودع  »ويعتبر كذلك متخليا عن رخصة القبول، 

مائتين  باستثناء حالة قوة قاهرة،  »ويسجل لدى الجمرك كل سنة، 

من تاريخ انصرام أجل  تصريحا على األقل ابتداء   )250( »وخمسين 

»اثنا عشر )12( شهرا من حصوله على رخصة القبول.«

»الجزء السادس املكرر مرتين

»مناطق التسريع الصناعي

باألحكام  اإلخالل  دون   -1  - مرات.  ثالث  املكرر   166 »الفصل 

»التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع لحراسة دائمة من 

»طرف مصلحة الجمارك، مداخل ومخارج مناطق التسريع الصناعي.

يدخلون الذين  النقل  وسائل  وكذا  األشخاص  يخضع   -  2« 

»أو يخرجون من مناطق التسريع الصناعي للمراقبة الجمركية.

»3 - يرخص ملصلحة الجمارك، في أي وقت، القيام باملراقبة عند 

»الدخول أو الخروج أو بقاء البضائع في مناطق التسريع الصناعي.

»الفصل 166 املكرر أربع مرات. - إن البضائع الخارجة من مناطق 

»التسريع الصناعي، يمكن :

»- تصديرها أو إعادة تصديرها خارج التراب الخاضع ؛

وفق  الجمركية  األنظمة  أحد  تحت  الخاضع  للتراب  إدخالها   -«

الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  في  الواردة  »الشروط 

»بها العمل. غير أنه ال يمكن الترخيص لعرض البضائع املذكورة 

»لالستهالك في التراب الخاضع إال إذا تعذر تصدير هذه البضائع 

»ألسباب تجارية مبررة.

 »الفصل 166 املكرر خمس مرات. -1 - إن البضائع الخارجة من 

»مناطق التسريع الصناعي تعرض لالستهالك حسب الصنف التعريفي 

تسجيل  يوم  املصلحة  املقبولة من طرف  أو  بها  املعترف  »والقيمة 

»تصريح العرض لالستهالك.

»مع مراعاة أحكام الفصل 164 املكرر )1( - ص أعاله، تعتبر نسبة 

»الرسوم واملكوس املستحقة عند االستيراد هي تلك املعمول بها يوم 

»تسجيل تصريح العرض لالستهالك. 

عندما يتم الحصول على هذه البضائع بإضافة مواد ذات   -  2«

الرسوم واملكوس عنها، تخصم قيمة  »أصل مغربي أو ممغربة بأداء 

»املواد املذكورة من القيمة املطبقة عليها الرسوم واملكوس الجاري 

»بها العمل يوم عرضها لالستهالك.« 

ينسخ البند 4 من الفصل 81   ،2023 ابتداء من فـاتـــح ينـايـر   -  .III 

والفصول 82 و 83 و 84 من  مدونة الجمـارك والضرائب غير املباشرة 

الراجعة إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة السالفة الذكر.
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تعريفة الرسوم الجمركية

املادة 4 

من قانون املالية   )  Iالبند(  4 تعريفة رسوم االستيراد املحددة باملادة  تغير على النحو التالي،  من فاتح يناير2023،  ابتداء 
بتاريخ   1.00.241 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  ديسمبر2000،   31 إلى  يوليو  فاتح  من  املمتدة  للفترة   25.00 رقـم 

25 من ربيع األول 1421 )28 يونيو 2000(، كما وقع تغييره وتتميمه :

»الفصل الثالثون

»منتجات صيدلة

«

«

«
«

«

«
«
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الضرائب الداخلية على االستهالك
املادة 5 

I. - ابتداء من فاتح يناير 2023، تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام 
الفصلين األول و 9  من الظهير الشريف بمثابـــة قانــون رقم 1.77.340 
بتحديد املقادير   )1977 أكتوبر   9(  1397 من شوال   25 في  الصادر 
املطبقة على البضائع واملصوغات املفروضة عليها ضريبة االستهالك 
الداخلي وكذا املقتضيات الخاصة بهذه البضائع واملصوغات، كما تم 

تغييره و تتميمه :
 ......................................... تكلف إدارة الجمارك   - »الفصل األول. 

»التراب الخاضع :
»1 - أنواع الليمونادا .........................................................................
......................................................................................................... «
..........................................................................................................«
..........................................................................................................«

»13 - البطاريات املخصصة للمركبات ؛
»14 - املنتجات املحتوية على السكر.«

ف-  ع-  ظ-  ط-  ح-   – ت  تحدد وفقا للجداول أ-   -  .  9 »الفصل 
»ص- ض بعده............ واملفصلة في هذا الفصل :

»أ(........................................................................................................
بعض  على  املفروضة  االستهالك  على  الداخلية  املكوس  »ت( 

»منتجات الطاقة والزفت.

املقادير )بالدراهيم(وحدة التحصيلبيـان املنتجـــات

الزيوت الخام...............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -   محضرات غير مذكورة .............و تكون هذه الزيوت 

............................................................العنصر األسا�ضي فيها.........................

- غاز البترول ومواد الهيدروكاربور الغازية األخرى :

- - على حالتها السائلة:

- - - غاز طبيعي…………….........................………

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

100 كلغ

كذلك

0,00

4,60
- - على حالتها الغازية:

- - - غاز طبيعي……………............……………………

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

1000م3

كذلك

0,00

2,00
NGP 27 -07 وقود ممتاز من -

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

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

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

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

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

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

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

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

»ص( ..................................................................................................

..........................................................................................................«
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الضرائب الداخلية على االستهالك املطبقة على املنتجات  »ض( 

»املحتوية على السكر:

بيان املنتجات

السكر املضاف بـ 

غرام/100غرام أو 

بــ غرام/100مل

وحدة التحصيل
املقادير 

بالدرهم

- بسكويت..........................................................

- حلويات............................................................

- شوكوالتة :

-- كتل و ألواح و مسحوق الشوكوالتة.................

--غيرها )محشوة و عجينة الدهن(.....................

- منتجات األلبان : 

-- لبن رائب " زبادي" ميهئ على شكل مشروب...….....…

- - حلوى لبنية...........................................………

- - حليب مركز...................................................

- مربى وخبيص )مرمالد(...................................

نسبة تفوق 50

نسبة تفوق 70

نسبة تفوق 60

نسبة تفوق 50

نسبة تفوق 10

نسبة تفوق 20

نسبة تفوق 50

نسبة تفوق 60

100 كلغ

كذلك

100كلغ

كذلك

100 كلغ

كذلك

كذلك

100 كلغ

70

300

200

150

40

40

40

50

II. - يتم تحصيل الضرائب الداخلية على االستهالك املفروضة على 

املنتوجات املحتوية على السكر املنصوص عليها في الجدول »ض« من 

9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 السالف  الفصل 

الذكر حسب املقادير واملحتوى من السكر طبقا للبيانات الواردة في 

الجدول بعده كما تمت إضافته بالبند )I( أعاله : 

بيان املنتجات

املقادير بالدرهمتاريخ التطبيق

فاتح يناير 2025فاتح يناير 2024فاتح يناير 2025فاتح يناير 2024

السكر املضاف ب غرام/100غرام أو 
ب غرام/100مل

بالدرهم/100كيلوغرام

140210نسبة تفوق 30نسبة تفوق 40- بسكويت

600900نسبة تفوق 50نسبة تفوق 60- حلويات 

- شوكوالتة :

- - كتل وألواح ومسحوق

الشوكوالتة
400600نسبة تفوق 40نسبة تفوق 50

- - غيرها )محشوة وعجينة 
الدهن(

300450نسبة تفوق 30نسبة تفوق 40

- منتجات األلبان:

زبادي"   " رائب  لبن   -  -
ميهئ

على شكل مشروب
80120نسبة تفوق 08نسبة تفوق 09

80120نسبة تفوق 10نسبة تفوق 15- - حلوى لبنية

80130نسبة تفوق 30نسبة تفوق 40- - حليب مركز

وخبيص  مربى   -
)مرمالد(

100150نسبة تفوق 40نسبة تفوق 50

املدونة العامة للضرائب

املادة 6

6 و   4 تغير وتتمم أحكام املواد   ،2023 من فاتح يناير  - ابتداء   .I 

و 13 و 19 و 20 و 28 و 31 و I-40 و 42 املكررة و47 و 57 و 58 و 59 

I - و 82 املكررة ثالث مرات I-82 و 63 و 64 و 68 و 73 و II-61 و 60 و 

 و 86 و 99 و 124 و VI-139 و I-144 - )جيم ودال( و 146 و 151 و 152

174 و   173 و   171 و   170 و   165 املكررة و   160 و   157 و   156  و 

و 184 و 191 و 194 و 222 و 224 و 228 و VIII-232 و 241 املكررة 

273 من املدونة العامة  270 و  XXXVIII( و 268 و  و XXXVII( 247 و 

43.06 رقم  املالية  قانون  من   5 املادة  بموجب  املحدثة   للضرائب 

للسنة املالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 

تغييرها  تم  كما   )2006 ديسمبر   31(  1427 الحجة  ذي   10 بتاريخ 

وتتميمها :

»املادة 4. - الحاصالت الخاضعة للضريبة املحجوزة في املنبع

»تخضع للحجز في املنبع برسم الضريبة على الشركات أو الضريبة 

159  »على الدخل كما هو منصوص عليه في املواد I-157 و 158و 

»و 160 أدناه :

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

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

»III. - ........................................................................... غير املقيمين ؛

»IV. - املكافآت املخولة للغير املشار إليها في املادة 15 املكررة أدناه 

»املدفوعة أو املوضوعة رهن التصرف أو املقيـدة في حساب األشخاص 

»االعتباريين أو الذاتيين املحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية 

»الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة، املتوفرين في املغرب 

»على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة ترتبط بها الحاصالت 

»املدفوعة.

 II املشار إليه في البنود I و   »يراد بالتقييد في الحساب 

 »و III و IV أعاله، التقييد ...........................................................................

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

)الباقي ال تغيير فيه.(
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»املادة 6 .- اإلعفاءات

»I. - اإلعفاءات الدائمة من الضريبة

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

»باء - )تنسخ(

»جيم - اإلعفاءات الدائمة من الضريبة املحجوزة في املنبع

»تعفى من الضريبة على الشركات املحجوزة في املنبع :

عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتبرة في   -  1°«

»حكمها التالية :

 » - الربائح ............................................................................................

»............................................................. بالضريبة على الشركات.

 »وتدخل ……..............................................................................………

».................................................................. تخفيض نسبته 100%.

وحصص  األسهم  عوائد  على  يطبق  ال  التخفيض  هذا  أن  »غير 

املقبوضة من لدن الشركات  في حكمها  املعتبرة  »املشاركة والدخول 

»الخاضعة للضريبة على الشركات أو املعفاة منها واملتأتية من األرباح 

»املوزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر ؛

» - املبالغ املقتطعة من األرباح واملوزعة الهتالك ..........................

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

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

»........................... بالقانون رقم 41.05 السالف الذكر ؛

» - الربائح املقبوضة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري 

»السالفة الذكر ؛

» - الربائح وغيرها من عوائد املساهمة املماثلة ذات مصدر أجنبي 

 »املدفوعة أو املوضوعة رهن اإلشارة أو املقيدة في حساب أشخاص

 »غير مقيمين من لدن الشركات املقامة في مناطق التسريع الصناعي

»الخاضعة للقانون رقم 19.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

»رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 )26 يناير 1995( ؛

» - الربائح وغيرها من عوائد املساهمة املماثلة ذات مصدر أجنبي 

حساب  في  املقيدة  أو  اإلشارة  رهن  املوضوعة  أو  »املدفوعة 

»أشخاص غير مقيمين من قبل الشركات املكتسبة لصفة "القطب 

والتنظيمية  التشريعية  للنصوص  طبقا  البيضاء"  للدار  »املالي 

في  إليها  املشار  املالية  املقاوالت  باستثناء  العمل،  بها  »الجاري 

»البندين 1 و 2 من املادة 4 من املرسوم بقانون رقم 2.20.665 

املتعلق   )2020 سبتمبر   30(  1442 صفر  من   12 في  »الصادر 

»بإعادة تنظيم القطب املالي للدار البيضاء، كما تمت املصادقة 

الظهير بتنفيذه  الصادر   70.20 رقم  القانون  بموجب   »عليه 

1442 األولى  جمادى  من   16 بتاريخ   1.20.102 رقم   »الشريف 

»)31 ديسمبر 2020( ؛

» - األرباح ............................................................................................

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

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

»............................................. الطائرات املخصصة للنقل الدولي.

»دال - )تنسخ(

»II. - اإلعفاءات املؤقتة من الضريبة

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

»باء - اإلعفاءات املؤقتة

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

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

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

 »°4 - تستفيد من اإلعفاء الكلي من ..................................................

»....................................... والتنظيمية الجاري بها العمل.

تتمتع املنشآت الفندقية، عن مؤسساتها الفندقية، فيما   -  5°«

»يخص جزء األساس املفروضة عليه الضريبة املطابق لرقم أعمالها 

»الذي تم تحقيقه بعمالت أجنبية محولة إلى املغرب بصفة فعلية 

»مباشرة أو لحسابها عن طريق وكاالت لألسفار باإلعفاء من مجموع 

»الضريبة على الشركات طوال مدة خمس )5( سنوات متتالية تبتدئ 

»من السنة املحاسبية التي أنجزت خاللها عملية اإليواء األولى بعمالت 

»أجنبية.
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لجزء  »تستفيد كذلك من اإلعفاء السالف الذكر، بالنسبة 

»األساس املفروضة عليه الضريبة املطابق لرقم أعمالها الذي تم 

املغرب بصفة فعلية مباشرة  »تحقيقه بعمالت أجنبية محولة إلى 

»أو لحسابها عن طريق وكاالت األسفار :

 » - شركات تدبير اإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي، كما هي

»محددة في القانون رقم 01.07 القا�ضي بسن إجراءات خاصة 

»تتعلق باإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي وبتغيير وتتميم 

األسا�ضي للمؤسسات  »القانون رقم 61.00 بمثابة النظام 

»السياحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60 بتاريخ 

»17 من جمادى األولى 1429 )23 ماي 2008( ؛

» - مؤسسات التنشيط السياحي املحددة أنشطتها بنص تنظيمي.

»ويمنح هذا اإلعفاء بشرط أن تدلي املنشآت الفندقية ومؤسسات 

»التنشيط السياحي املعنية في نفس الوقت مع اإلقرارات املنصوص 

»عليها في املواد 20 و 82 و 85 و 150 أدناه ببيان يبرز ما يلي :

» - مجموع العائدات املطابقة لألساس املفروضة عليه الضريبة ؛

» - رقم األعمال املحقق بعمالت أجنبية عن كل مؤسسة فندقية 

»وكذا جزء رقم األعمال املذكور املعفى من الضريبة.

»يترتب على عدم مراعاة الشروط املشار إليها أعاله سقوط الحق 

»في اإلعفاء دون اإلخالل بتطبيق الذعيرة والزيادات املنصوص عليها 

»في املادتين 186 و 208 أدناه.

"القطب املالي  تستفيد شركات الخدمات املكتسبة لصفة   -  6°«

التشريعية والتنظيمية الجاري  »للدار البيضاء"، طبقا للنصوص 

 2 »بها العمل، باستثناء املقاوالت املالية املشار إليها في البندين 1 و 

»من املادة 4 من املرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر من 

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

»سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة املحاسبية األولى التي تم 

»فيها الحصول على الصفة املذكورة.

 »°7 - تستفيد الشركات الرياضية املؤسسة طبقا ألحكام القانون

والرياضة، الصادر بتنفيذه  »رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية 

 1431 »الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 

»)24 أغسطس 2010( من اإلعفاء من مجموع الضريبة على الشركات 

»طوال مدة خمس )5( سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة 

»املحاسبية األولى لالستغالل.

تتمتع املنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع   -  8°«

 »الصناعي الخاضعة للقانون رقم 19.94 السالف الذكر باإلعفاء من

»مجموع الضريبة على الشركات طوال الخمس )5( سنوات املحاسبية 

»األولى املتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في االستغالل.

هذا  يطبق  املخالفة، ال  األحكام  جميع  من  واستثناء  »غير أنه 

»اإلعفاء على املنشآت التالية :

- الشركات التي تزاول أنشطتها في هذه املناطق في إطار ورش   «

أشغال »البناء أو التركيب ؛

» - مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها املكتسبة لهذه 

»الصفة وفقا للتشريع الجاري به العمل ؛

» - مقاوالت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين املكتسبة لهذه 

»الصفة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

البحر األبيض املتوسط   - تستفيد الوكالة الخاصة طنجة   -  9°«

»وكذا الشركات املتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغالل وصيانة مشروع 

البحر األبيض املتوسط واملقامة   - »املنطقة الخاصة للتنمية طنجة 

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

الذكر من اإلعفاء من مجموع  »بقانون رقم 2.02.644 السالف 

»الضريبة على الشركات طوال الخمس )5( سنوات املحاسبية األولى 

»املمنوح للمنشآت املقامة في املناطق املذكورة.

» جيم - )تنسخ(

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

)الباقي ال تغيير فيه.(
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»املادة 13. - عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتبرة 

»في حكمها

في  املعتبرة  والدخول  املشاركة  األسهم وحصص  بعوائد  »يراد 

»حكمها الخاضعة ....................................................................................

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

في مناطق  املقامة  الشركات  أرباح  توزيع  املتأتية من  العوائد   -  .II«

املــالي "القطب  لصفــة  املكتسبــة  والشركــات  الصنــاعي   »التسريــع 

»للدار البيضاء"، باستثناء الربائح وعوائد املساهمات األخرى املماثلة 

»ذات املصدر األجنبي املدفوعة لألشخاص غير املقيمين املشار إليهم 

»في املادة I( 6 - جيم - °1( أعاله.

»III. - الدخول واملكافآت األخرى .....................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 19. - سعر الضريبة

»I. - السعر العادي للضريبة

ألف من   -  XXXVII »مع مراعاة األحكام املنصوص عليها في البند 

»املادة 247 أدناه، يحدد سعر الضريبة على الشركات كما يلي :

»ألف - %20 ؛

فيما يخص الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها   ،35%  - »باء 

»الصافي مائة مليون )100.000.000( درهم ؛

فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة   ،40% - »جيم 

»في حكمها وبنك املغرب وصندوق اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمين 

»وإعادة التأمين.

 »يراد بمقاوالت التأمين ....................................................................

»......................................................................التكافلي.

»II. - )ينسخ(

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

»IV. - أسعار الضريبة املحجوزة في املنبع

»تحدد أسعار الضريبة على الشركات املحجوزة في املنبع كما يلي :

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

»باء - %10 من :

» - املبالغ اإلجمالية، دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة، 

األشخاص الذاتيين أو االعتباريين غير  »املقبوضة من لدن 

»املقيمين واملبينة في املادة 15 أعاله ؛

مبلغ عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتبرة في   -  «

»حكمها املبينة في املادة 13 أعاله مع مراعاة األحكام املنصوص 

»عليها في البند XXXVII - »جيم« من املادة 247 أدناه ؛

%20، دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة، من   - »جيم 

»مبلغ :

»°1 - الحاصالت من التوظيفات ............................... بالضريبة على 

»الشركات ؛

»°2 - املكافآت املخولة للغير املشار إليها في املادة 15 املكررة أعاله.

»دال - )تنسخ(«

»املادة 20. - اإلقرار بالحصيلة املفروضة عليها الضريبة وبرقم 

»األعمال

................................................................. يجب على الشركات   -  .I« 

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

»..................................................... تعده اإلدارة.

 »بالنسبة للشركات املدنية املهنية للمحاماة، يجب أن يتضمن كذلك

الشركات على  الضريبة  برسم  املدفوعة  التسبيقات  اإلقرار   »هذا 

»خالل السنة املحاسبية املختتمة بموجب أحكام املادة I - 170 أدناه.

»يجب باإلضافة إلى ذلك ..................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 28. - خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة

»يخصم من مجموع الدخل .................................... املادة 25 أعاله :

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

................................................................................................... - .II«
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...........................................................  %10 في حدود   - ألف   -  .III« 

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

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

»......................................................................... املادة 200 أدناه.

 »عندما يقوم املؤمن له باسترداد اشتراكاته قبل انتهاء مدة

»ثماني )8( سنوات أو قبل بلوغه سن الخمسين أو قبلهما معا، تفرض 

»الضريبة على مجموع مبلغ االسترداد عن .................... املعني باألمر 

»وفق السعر املنصوص عليه في املادة II( 73 - زاي - °8( أدناه، من غير 

»أي طرح، وذلك دون اإلخالل ..............................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 31. - اإلعفاءات وتخفيض الضريبة

»I. - اإلعفاءات

»ألف - ...............................................................................................

»باء - اإلعفاءات املؤقتة

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

السياحي  ومؤسسات التنشيط  تتمتع املنشآت الفندقية   - 2°«

 )5( »باإلعفاء من مجموع الضريبة على الدخل طوال مدة خمس 

»سنوات، وفق الشروط املنصوص عليها في املادة II( 6 - باء - °5( أعاله.

»°3 - تستفيد املنشآت التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع 

»الصناعي من اإلعفاء الكلي طوال السنوات الخمس )5( األولى املتتالية 

»ابتداء من تاريخ الشروع في استغاللها.

القواعد  شروط  وفق  الدخل  على  للضريبة  تخضع  أنه  »غير 

املنشآت التي تزاول أنشطتها في هذه املناطق في إطار ورش  »العامة، 

التأمين املتوفرين على هذه  أو التركيب وكذا وسطاء  »أشغال البناء 

»الصفة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

»جيم - )ينسخ(

»II. - )ينسخ(

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

 »املادة I - .40 - يخضع األشخاص .......................................................

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

»...................................................................................... أو نشاط.

الخدمات  برسم  السنوي  األعمال  رقم  يفوق  عندما  أنه  »غير 

درهم،   )50.000( »املقدمة لفائدة نفس الزبون مبلغ خمسين ألف 

 »يخضع ما زاد عن هذا املبلغ للضريبة على الدخل عن طريق الحجز

»في املنبع من طرف الزبون املذكور وفق السعر املنصوص عليه في 

»املادة II( 73 - زاي -°9( أدناه.«

»املادة 42 املكررة. - تحديد أساس فرض الضريبة

 »يخضع األشخاص ...........................................................................

»............. املادة III-73 أدناه، على رقم األعمال السنوي املحصل عليه.

الخدمات  برسم  السنوي  األعمال  رقم  يفوق  عندما  أنه  »غير 

درهم،   )50.000( »املقدمة لفائدة نفس الزبون مبلغ خمسين ألف 

 »يخضع ما زاد عن هذا املبلغ للضريبة على الدخل عن طريق الحجز

»في املنبع من طرف الزبون املذكور وفق السعر املنصوص عليه في 

»املادة II( 73 - زاي -°9( أدناه.

»يظل صافي زائد القيمة الناتج عن تفويت أو سحب األموال 

 »املجسدة أو غير املجسدة املخصصة لالستغالل خاضعا للضريبة

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 47. - اإلعفاء الدائم وتخفيض الضريبة

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

»II. - )ينسخ(

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 57. - اإلعفاءات

»تعفى من الضريبة على الدخل :

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

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

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

 »°20 - األجر اإلجمالي الشهري ........................................................

»........................ إلى31 ديسمبر 2026 في حدود عشرة )10( أجراء.



-23-

»يمنح اإلعفاء املشار إليه ................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 58. - تحديد الدخل اإلجمالي املفروضة عليه الضريبة

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

»II. - حاالت خاصة :

»ألف - ...............................................................................................

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

»جيم - املكافآت والتعويضات الطارئة أو غير الطارئة

 »تحجز في املنبع ..................................................................................

»........................................................... ليسوا من مأجوريها.

»تحجز هذه الضريبة املستحقة في املنبع بالسعر املشار إليه أعاله 

 »من املبلغ اإلجمالي للمكافآت ................................................................

»....................................... في املادة I - 174 أدناه.

أعاله مستحقي  »ال يعفي الحجز في املنبع بالسعر املشار إليه 

الذكر من اإلدالء باإلقرار املنصوص عليه في  »املكافآت السالفة 

»املادة 82 أدناه.

»املادة 59. - الخصوم

»تخصم .................................................................. املادة 57 أعاله :

املصاريف املرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب   -  .I«

»الجزافية التالية :

»ألف - 35% فيما يتعلق باألشخاص غير املنتمين إلى الفئات املهنية 

دخلهم  أو يساوي  يقل  الذين  بعده،  و "جيم"  "باء"  في  إليها  »املشار 

ألف  وسبعين  ثمانية  الضريبة  عليه  املفروضة  السنوي  »اإلجمالي 

»)78.000( درهم.

الذين يفوق  بالنسبة لألشخاص   25% في  النسبة  »وتحدد هذه 

»دخلهم اإلجمالي السنوي املفروضة عليه الضريبة ثمانية وسبعين 

»ألف )78.000( درهم، على أال يتجاوز املبلغ املخصوم خمسة وثالثين 

»ألف )35.000( درهم ؛

»باء - بالنسب املبينة بعده على أال يتجاوز املبلغ املخصوم خمسة 

درهم فيما يخص األشخاص املنتمين إلى   )35.000( »وثالثين ألف 

»الفئات التالية :

» - 25% بالنسبة إلى مستخدمي .......................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 60. - الخصوم الجزافية

 »I. - لتحديد صافي الدخل املفروضة عليه الضريبة ........................

»................................................ تخفيض جزافي نسبته :

» - 70% من املبلغ اإلجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل ................

)الباقي ال تغيير فيه.(

 »املادة II - .61. - تعتبر أرباحا عقارية ................................................

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

»..................................................................... ببورصة القيم.

»تعتبر شركات يغلب عليها الطابع العقاري كل شركة يتكون 

 »إجمالي أصولها بنسبة 50% على األقل من قيمتها ...............................

»..................................... كل عملية من العمليات املشار إليها أعاله.«

»املادة 63. - اإلعفاءات

»يعفى من الضريبة :

»I. - )ينسخ(

»II. - ألف - ..........................................................................................

 »باء - ...................................................................................................

»..................................................... مساحته املغطاة خمس )5( مرات.

»جيم - الربح املحصل .......................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 64. - تحديد الدخل العقاري املفروضة عليه الضريبة

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

».......................................................................لحساب املستأجرين.

يحدد صافي الدخل املفروضة عليه الضريبة فيما يخص   -  .II«

- )°1( وباء وجيم( أعاله  - ألف   I( »العقارات املشار إليها في املادة 61 

»بتخفيض نسبة 40% من مبلغ إجمالي الدخل العقاري كما هو محدد 

»في I أعاله.

»III. - يتكون إجمالي الدخل املفروضة عليه الضريبة ......................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 68. - اإلعفاءات

»تعفى من الضريبة :

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

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

..........................................................................................................«
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»III. - الربائح وغيرها من عوائد املساهمة املماثلة لها ذات املصدر 

»األجنبي املدفوعة ألشخاص غير مقيمين أو املوضوعة رهن إشارتهم 

»أو املقيدة في حسابهم من لدن الشركات املقامة في مناطق التسريع 

"القطب املالي للدار البيضاء"  »الصناعي والشركات املكتسبة لصفة 

»املشار إليها في املادة I( 6 - جيم - °1( أعاله ؛

»IV. - الفوائد ....................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 73. - سعر الضريبة

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

»II. - أسعار خاصة 

»يحدد سعر ......................................................................................

»باء - %10 :

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

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

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

»°7 - فيما يخص مبلغ عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول 

أحكام مراعاة  مع  أعاله،   13 املادة  في  املبينة  حكمها  في   »املعتبرة 

»البند XXXVII - جيم من املادة 247 أدناه.

»جيم - 15% فيما يخص :

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

»°2 - الدخول .............................................. ذات املنشأ األجنبي ؛

»°3 - )ينسخ(

 »°4 - املبلغ ..........................................................................................

»........................................................................... )120.000( درهم.

»دال - )ينسخ(

»واو - %20 :

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

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

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

»°7 - )ينسخ(

»°9 - فيما يخص املرتبات واملكافآت واألجور اإلجمالية املدفوعة 

»لألجراء الذين يشغلون مناصب عمل لحساب الشركات املكتسبة 

»لصفة "القطب املالي للدار البيضاء"، وفق النصوص التشريعية 

املشار  املالية  املقاوالت  »والتنظيمية الجاري بها العمل، باستثناء 

»إليها في البندين1 و 2 من املادة 4 من املرسوم بقانون رقم 2.20.665 

سنوات ابتداء من  »السالف الذكر، وذلك ملدة أقصاها عشر )10( 

»تاريخ توليهم ملهامهم.

 »غير أنه بإمكان األجراء ....................................................................

»........................................................... املنصوص عليه في I أعاله ؛

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

»II - 40 .......................................................................... - 11° أعاله ؛

I - 12 - فيما يخص مبلغ املكافآت املشار إليها في املادة 45 املكررة°« 

»أعاله، دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة.

»زاي - %30 :

 »°1 - فيما يخص املكافآت .................................................................

»............................................ ال ينتمون ملستخدمي املشغل الدائمين ؛

»°2 - )ينسخ(

 »°3 - فيما يخص الحاصالت .............................................................

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

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

»°7 - بالنسبة لألرباح ................................................ II-144 أدناه ؛

»°8 - فيما يخص املبلغ اإلجمالي السترداد االشتراكات واألقساط 

»قبل انتهاء مدة ثماني)8(  سنوات أو قبل بلوغ سن الخمسين أو قبلهما 

»معا، املنصوص عليه في املادة III-28 - ألف أعاله ؛

فيما يخص ما زاد عن مبلغ رقم األعمال املشار إليه في  -  9°« 

»املادة 45 املكررة - II أعاله.
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................................................................................................... - .III« 

»............................................................................................. تنظيمي.

)7° و   6° و   1°( »باء«   »تبرئ االقتطاعات باألسعار املحددة في 

 II و»جيم« )°1 و °2( و »واو« ......... و»زاي« )°3 و °7 و °9( من البند« 

»والبند III أعاله من الضريبة على الدخل.«

 »املادة I - .82. - يجب على الخاضعين للضريبة ................................

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

»...................................................................... اإلقامة االعتيادية.

»بالنسبة ملالك العقارات أو أصحاب حق االنتفاع فيها املتوفرين 

»على دخول عقارية يجب أن يتضمن هذا اإلقرار املعلومات التالية :

»°1 - اإلسم العائلي والشخ�ضي أو العنوان التجاري لكل مستأجر ؛

»°2 - موقع كل عقار مؤجر ومحتواه ورقم قيده في رسم الخدمات 

»الجماعية ؛

»°3 - املبالغ اإلجمالية والصافية لألكرية.

 »زيادة على ما ذكر ............................................................................ 

»...................................................................... بالبيانات التالية :

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

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

االسم العائلي للمشغل أو املدين باإليراد أو أي شخص مكلف  »ج( 

»بحجز ..................................................................................... الضريبي.

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

»......................................................... وفق نموذج تعده اإلدارة.

اإلقرار  هذا  كذلك  يتضمن  أن  يجب  للمحامين،  »وبالنسبة 

السنة  خالل  الدخل  على  الضريبة  برسم  املدفوعة  »التسبيقات 

»املحاسبية املختتمة وفق أحكام املادة III - 173 أدناه.«

 »املادة 82 املكررة ثالث مرات. - I. - يجب على الخاضع للضريبة.......

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

»II-41 ............. - 7° - باء أعاله، إن اقت�ضى الحال ؛

»°8 - مبلغ رقم األعمال السنوي برسم الخدمات املقدمة لفائدة 

»نفس الزبون والذي يفوق خمسين ألف )50.000( درهم.«

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

 »ال يلزم ..............................................................................................

»................................................................................74 أعاله :

»°1 - )ينسخ(

»°2 - الخاضعون للضريبة ...............................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 99. - األسعار املخفضة

»تخضع للضريبة بالسعر املخفض :

»°1 - البالغ 7% مع الحق في الخصم :

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

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

»°2 - البالغ 10% مع الحق في الخصم :

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

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

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

» - العمليات املتعلقة ................... الظهير الشريف املعتبر بمثابة 

»قانون رقم 1.93.213 اآلنف الذكر ؛

» - )تنسخ(

» - املنتجات واملعدات التالية ...........................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 124. - إجراءات اإلعفاءات

 »I. - تحدد اإلعفاءات املنصوص عليهـا باملـواد I( 91 - »هـاء« - 2°(

»و I - 92 )°5 و 6° ....................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

......................................... يتعين على املوثقين   -  .VI  -  .139  »املادة 

 I - 173 أن يطلعوا األطراف على أحكام املواد 83 و ..........................«

»و186 - باء - °2 و 187 و 208 و 217 و 234 املكررة أربع مرات من 

»هذه املدونة.«
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»املادة I - .144. - جيم - اإلعفاء من الحد األدنى للضريبة

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

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

»°3 - يعفى األشخاص ................. الحد األدنى للضريبة املشار إليه 
»في »دال« )الفقرة الثانية( أدناه واملستحق برسم السنوات املحاسبية 

»املعنية بهذا اإلقرار.

»دال - سعر الحد األدنى للضريبة

»يحدد سعر الحد األدنى للضريبة في :

» -%0,25 ؛

» - %4 بالنسبة للمهن التي تم تعريفها ..............................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 146. - أوراق إثبات النفقات

 »يجب أن تكون عمليات شراء ..........................................................

..............................................................................................................« 
»................................................................ املادة 231 أدناه.

أنه تم إصدار فاتورة  عندما تعاين اإلدارة  »وعالوة على ذلك، 
املكررة أدناه  »من قبل منشأة غير نشيطة حسب مدلول املادة 228 

»أو باسمها فإنه ال يتم قبول الخصم املطابق لهذه الفاتورة.

»ويجب أن تتضمن الفاتورة أو الوثيقة ...........................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 151. - اإلقرار املتعلق باملكافآت املخولة للغير

 »I. - يجب على كل منشأة ....................................................................

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

»يحرر اإلقرار ....................................................................................

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

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

بحسب كل  مجموع املبالغ املخولة املدرجة في املحاسبة،   -  5°«
»صنف، برسم :

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

» - التخفيضات ...................................................... الفاتورات ؛

 »°6 - مبلغ املكافآت املدفوعة أو املوضوعة رهن التصرف أو املقيـدة
»في الحساب ، حسب كل صنف، الخاضعة للحجز في املنبع وكذا مبلغ 

»الضريبة املحجوزة في املنبع.

»II. - )ينسخ(

»III. - )ينسخ(

»IV. - يجب على املنشآت التي تدفع مكافآت إلى األشخاص الذاتيين 

»املحددة دخولهم املهنية وفق نظام املساهمة املهنية املوحدة أو نظام 

»املقاول الذاتي، مقابل الخدمات التي يقدمونها، أن يرفقوا باإلقرار 

I من هذه املادة بيانا مفصال لهذه املكافآت  »املنصوص عليه في البند 

»وفق نموذج تعده اإلدارة.

»املادة 152. - اإلقرار بعوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول 

»املعتبرة في حكمها

 »I. - يجب على الخاضعين للضريبة ......................................................

»..................................................................... يتضمن ما يلي :

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

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

»°3 - عناصر فرض الضريبة باألرقام :

» - تاريخ دفع ................... في الحساب ؛

» - املبلغ اإلجمالي للعوائد املوزعة والسنوات املحاسبية التي تم 

»برسمها اقتطاع هذه العوائد ؛

» - تاريخ الحجز .................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

حجز الضريبة في املنبع من طرف أرباب العمل   -  .156 »املادة 

»واملدينين باإليرادات

 »I. - يقوم رب العمل ..........................................................................

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

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

»تحجز في املنبع بالسعر ................................................... أشخاص 

»ليسوا من أجرائها.

 »تحجز الضريبة املستحقة في املنبع على التعويضات املشار إليها

»في الفقرة السابقة من هذه املادة وفق املبلغ اإلجمالي .........................

)الباقي ال تغيير فيه.(



-27-

»املادة 157. - حجز الضريبة في املنبع على املكافآت املخولة للغير

»I. - تخضع األتعاب أو العموالت أو أجور السمسرة أو املكافآت 

15 املكررة أعاله،  »األخرى من نفس النوع املنصوص عليها في املادة 

لدن  من  الخزينة  لحساب  املنبع  في  حجزها  طريق  عن  »للضريبة 

الخاص  أو  العام  للقانون  الخاضعين  االعتباريين  »األشخاص 

»واألشخاص الذاتيين املحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية 

الذين يدفعون هذه  »الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة، 

في  يقيدونها  أو  إشارتهم  رهن  يضعونها  أو  إلى مستحقيها  »املكافآت 

»حساباتهم.

 »يتم استنزال الضريبة املحجوزة في املنبع السالفة الذكر من مبلغ

»الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل مع الحق في االسترجاع.

في يخضع ما زاد عن مبلغ رقم األعمال املنصوص عليه   -  .II« 

للضريبة عن طريق الحجز في املنبع  II أعاله،   - املكررة   45 »املادة 

»لحساب الخزينة من لدن األشخاص االعتباريين الخاضعين للقانون 

»العام أو الخاص واألشخاص الذاتيين املحددة دخولهم وفق نظام 

»النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة.«

»املادة 160 املكررة. - الحجز في املنبع برسم الدخول العقارية التي 

»يدفعها األشخاص االعتباريون الخاضعون للقانون العام أو الخاص 

»واألشخاص الذاتيون املحددة دخولهم املهنية وفق نظام النتيجة 

املبسطة ألشخاص  الصافية  النتيجة  نظام  أو  الحقيقية  »الصافية 

»ذاتيين

...............................................................................  »تحجز الضريبة 

».............................................................................. املادة 198 أدناه.

»غير أنه، يعفى ........................... في املنبع املشار إليها أعاله، عندما 

»ال يتجاوز املبلغ اإلجمالي السنوي للدخول العقارية املفروضة عليه 

»الضريبة املدفوع إلى املالك ثالثين ألف )30.000( درهم.«

»املادة 165. - عدم الجمع بين االمتيازات

ال يجوز الجمع بين االمتيازات املخولة للمنشآت املقامة  -  .I« 

- II جيم - °1 و - I( 6 في مناطق التسريع الصناعي عمال بأحكام املواد« 

»باء - °8( و 31 )I - باء - °3( و III-68 و I-92-°36 و IV-129-°5 أعاله 

»وبين أي ..................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 170. - التحصيل عن طريق األداء التلقائي

 »I. - ألف - تؤدى الضريبة على الشركات عن السنة املحاسبية ......

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

»...................................... املقدمة على الحساب املستحقة خالل السنة 

»املحاسبية األولى لفرض الضريبة.

»باء - عالوة على ذلك، يجب على الشركات املدنية املهنية للمحاماة 

»أن تؤدي تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق املحكمة لحساب قابض 

»إدارة الضرائب، مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل 

»التقا�ضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل 

تسبيقا برسم الضريبة  »نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم اململكة، 

»على الشركات عن السنة املحاسبية الجارية. ويتحقق كاتب الضبط 

»من استيفاء هذا التسبيق عند القيام باإلجراءات السالفة الذكر.

»ويحدد مبلغ التسبيق السالف الذكر حسب الجدول التالي :

مبلغ التسبيق بالدرهماملحكمة 

300 محاكم الدرجة األولى 

400 محاكم الدرجة الثانية 

500 محكمة النقض

»غير أنه بالنسبة للمقاالت املتعلقة باألوامر املبنية على الطلب 

من قانون املسطرة املدنية،   148 »واملعاينات وفق أحكام الفصل 

»فيحدد مبلغ التسبيق عنها في مائة )100( درهم.

»ويشفع كل أداء للتسبيق السالف الذكر بورقة إعالم وفق نموذج 

»تعده اإلدارة يتضمن البيانات التالية :

» • تسمية الشركة وعنوان مقرها االجتماعي ؛

» • رقم التعريف الضريبي ؛

» • نوع القضية ورقم امللف ؛

» • املحكمة املختصة ومقرها ؛

» • مبلغ تسبيق الضريبة على الشركات املدفوع ؛

» • تاريخ أداء التسبيق.

بطريقة  الضرائب  يدفع إلدارة  الضبط أن  كاتب  على  »ويجب 

الذي يتعين تحصيله عند القيام  »إلكترونية مبلغ التسبيق املذكور، 

»باإلجـراءات السالفـة الذكـر، خــالل الشهر املـوالـي للشهر الذي تم فيه 

»التحصيل، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده اإلدارة.
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»ويتم استنزال التسبيقات التي تم أداؤها خالل السنة املحاسبية 

 »من مبلغ الضريبة على الشركات املستحق برسم هذه السنة ويظل

»املبلغ الباقي املحتمل كسبا للخزينة.

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

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

 »III.- فيما يتعلق بالشركات ...............................................................

أعاله،  »باء«   -  II  -  6 عمال باملادة   .......................................................«

.......................................................  »تكون السنة املحاسبية املرجعية 

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

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

 »VIII.- يجب أن يكون أداء الضريبة .................................................

».............................................................. في املادتين 184  و 208 أدناه. 

»وتحتسب الضريبة املفروضة على أساس زائد القيمة املحقق 

»بالسعر املنصوص عليه في املادة I-19 أعاله.

»وتشفع كل دفعة ............................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 171.- التحصيل عن طريق الحجز في املنبع

»I. - ألف - تدفع الضريبة املحجوزة في املنبع على العوائد املشار 

املكررة أعاله، خالل  و15  املكررة و15  و14  »إليها في املواد 13 و14 

»الشهر .......................................................... القيام بالحجز في املنبع.

»باء - ..................................................................................................

»II.- يرافق كل دفع ورقة إعالم وفق نموذج تعده اإلدارة.«

»املادة 173.- التحصيل بواسطة األداء التلقائي

»I.- يدفع بطريقة تلقائية ............................................... الضرائب :

» - مبلغ .................................................................................... سنة ؛

الضريبة املستحقة على البائع واملتعلقة باألرباح املالحظة  -« 
»أو املحققة بمناسبة تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية 

»مرتبطة بها، داخل أجل اإلقرار املنصوص عليه في املادة 83 

»أعاله، لقابض إدارة الضرائب.

»يجب على األشخاص الذين لم يقدموا إقرارا على أساس عناصر 

الرأي  يطلبوا  لم  الذين  األشخاص  وكذا  الضريبة  تصفية  »شهادة 

 »املسبق إلدارة الضرائب، املشار إليهما في املادة 234 املكررة أربع مرات

لدى قابض إدارة الضرائب الفرق  أن يدفعوا، بصفة مؤقتة،  »أدناه، 

باستثناء  التفويت،  ثمن  من   % و10  به  املصرح  الضريبة  مبلغ  »بين 

»األشخاص الذين يقومون بالعمليات التالية :

» • العمليات املعفاة املشار إليها في املادة II( 63 وIII( أعاله ؛

 » • عمليات املساهمة بعقارات أو بحقوق عينية عقارية أو هما معا في

املنصوص  العقاري،  الجماعي  التوظيف  هيئة  أو  »أصل شركة 

»عليها في املادتين 161 املكررة - II و161 املكررة أربع مرات أعاله ؛

الضريبة املستحقة على البائع واملتعلقة باألرباح املالحظة  -  « 

املحققة بمناسبة تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات  »أو 

»رأس املال والدين داخل أجل اإلقرار املنصوص عليه في املادة 84 

»أعاله، لقابض إدارة الضرائب ؛

» - الضريبة املستحقة على الخاضع للضريبة برسم إجمالي ......

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

».................................................................................. في حسابه ؛

» - الضريبة املستحقة على الخاضعين للضريبة الذين يودعون 

ثالث املكررة  و82   82 املواد  في  عليها   »اإلقرارات املنصوص 

»مرات - II و85 و150 أعاله، في نفس اآلجال املنصوص عليها على 

»التوالي بالنسبة لإلقرارات السالفة الذكر ؛

» - الضريبة املستحقة على ........................................اآلجال التالية :

»• في حالة اختيار ............................................ تحقيق رقم األعمال ؛

 »• في حالة اختيار الدفع السنوي ..................................................

»..…………………………………… أبريل من السنة املوالية للسنة التي 

»تم خاللها تحقيق رقم األعمال.

»ويباشر دفع الضريبة ........................................................املدفوع.

»II. - ............................................................ املادة 82 املكررة أعاله.

الضبط  كاتب  لدى  تلقائيا  يؤدوا  أن  املحامين  يجب على   -  .III«

»بصندوق املحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مرة واحدة عن 

»كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقا�ضي عند إيداع أو تسجيل 

»مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية 

السنة  عن  الدخل  على  الضريبة  برسم  تسبيقا  اململكة،  »بمحاكم 

»املحاسبية الجارية. ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذا التسبيق 

»عند القيام باإلجراءات السالفة الذكر.

 »ويحدد مبلغ التسبيق وفق ما هو منصوص عليه في املادة I - 170 - باء

»أعاله.
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»ويشفع كل أداء للتسبيق بورقة إعالم وفق نموذج تعده اإلدارة  

»يتضمن البيانات التالية :

موطنه  وعنوان  املعني  للمحامي  والشخ�ضي  العائلي  االسم   •«

»الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية ؛

»• الرقم الوطني املنهي ؛

»• رقم التعريف الضريبي ؛

»• نوع القضية ورقم امللف ؛

»• املحكمة املختصة ومقرها ؛

»• مبلغ تسبيق الضريبة على الدخل املدفوع ؛

»• تاريخ أداء التسبيق.

إلدارة  إلكترونية  بطريقة  يدفع  أن  الضبط  كاتب  على  »ويجب 

الذي يتعين تحصيله عند القيام  »الضرائب مبلغ التسبيق املذكور، 

خــالل الشهر املـوالــي للشهر الذي تم  »باإلجـراءات السالفــة الذكـر، 

»فيه التحصيل، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده اإلدارة.

»يتم استنزال مبلغ مجموع التسبيقات التي تم أداؤها من طرف 

»املحامي خالل السنة من مبلغ الحد األدنى للضريبة على الدخل املشار 

»إليه في املادة I - 144 أعاله، املستحق برسم هذه السنة.

»غير أنه، عندما ال يسمح مبلغ الحد األدنى للضريبة من استنزال 

»املبلغ الكلي للتسبيقات املدفوعة برسم الضريبة على الدخل، يظل 

مبلغ الضريبة على الدخل املطابق  »الفائض قابال للخصم من جزء 

»للدخل املنهي. ويظل املبلغ الباقي املحتمل كسبا للخزينة.

»املادة 174. - التحصيل عن طريق الحجز في املنبع

»I. - دخول األجور والدخول املعتبرة في حكمها

»يجب أن تدفع الضرائب املحجوزة في املنبع املنصوص عليها في 

»املادة 156 أعاله واملتعلقة باألداءات ....................................................

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

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

...................................................................................................- .IV«

»V.- األتعاب أو العموالت أو أجور السمسرة أو املكافآت األخرى 

»يجب أن يدفع مبلغ الضريبة املحجوزة في املنبع املنصوص عليها 

»في املادة 157 أعاله لدى إدارة الضرائب من طرف األشخاص املشار 

»إليهم في املادة املذكورة، قبل انصرام الشهر املوالي للشهر الذي تم 

»فيه الحجز في املنبع.

»يتم دفع مبلغ الضريبة بواسطة ورقة إعالم وفق نموذج تعده 

»اإلدارة.«

»املادة 184. - جزاءات ناتجة عن عدم اإلدالء أو اإلدالء املتأخر 

»باإلقرارات الضريبية والعقود واالتفاقات

»تطبق زيادات .......................................................... والدخل العام 

»واألرباح العقارية ................................................................... التالية :

: % 5 - «

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

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

»تحتسب الزيادات السالفة الذكر على مبلغ :

»°1 - إما ............................................................ أو دخل عام أو زائد 

»القيمة أو أرباح عقارية ........................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

الجزاءات املترتبة على مخالفة األحكام املتعلقة   -  .191 »املادة 

املخصص  والسكن  االجتماعي  السكن  وببرامج  املراقبة  »بحق 

»للطبقة الوسطى

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

في  عليها  املنصوص  الشروط  وفق  إنجـــاز  عــدم  حالة  فـي   -  .II«

»املادة XVI-247 أدناه، كل أو جزء من برامج بناء السكن االجتماعي 

»املنصوص عليها في إطار االتفاقية .........................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(
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يخص  فيما  املخالفات  على  املترتبة  الجزاءات   -  .194 »املادة 

»اإلقرارات املتعلقة باملكافآت املخولة للغير

»I. - يتعرض الخاضع للضريبة لزيادة قدرها  :

: % 5 - «

» • في حالة إيداع اإلقرار املنصوص عليه في املادة 151 أعاله داخل

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

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

»...................................................... إقرار ناقص أو غير كاف. 

»تحتسب هذه الزيادة على مبلغ :

إليـــها في املـشـــار  الـمـــكـــافآت  املنبع على  في  - الضريبة املحجوزة   « 

»املادتين 15 املكررة و45 املكررة أعاله ؛

» - أو الضريبة التي كان من الواجب حجزها بالنسبة للمكافآت غير 

»الخاضعة للحجز في املنبع املنصوص عليه في املادة 157 أعاله.

تحتسب على   ....................................... »إذا أدلى الخاضع للضريبة 

»الضريبة املحجوزة في املنبع أو التي كان من الواجب حجزها املتعلقة 

»باملبالغ املعنية بالبيانات غير الكاملة أو على املبالغ الناقصة.

عــــن  أعـــاله  عليها  املنصوص  الزيـــادات  مبلغ  يقل  أن  يمكن  »ال 

»خمسمائة )500( درهم.

»II. - )ينسخ(

»III. - )ينسخ(

»IV.- )ينسخ(«

»املادة 222. - تسوية الضريبة املحجوزة في املنبع

» ألف - إذا الحظ مفتش الضرائب ....................................................

»........................................................... عدم اإلقرار واملتعلق بما يلي :

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

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

».......................................... املنصوص عليه في املادة IV - 174 أعاله ؛

 » - املكافآت املخولة للغير املشار إليها في املادتين 15 املكررة و45 املكررة

»أعاله.

»وفي هذه الحاالت، يبلغ املفتش إلى األشخاص املكلفين بالحجز ......

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 224. - التصحيح فيما يتعلق باألرباح العقارية

» مع مراعاة أحكام الفقرة األخيرة من املادة 234 املكررة أربع مرات

»أدناه، إذا الحظ مفتش الضرائب، فيما يتعلق باألرباح العقارية ......

)الباقي ال تغيير فيه.(

 »املادة 228. - فرض الضريبة بصورة تلقائية لعدم تقديم اإلقرار

»أو العقود واالتفاقات

»I. - إذا كان الخاضع للضريبة :

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

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

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

» - .......................................... املنصوص عليه في املادة 114 أعاله ؛

» - اإلقرار بالدخول العقارية املشار إليه في املادة 154 املكررة أعاله ؛

في عليه  املنصوص  للغير  املخولة  باملكافآت  املتعلق  اإلقرار   -  « 

»املادة 151 أعاله ؛

»°2 - أو قدم إقرارا ..............................................................................

»°3 - أو لم ينجز ................................ املواد 79 و154 املكررة و156 

»و157 و160 املكررة أعاله،

»وجب أن توجه .................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

VIII. - استثناء من األحكام املتعلقة بآجال التقادم   -  .232 »املادة 

»املشار إليها أعاله :

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

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

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

»°20 - .............................................. ولو تم انقضاء أجل التقادم ؛

الشركات  على  الضريبة  مبلغ  حاال  ويستحق  يصدر   -  21°«

»والضريبة على الدخل وكذا الذعيرة والزيادات املرتبطة بها املستحقة 

»على الخاضعين للضريبة املخالفين املشار إليهم في املادة 161 املكررة 

»أربع مرات أعاله، ولو تم انقضاء أجل التقادم ؛
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يمكن لإلدارة أن تطبق مسطرة فرض الضريبة بصورة   -  22°«

»تلقائية املنصوص عليها في املادة 228 أعاله على املنشآت التي لم تعد 

ولو تم  املكررة أعاله،   228 »تعتبر غير نشيطة حسب مدلول املادة 

»انقضاء أجل التقادم.

»غير أنه ال يمكن أن يتجاوز هذا األجل عشر )10( سنوات.«

»املادة 241 املكررة. - االسترداد فيما يتعلق بالضريبة على الدخل

»I. - استرداد الضريبة املحجوزة في املنبع 

»إذا كان مجموع املبالغ املحجوزة في املنبع واملدفوعة إلى الخزينة 

II  - و159   I  - و157   156  »من لدن األشخاص املشار إليهم في املواد 

 »و160 املكررة أعاله، يتجاوز مبلغ الضريبة املطابق ............................

»................................................................. املشار إليه في املادة 84 أعاله.

»II. - استرداد الضريبة املدفوعة تلقائيا

»ألف - ................................................................................................

»باء - )تنسخ(

»جيم - يسترد تلقائيا باقي املبلغ املدفوع بصفة مؤقتة املشار إليه 

I أعاله، بعد خصم مبلغ الضريبة اإلضافي الذي تم   -  173 »في املادة 

 »إصداره بعد مباشرة مسطرة التصحيح املنصوص عليها في املادة 224

»أعاله.

إذا لم تباشر  »يسترد كذلك تلقائيا املبلغ املدفوع بصفة مؤقتة، 

»اإلدارة مسطرة التصحيح املنصوص عليها في املادة 224 أعاله.«

ترفع أو تخفض حسب الحالة   - ألف   -  .XXXVII  -  .247 »املادة 

»تدريجيا وبصفة انتقالية أسعار الضريبة على الشركات املنصوص 

برسم   ،2022 ديسمبر   31 الجاري بها العمل في   19 »عليها في املادة 

 »كل سنة من السنوات املحاسبية املفتوحة خالل الفترة املمتدة من

»فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026، كما يلي :

التي يقل املطبق على الشركات   10% يرفع سعر الجدول   -  1« 

درهم   )300.000( ألف  مائة  ثالث  عن  الصافي  ربحها  يساوي  »أو 

»كما يلي :

» - %12,5 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛

» - %15 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛

» - %17,5 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛

» - %20 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.

 »2 - يرفع السعر النوعي املحدد في %15 املطبق على الشركات املقامة

»القطب  املكتسبة لصفة  الصناعي والشركات  التسريع  »في مناطق 

»املالي للدار البيضاء« كما يلي :

» • بالنسبة للشركات التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون 

»)100.000.000( درهم :

» - %16,25 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح 

»يناير 2023 ؛

» - %17,50 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح 

»يناير 2024 ؛

» - %18,75 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح 

»يناير 2025 ؛

» - %20 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

.2026«

» • بالنسبة للشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مائة 

»مليون )100.000.000( درهم :

فاتح من  ابتداء  املفتوحة  املحاسبية  السنة  برسم   20%  -  « 

»يناير 2023 ؛

فاتح من  ابتداء  املفتوحة  املحاسبية  السنة  برسم   25%  -  « 

»يناير 2024 ؛

فاتح من  ابتداء  املفتوحة  املحاسبية  السنة  برسم   30%  -  « 

»يناير 2025 ؛

فاتح من  ابتداء  املفتوحة  املحاسبية  السنة  برسم   35%  -  « 

»يناير 2026.

 »3 - يرفع سعر %20 الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2022 واملطبق

»على الشركات املشار إليها في املادة I - 6 )باء - °3 و °5 ودال - °1 و 3° 

»و °4( وII )باء - °4 وجيم - °1 )ب وج( و °2( بنفس الشروط املنصوص 

»عليها في املادة II( 7 وIV وVI وX( الجاري بها العمل في نفس هذا التاريخ 

»والتي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مائة مليون )100.000.000( 

»درهم كما يلي :
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فاتح من  ابتداء  املفتوحة  املحاسبية  السنة  برسم   23,75%  -  « 

»يناير 2023 ؛

فاتح من  ابتداء  املفتوحة  املحاسبية  السنة  برسم   27,50%  -  « 

»يناير 2024 ؛

فاتح من  ابتداء  املفتوحة  املحاسبية  السنة  برسم   31,25%  -  « 

»يناير 2025 ؛

فاتح من  ابتداء  املفتوحة  املحاسبية  السنة  برسم   35  %  -  « 

»يناير 2026.

»غير أنه يظل سعر %20 السالف الذكر مطبقا :

 » - على الشركات املشار إليها في املادة I] 6 )باء - °3 و °5 ودال - 1°

»و °3 و °4( وII )باء - °4 وجيم - °1 - )ب وج( و °2([ بنفس الشروط 

»املنصوص عليها في املادة II( 7 وIV وVI وX( الجاري بها العمل في 

»31 ديسمبر 2022 والتي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون 

»)1.000.000( درهم ويقل عن مائة مليون )100.000.000( درهم ؛

» - على الشركات التي يكون مبلغ ربحها الصافي من ثالثة مائة ألف 

»وواحد )300.001( درهم إلى مليون )1.000.000( درهم.

املطبق على الشركات املزاولة لنشاط   26% »4 - يخفض سعر 

»صناعي والتي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون )100.000.000( 

»درهم كما يلي :

» - %24,50 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

»2023 ؛

» - %23 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

»2024 ؛

» - %21,50 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

»2025 ؛

» - %20 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

.2026«

»5 - يرفع أو يخفض، حسب الحالة، سعر الجدول املحدد في 31% 

»كما يلي :

» • يخفض هذا السعر بالنسبة للشركات التي يفوق مبلغ ربحها 

مليون  مائة  عن  ويقل  درهم   )1.000.000( مليون  »الصافي 

»)100.000.000( درهم، كما يلي :

» - % 28,25 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

»2023 ؛

» - %25,50 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح 

»يناير 2024 ؛

» - %22,75 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح 

»يناير 2025 ؛

» - %20 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.

» • يرفع هذا السعر بالنسبة للشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ 

»ربحها الصافي مائة مليون )100.000.000( درهم، كما يلي :

» - % 32 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

»2023 ؛

» - %33 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

»2024 ؛

» - %34 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

»2025 ؛

» - %35 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

.2026«

املطبق على مؤسسات االئتمان والهيئات   37% »6 - يرفع سعر 

»املعتبرة في حكمها وبنك املغرب وصندوق اإليداع والتدبير ومقاوالت 

»التأمين وإعادة التأمين كما يلي :

» - % 37,75 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

»2023 ؛

» - %38,50 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

»2024 ؛

» - %39,25 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

»2025 ؛

» - %40 برسم السنة املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 

.2026«
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الحساب  على  املقدمة  الدفعات  انتقالية  بصفة  تحتسب   - »باء 

»املستحقة برسم كل سنة محاسبية مفتوحة خالل الفترة املمتدة 

2026 حسب أسعار  ديسمبر   31 إلى غاية   2023 »من فاتح يناير 

»الضريبة على الشركات املطبقة في تلك السنة املحاسبية.

املتعلق   15% سعر  انتقالية  وبصفة  تدريجيا  يخفض   - »جيم 

»بالضريبة املحجوزة في املنبع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2022 

من املدونة   3°  - جيم   -  II  - و73   19 »واملنصوص عليه في املادتين 

والدخول  املشاركة  وحصص  األسهم  لعوائد  بالنسبة  »املذكورة، 

»املعتبرة في حكمها املوزعة واملتأتية من األرباح املحققة برسم كل 

»سنة محاسبية مفتوحة خالل الفترة املمتدة من فاتح يناير 2023 إلى 

»غاية 31 ديسمبر 2026 كما يلي : 

مـــن ابتـــداء  املفتـوحــة  املحـاسبيـــة  السنـــة  بـــرســـم   13,75  %  -  « 

»فاتح يناير 2023 ؛

مـــن ابتـــداء  املفتـوحــة  املحـاسبيـــة  السنـــة  بـــرســـم   12,50%  -  « 

»فاتح يناير 2024 ؛

مـــن ابتـــداء  املفتـوحــة  املحـاسبيـــة  السنـــة  بـــرســـم   11,25%  -  « 

»فاتح يناير 2025 ؛

مـــن ابتـــداء  املفتـوحــة  املحـاسبيـــة  السنـــة  بـــرســـم   10%  -  « 

»فاتح يناير 2026.

»غير أنه تظل عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتبرة 

السنوات  برسم  املحققة  األرباح  من  واملتأتية  املوزعة  حكمها  »في 

»املحاسبية املفتوحة قبل فاتح يناير 2023 خاضعة لسعر 15 %.

في  املعتبرة  والدخول  املشاركة  األسهم وحصص  عوائد  »تعتبر 

»حكمها املوزعة مقتطعة برسم السنوات املحاسبية األقدم.

بصفة انتقالية وبصرف النظر عن جميع األحكام   -  .XXXVIII«

الجبائية  املراقبة  من  اإلعفاء  من  يستفيد  أن  يمكن  »املخالفة، 

 »الخاضعون للضريبة الذين ال يحققون أي رقم أعمال أو الذين دفعوا

»املبلغ األدنى للحد األدنى للضريبة املشار إليه في املادة I - 144 - »دال« 

»)الفقرة الثانية( أعاله، برسم األربع )4( سنوات املحاسبية األخيرة، 

»وذلك وفق الشروط التالية :

» - تقديم اإلقرار بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط، املنصوص 

»عليه في املادة 150 أعاله، خالل سنة 2023 ؛

» - الدفع التلقائي داخل نفس أجل اإلقرار السالف الذكر، ملبلغ 

أو الضريبة على الدخل حسب  »جزافي للضريبة على الشركات 

»الحالة، يحدد في عشرين ألف )20.000( درهم عن كل سنة 

»محاسبية غير متقادمة.

»غير أن زائد القيمة الناتج عن تفويت أو سحب العناصر املجسدة 

»أو غير املجسدة من األصول الثابتة وكذا التعويضات املقبوضة في 

»مقابل االنقطاع عن مزاولة املهنة أو نقل الزبناء، يخضعان حسب 

»الحالة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل وفق قواعد 

»القانون العام.

»عندما تعاين اإلدارة عمليات تدليس أو تزوير أو استعمال فواتير 

»وهمية، يمكنها مباشرة مسطرة املراقبة وفق قواعد القانون العام.

السنــة أعــاله،  عليه  املنصـوص  االنتقــالي  النظــام  من  » تستثنى 

»أو السنوات املحاسبية التي كانت موضوع إحدى مساطر تصحيح 

»أسس الضريبة املنصوص عليها في املادتين 220 و221أعاله.«

»املادة 268. - التصفية

»تحتسب املساهمة املذكورة بالنسبة للشركات على أساس نفس 

»مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد الحتساب الضريبة على الشركات ....

)الباقي ال تغيير فيه(

»املادة 270. - االلتزامات املتعلقة باإلقرار 

.............................  »يجب على الشركات املشار إليها في املادة 267 

اختتام لتاريخ  املوالية   ........................................................................« 

»كل سنة محاسبية. 

 ..................................................... الذاتيين  األشخاص  على  »يجب 

املساهمة  ومبلغ   ...................................................................................«

»املطابق له، قبل فاتح يونيو لكل سنة معنية.«

»املادة 273. - مدة التطبيق

والدخول  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية  املساهمة  »تطبق 

»برسم سنوات 2022 و2023 و2024 و2025.«
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تتمم املدونة العامة للضرائب   ،2023 من فاتح يناير  ابتداء   -  .II

 باملواد 15 املكررة و45 املكررة و161 املكررة أربع  مرات و169 املكررة

مرتين و228 املكررة و234 املكررة أربع مرات كالتالي  :

»املادة 15 املكررة. - املكافآت املخولة للغير 

»يراد باملكافآت املخولة للغير الخاضعة للحجز في املنبع املنصوص 

األتعاب والعموالت وأجور السمسرة  أعاله،   IV - 4 »عليه في املـادة 

رهن  املوضوعة  أو  املدفــوعــة  النوع  نفس  من  األخرى  »واملكافآت 

الذاتيين  أو  االعتباريين  األشخـاص  في حساب  املقيدة  أو  »اإلشارة 

»املحددة دخولهم وفق نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة 

»الصافية املبسطة.«

»املادة 45 املكررة. - املكافآت املخولة للغير

»I. - يراد باملكافآت املخولة للغير املشار إليها في املادة IV - 4 أعاله، 

»األتعاب أو العموالت أو أجور السمسرة أو املكافآت األخرى من 

»نفس النوع كما هي محددة في املادة 15 املكررة أعاله.

I - 40 يراد بالزائد الخاضع للحجز في املنبع وفقا ألحكام املادتين - .II« 

»و 42 املكررة أعاله، مبلغ رقم األعمال املحقق من طرف األشخاص 

»الذاتيين املحدد دخلهم املنهي وفق نظام املساهمة املهنية املوحدة 

»أو نظام املقاول الذاتي لحساب نفس الزبون فيما يتعلق بتقديم 

»الخدمات والذي يفوق خمسين ألف )50.000( درهم.«

النظام التحفيزي املطبق على   - املكررة أربع مرات.  »املادة 161 

»عمليات املساهمة بعقارات في هيئات للتوظيف الجماعي العقاري

أعاله،   II  -  38 و   II  -  33 و   8 من أحكام املواد  استثناء   - »ألف 

»يستفيد األشخاص االعتباريون الخاضعون للضريبة على الشركات 

»أو األشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل برسم دخولهم املهنية 

»املحددة وفق نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية 

»املبسطة والذين يساهمون بعقارات مقيدة بأصولهم الثابتة في هيئة 

»للتوظيف الجماعي العقاري، من تأجيل أداء الضريبة على الشركات 

»أو الضريبة على الدخل املطابق لصافي زائد القيمة الذي تم تحقيقه 

»على إثر املساهمة املذكورة، شريطة استيفاء الشروط التالية :

 » - أن تدلي املنشأة بطريقة إلكترونية بإقرار وفق نموذج تعده اإلدارة

»داخل الستين )60( يوما املوالية لتاريخ عقد املساهمة، مشفوعا 

»بعقد املساهمة يتضمن :

» • عدد وطبيعة العقارات اململوكة من طرف املنشأة املعنية ؛

» • ثمن اقتنائها وقيمتها املحاسبية الصافية وقيمتها الحقيقية 

»في تاريخ املساهمة ؛

 » • صافي زائد القيمة الناتج عن املساهمة ومبلغ الضريبة املطابق له

»والذي تم تأجيل أدائه ؛

» • االسم العائلي والشخ�ضي أو العنوان التجاري للشخص الذي 

»قام بعملية املساهمة ورقم تعريفه الجبائي ؛

» • رقم التعريف الجبائي لهيئة التوظيف الجماعي العقاري التي 

»أصبحت مالكة للعقارات املساهم بها ؛

» - أن يتم تقييم العقار املساهم به من قبل مراقب للحصص يتم 

لهم ممارسة مهام مراقبي  املخول  بين األشخاص  »اختياره من 

»الحسابات ؛

» - أن تلتزم املنشأة املساهمة في عقد املساهمة باألداء التلقائي 

»للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم صافي زائد 

»القيمة الناتج عن عملية املساهمة موضوع تأجيل األداء، عند 

»التفويت الالحق للسندات الكلي أو الجزئي حسب النسبة املفوتة 

»من هذه السندات، وذلك خالل الشهر املوالي للشهر الذي تم فيه 

»التفويت.

 »وتحتسب الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل موضوع

السالف الذكر على أساس صافي زائد القيمة املحقق  »تأجيل األداء 

»باألسعار الجاري بها العمل حين إجراء عملية املساهمة.

القيمة  زائد  لصافي  اإلجمالي  املبلغ  يساوي  أو  يفوق  »وعندما 

»املترتب عن عمليات املساهمة املحققة برسم نفس السنة املحاسبية 

فيتعين على املنشأة املساهمة  درهم،   )100.000.000( »مائة مليون 

»عالوة على ما سبق أن تدلي بطريقة إلكترونية، داخل الثالثة أشهر 

»املوالية لتاريخ اختتام السنة املحاسبية املعنية، بإقرار وفق نموذج 

»تعده اإلدارة، يتضمن :

عملية  كل  عن  املحقق  القيمة  لزائد  الصافي  اإلجمالي  املبلغ   -  «

»مساهمة وكذا مبلغ الضريبة موضوع تأجيل األداء بالنسبة لكل 

»عملية،
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» - مبلغ الضريبة موضوع األداء املؤجل الذي تم حسابه على أساس 

املحاسبية  السنة  برسم  املحقق  القيمة  لزائد  اإلجمالي  »املبلغ 

»باألسعار الجاري بها العمل برسم هذه السنة،

تلقائيا املؤدى  الضريبة  مبلغ  وكذا  املفوتة  السندات  وعدد   -  « 

»إن اقت�ضى الحال.

»عندما تفوت املنشأة املشار إليها في الفقرة السابقة كليا أو جزئيا 

»السندات املحصل عليها خالل نفس السنة املحاسبية التي تمت 

»فيها املساهمة، يجب عليها أن تسوي وضعيتها وأن تؤدي تلقائيا 

»الواجبات التكميلية للضريبة في نفس الوقت مع اإلقرار املشار 

»إليه أعاله.

»غير أنه في حالة عدم احترام الشروط املشار إليها أعاله، يستحق 

»حاال مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل املتعلقة 

األداء  موضوع  املساهمة  عملية  عن  الناتج  القيمة  زائد  »بصافي 

»املؤجل، دون اإلخالل بتطبيق الذعيرة والزيادات املنصوص عليها في 

»املادتين 186 و208 أدناه.

»باء - استثناء من أحكام املادتين II - 61 و161 املكررة - II أعاله، 

»ال تفرض الضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية املحققة من 

»طرف األشخاص الذاتيين الذين يقومون بعملية املساهمة بعقار في 

»ملكيتهم في األصل الثابت لهيئة التوظيف الجماعي العقاري، شريطة 

»استيفاء الشروط التالية :

» - أن يقوم الخاضع للضريبة باإلدالء باإلقرار املنصوص عليه في 

»املادة II - 83 أعاله ؛

» - أن يتم تقييم العقار املساهم به من قبل مراقب للحصص يتم 

لهم ممارسة مهام مراقبي  املخول  بين األشخاص  »اختياره من 

»الحسابات ؛

» - أن يلتزم الخاضع للضريبة في عقد املساهمة بأداء الضريبة 

 »على الدخل برسم األرباح العقارية عند التفويت الالحق الكلي

»أو الجزئي للسندات حسب النسبة املفوتة من هذه السندات، 

»وذلك خالل الشهر املوالي للشهر الذي تم فيه التفويت.

»ويحتسب الربح العقاري املفروضة عليه الضريبة على أساس 

»الفرق بين ثمن اقتناء هذه العقارات وقيمة تقييدها في األصل الثابت 

»للهيئة مع مراعاة أحكام املادة 224 أدناه.

تتم  »غير أنه في حالة عدم احترام الشروط املشار إليها أعاله، 

»تسوية وضعية الخاضع للضريبة وفق قواعد القانون العام.«

»املادة 169 املكررة مرتين. - تبادل املعلومات

»يمكن إلدارة الضرائب أن تقوم بتبادل املعلومات مع اإلدارات 

»والهيئات العمومية األخرى املخول لها بموجب نصوصها التشريعية 

طبقا  اتفاقية  إطار  في  وذلك  التبادل،  بهذا  تقوم  أن  »والتنظيمية 

»للتشريع املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات 

»ذات الطابع الشخ�ضي مع مراعاة إلزامية كتمان السر املنهي وفق 

»أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل.« 

إيقاف مسطرة فرض الضريبة بصورة   - املكررة.   228 »املادة 

»تلقائية على املنشآت غير النشيطة

»تدعى املنشآت التي ال تتقيد بأي التزام من االلتزامات املتعلقة 

الضرائب املنصوص عليها في هذه املدونة برسم  »باإلقرارات وأداء 

)3( سنوات املحاسبية األخيرة املختتمة ولم تقم بإنجاز أي  »الثالث 

»عملية أو مزاولة أي نشاط برسم هذه الفترة، استنادا على املعلومات 

بواسطة رسالة وفق اإلجراءات املنصوص  »املتوفرة لدى اإلدارة، 

»عليها في املادة 219 أعاله، لتقديم اإلقرار بالتوقف عن مزاولة النشاط 

150 أعاله، داخل أجل الثالثين )30( يوما  »املنصوص عليه في املادة 

»املوالية لتاريخ استالم الرسالة املذكورة.

تقيد هذه املنشآت في سجل املنشآت  »وبعد انصرام هذا األجل، 

»غير النشيطة ويتم إيقاف مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية 

»املنصوص عليها في املادة 228 أعاله.

»عندما تعاين اإلدارة أن منشأة غير نشيطة قامت بإنجاز عمليات 

»أو استأنفت مزاولة نشاط خاضع للضريبة، يتم سحب هذه املنشأة 

»من سجل املنشآت غير النشيطة وتباشر مسطرة فرض الضريبة 

»بصورة تلقائية وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادة 228 أعاله.«
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»املادة 234 املكررة أربع مرات. - طلب الرأي املسبق لإلدارة فيما 

»يتعلق بالضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية

»يمكن للخاضعين للضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية 

»طلب الرأي املسبق إلدارة الضرائب فيما يخص عناصر تحديد الربح 

»العقاري الصافي املفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة املطابق له 

»وإن اقت�ضى الحال فيما يخص حق االستفادة من اإلعفاء من هذه 

»الضريبة. 

»يجب أن يقدم هذا الطلب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده 

يوما املوالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع   )30( »اإلدارة خالل الثالثين 

»مرفقا بما يلي :

» - تقديم للعناصر املتعلقة بعملية البيع املزمع إنجازها ،

» - أوراق اإلثبات املتعلقة بتحديد الضريبة أو اإلعفاء منها ،

» - وكل وثيقة أخرى أو معلومة تبرر هذا الطلب.

تصفية  بمثابة شهادة  يعد  الذي  اإلدارة  بجواب  اإلدالء  »يجب 

يوما   )60( منها داخل أجل ستين  باألمر  املعني  إعفاء  أو  »الضريبة 

»املوالية لتاريخ التوصل بالطلب السالف الذكر. ويظل هذا الجواب 

»ساري املفعول ملدة ستة )6( أشهر.

 »إذا قام الخاضع للضريبة بإيداع إقراره بعد التفويت وقام بأداء

 »الضريبة على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة السالفة الذكر

يعفى من  »إن اقت�ضى الحال، طبقا ألحكام املادتين 83 و173 أعاله، 

»املراقبة الجبائية فيما يتعلق بالضريبة على الدخل برسم األرباح 

»العقارية. 

»ويمكن أن يكون اإلقرار الذي تم إيداعه موضوع تصحيح فيما 

أعاله إذا لم يتم   224 طبقا ألحكام املادة  »يتعلق باألرباح العقارية، 

»تقديمه على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة السالفة الذكر.«

III. - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2023 البنود II وIV و VI  و X من 

املادة 7 واملادة 82 املكررة مرتين من املدونة العامة للضرائب.

IV. - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية

2°  - - جيم   IV  - 15 املكررة و19  IV و   -  1 - تطبق أحكام املواد 4 

171 و   I  - و157   I  - و151   )12°  - )واو   II  -  73 و   I  - املكررة   و45 

I من املدونة   - I و241 املكررة   - - ألف و228  V و194 و222   - و174 

I وII أعاله، على  العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبندين 

املكافآت املخولة للغير ابتداء من فاتح يناير 2023.

2 - تطبق أحكام املادة I( 6 - جيم - °1( من املدونة العامة للضرائب 

I أعاله، على األرباح املوزعة من طرف هيئات  كما تم تغييرها بالبند 

التوظيف الجماعي العقاري واملتأتية من السنوات املحاسبية املفتوحة 

ابتداء من فاتح يناير 2023.

3 - تطبق أحكام املواد I( 6 - جيم - °1( وII- 13 وIII - 68 من املدونة 

العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعاله، على الربائح 

وغيرها من عوائد املساهمة املماثلة املوزعة والناتجة عن السنوات 

املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023. 

4 - استثناء من جميع األحكام املخالفة :

 - تطبق أحكام املادتين II( 6 - باء - °8( و I -31 - باء -°3 من املدونة 

I أعاله على  بالبند  تغييرها وتتميمها  تم  للضرائب، كما  العامة 

السنوات  برسم  الصناعي،  التسريع  مناطق  في  املقامة  املنشآت 

املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛

 - تخضع املنشآت السالفة الذكر املشار إليها في املادتين II( 6 - باء - 8°

الفقرة الثانية( و31 )I - باء -°3 - الفقرة الثانية( املقامة في مناطق 

2021 للضريبة وفق شروط  يناير  التسريع الصناعي قبل فاتح 

- XXXVII - 247 أو I - 73 أو I - 19 النظام العام املشار إليه في املواد 

ألف من املدونة املذكورة، برسم السنوات املحاسبية املفتوحة 

ابتداء من فاتح يناير 2023.

يتم احتساب الدفعات املقدمة على الحساب املستحقة برسم كل 

سنة محاسبية مفتوحة ابتداء من هذا التاريخ حسب أسعار الضريبة 

على الشركات املطبقة على هذه السنة املحاسبية.

I - 170الفقرة األخيرة( و(  I  - I و82   -  20  5 - تطبق أحكام املواد 

كما تم تغييرها وتتميمها  من املدونة العامة للضرائب،   III  -  173 و 

بالبند I أعاله، ابتداء من فاتح يناير 2023.

II - زاي - °8 من املدونة   -  73 III و   - 6 - تطبق أحكام املادتين 28 

العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعاله، على املبالغ 

من ابتداء  املدفوعة  واألقساط  االشتراكات  السترداد   اإلجمالية 

فاتح يناير 2023.
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7 - بصفة انتقالية، يظل السعر الخاص املحدد في %20 املنصوص 

7° II - واو -  II و73 -  I( 31 )باء وجيم( وII - باء( و47 -   عليه في املواد 

وII - 191 من املدونة العامة للضرائب، الذي تم حذفه بموجب أحكام 

بالنسبة   ،2024 ديسمبر   31 ساري املفعول إلى غاية  أعاله،   I البند 

التاريخ،  هذا  وبعد   .2022 ديسمبر   31 غاية  إلى  القائمة  للمنشآت 

ستخضع هذه املنشآت ألسعار جدول الضريبة على الدخل املشار إليه 

في املادة I - 73 من املدونة املذكورة.

II  - املكررة  و45  املكررة  و42   I  -  40 املواد  أحكام  تطبق   -  8 

II - 157و IV - 151و I - زاي - °9 و82 املكررة ثالث مرات - II - 73 و 

و V - 174 و194 و222 - ألف و I - 228 من املدونة العامة للضرائب، 

على مكافآت تقديم  أعاله،   IIو  I بالبندين  كما تم تغييرها وتتميمها 

الخدمات املدفوعة ابتداء من فاتح يناير 2023.

 9 - تطبق أحكام املواد II - 58 - جيم وII( 73 - دال والفقرة األخيرة(

I من املدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I - 156 و 

أعاله، على املكافآت والتعويضات املكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2023.

10 - تطبق أحكام املادتين I - 59 وI - 60 من املدونة العامة للضرائب، 

من برسم الدخول املكتسبة ابتداء  أعاله،   I  كما تم تغييرها بالبند 

فاتح يناير 2023.

II من املدونة العامة للضرائب كما   - 11 - تطبق أحكام املادة 61 

أعاله، على عمليات التفويت أو املشاركة بأسهم  I  تم تغييرها بالبند 

أو حصص مشاركة في شركات يغلب عليها الطابع العقاري املنجزة 

ابتداء من فاتح يناير 2023.

I - 82و64 و73 )الفقرة األخيرة( و I - 63 12 - تطبق أحكام املواد 

و 160 املكررة وI - 173 و 184 و I - 228 و241 املكررة - I من املدونة 

I أعاله، ابتداء من  العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند 

فاتح يناير 2023. 

 13 - تطبق أحكام املادتين II - 63 و241 املكررة - II - باء من املدونة

العامة للضرائب، كما تم تغييرها بالبند I أعاله، على عمليات التفويت 

املنجزة ابتداء من فاتح يناير 2023. 

العامة  املدونة  من   )9°  - واو   -  II( املادة 73  أحكام  تطبق   -  14

واملكافآت  املرتبات  على  أعاله،   I بالبند  تتميمها  تم  كما  للضرائب، 

واألجور املكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2023.

 III-151 زاي - °2 والفقرة األخيرة( و - II( 73 15 - تطبق أحكام املواد

 I من املدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها بالبند III - 194 و 157 و

أعاله على األتعاب واملكافآت املكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2023. 

16 - تطبق أحكام املادة 86 من املدونة العامة للضرائب، كما تم 

I أعاله، على السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء من  تغييرها بالبند 

فاتح يناير 2023.

17 - تطبق أحكام املادة I - 144 - »دال« من املدونة العامة  للضرائب، 

كما تم تغييرها بالبند I أعاله، على السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء 

من فاتح يناير 2023. 

18 - تطبق أحكام املادة 161 املكررة أربع مرات من املدونة العامة 

على عمليات أعاله،   II البند  بموجب  تمت إضافتها  كما   للضرائب، 

املساهمة بعقارات املنجزة ابتداء من فاتح يناير 2023. 

- جيم   II  - املكررة  I و224 و241   -  173 19 - تطبق أحكام املواد 

من املدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعاله، 

 II كما تمت إضافتها بالبند  املكررة أربع مرات،   234 وأحكام املادة 

أعاله، على العمليات املنجزة ابتداء من فاتح يوليو 2023.

للضريبة  ستخضع  املخالفة،  األحكام  جميع  من  استثناء   -  20

 2021 املنشآت املقامة في مناطق التسريع الصناعي قبل فاتح يناير 

 والخاضعة للضريبة حسب النظام الجبائي الجاري به العمل قبل هذا

التاريخ، باستثناء املنشآت املشار إليها في املادتين II( 6 - باء - °8 الفقرة 

الثانية( و31 )I - باء - °3 الفقرة الثانية( من املدونة العامة للضرائب، 

)20( سنة املحاسبية املتتالية املوالية ملدة  بعد انصرام مدة عشرين 

اإلعفاء الكلي من الضريبة، حسب األسعار التالية :

- بالنسبة للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات :

• األسعار املنصوص عليها في املادة XXXVII - 247 - ألف من 

املدونة املذكورة خالل الفترة املمتدة من فاتح يناير 2023 إلى 

غاية 31 ديسمبر 2026 ؛

• السعر املنصوص عليه في املادة I - 19 )ألف أو باء( من املدونة 

املذكورة حسب الحالة ابتداء من فاتح يناير 2027 ؛

- بالنسبة للمنشآت الخاضعة للضريبة على الدخل :

• السعر املنصوص عليه في املادة II( 73 - واو - °7( من املدونة 

املذكورة برسم سنتي 2023 و 2024 ؛

I - 73 أسعار جدول الضريبة على الدخل املنصوص عليها في املادة • 

من املدونة املذكورة برسم السنوات املوالية.
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تحفيز التشغيل

املادة 7

تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023، أحكام املادة 7 

الصادر بتنفيذه   ،2015 للسنة املالية  من قانون املالية رقم 100.14 

 1436 األول  ربيع  فاتح  بتاريخ   1.14.195 رقم  الشريف  الظهير 

)24 ديسمبر 2014(، كما وقع تغييرها وتتميمها :

»املادة I -.7.- تستفيد املقاوالت ................................. التاليين :

» - أن تحدث املقاولة............................ 2015 و31 ديسمبر 2026 ؛

» - أن يتم تشغيل ...........................................

)الباقي ال تغيير فيه.( 

إعانة الدولة لدعم السكن

املادة 8

تحدث إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن مخصصة 

للسكن الرئي�ضي وتحدد بنص تنظيمي أشكال هذه اإلعانة وكيفيات 

منحها.

يستفيد مقتنو هذه املساكن من إعانة الدولة لدعم السكن وفق 

الشروط التالية :

ولم يسبق له أن  أن يكون املقتني حامال للجنسية املغربية،   -  1

استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن 

ال يكون مالكا، عند تاريخ االقتناء، لعقار مخصص للسكن ؛

2 - أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق ؛

3 - أن يتضمن العقد النهائي التزام املقتني بأن :

• يخصص السكن لسكنه الرئي�ضي ملدة أربع )4( سنوات ابتداء من 

تاريخ إبرام عقد االقتناء النهائي ؛

• يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة األولى أو من الرتبة 

الثانية، ضمانا السترداد اإلعانة املمنوحة في حالة إخالله بااللتزام 

الوارد أعاله.

ال يرفع الرهن إال بعد أن يدلي املعني باألمر بالوثائق التي تفيد 

تخصيص السكن املقتنى كسكن رئي�ضي ملدة أربع )4( سنوات وتتمثل 

هذه الوثائق في ما يلي :

- طلب رفع الرهن ؛

- نسخة من عقد البيع ؛

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية تحمل عنوان 

الفعلية  إلى املدة  السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير 

لإلقامة ؛

- نسخ من إيصاالت األداء لرسم الخدمات الجماعية.

II. - املوارد املرصدة

املـوارد املـرصـدة للجهـات

املــادة 9

 111.14 رقم  التنظيمي  القانون  من   188 املادة  تطبيقا ألحكام 

 1.15.83 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجهات،  املتعلق 

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

السنة املالية 2023 نسبة 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات.

املــادة 10

تطبيقا ألحكام املادة 188 من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله 

رقم 111.14، ترصد للجهات برسم السنة املالية 2023 نسبة 5 % من 

حصيلة الضريبة على الدخل.

تثبيت املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

املــادة 11

تثبت خالل السنة املالية 2023 مع مراعاة أحكام قانون املالية هذا، 

املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة 

والحسابات الخصوصية للخزينة املفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

تغيير مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

املادة 12

تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023، تسمية مرافق 

الدولة املسيرة بصورة مستقلة التالية :

- »املستشفى العسكري بالعيون« التابع للسلطة الحكومية املكلفة 

الثاني  »املستشفى العسكري الحسن  بـ  بإدارة الدفاع الوطني 

بالعيون« ؛
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- »املستشفى العسكري بالداخلة« التابع للسلطة الحكومية املكلفة 

بإدارة الدفاع الوطني بـ »املستشفى العسكري محـــــــمد السادس 

بالداخلة« ؛

- »املستشفى العسكري بكلميم« التابع للسلطة الحكومية املكلفة 

الحسن  موالي  »املستشفى العسكري  بـ  بإدارة الدفاع الوطني 

بكلميم« ؛

للسلطة  التابع  »املركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير«   -
الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني بـ »املستشفى العسكري 

وادي الذهب بأكادير«.

حذف مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

املادة 13

املسيرين  الدولة  مرفقي   ،2023 يناير  فاتح  من  ابتداء  يحذف، 

بصورة مستقلة التاليين :

الفالحة  لوزارة  التابعة  الغابوية«  املنتوجات  تقييم  »مصلحة   -

والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ؛

والصيد  الفالحة  لوزارة  التابع  ماسة«  لسوس  الوطني  »املنتزه   -

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.

يدفع الرصيد الباقي، إلى غاية 31 ديسمبر 2022، املسجل في ميزانية 

كل مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة إلى امليزانية العامة ويدرج في 

املداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000، املصلحة 8100، طبيعة املورد 

70 »موارد متنوعة«.

الحسابات الخصوصية للخزينة

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

املسمى »صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات«

املادة 14

I. - تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023، أحكام 

،2000-1999 للسنة املالية   26.99 من قانون املالية رقم   29  املادة 

بتاريخ 16 من ربيع  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 

األول 1420 )30 يونيو 1999(، كما وقع تغييرها وتتميمها :

العمليات  من ضبط حسابات  التمكن  في  رغبة   -.I  -.29 »املادة 

» املتعلقة بتحمل الدولة لتكلفة املنافع املمنوحة للمستثمرين في إطار

االستثمار  على  بالتحفيز  املتعلقة  االستثمار والتدابير  دعم  »أنظمة 

»وكذا بتحمل كل النفقات األخرى املتعلقة بدعم وإنعاش االستثمارات، 

»صندوق التنمية »يحمل الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

االستثمارات«. إنعاش  »صندوق  تسمية  واالستثمارات«،  »الصناعية 

»يعين............................................. بها العمل.

»II. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

»1 - املبالغ املدفوعة ............ العامة ؛

»2 - املبالغ ......................................................في إطار دعم وإنعاش 

»االستثمارات ؛

»3 - املبالغ ............... الدعم املقدم للمستثمرين والقطاع الخاص ؛ 

»4 - كل املوارد ............................................................... اتفاقي ؛

»5 - املوارد ................. ؛

»6 - الهبات ...................

»في الجانب املدين :

»1 - نفقات دعم االستثمارات املتعلقة بما يلي :

» - املبالغ املدفوعة برسم نظام الدعم األسا�ضي ؛

» - املبالغ املدفوعة برسم نظام الدعم الخاص ؛

»2 - نفقات إنعاش االستثمارات املتعلقة بما يلي :

 » - شراء األرض الالزمة إلنجاز االستثمار ؛

» - إنجاز البنية التحتية الخارجية ؛

» - التكوين املنهي ؛

»3 - جميع النفقات األخرى املتعلقة بدعم وإنعاش االستثمارات ؛

»4 - .......................... ؛

»5 - .......................... ؛

»6 - املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة ؛

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

II. - يستمر الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »صندوق 

وعقود  اتفاقيات  واحتساب  تنفيذ  في  االستثمارات«،  إنعاش 

االستثمارات املبرمة مع الحكومة والتي تدخل :
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- في إطار عقود النجاعة املتعلقة باملنظومات الصناعية واالتفاقيات 

اإلطار املتعلقة باملشاريع االستراتيجية واالتفاقيات التي تندرج في 

إطار تنزيل مخطط تسريع التنمية الصناعية ؛

- في إطار إنعاش االستثمارات موضوع البند 2 من الجانب املدين 

لهذا الحساب.

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

املسمى » حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة

على القيمة املضافة«

املادة 15

 II تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023، أحكام البند

من املادة 33 املكررة من قانون املالية لسنة 1986 رقم 33.85، الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع اآلخر1406  

)31 ديسمبر 1985(، كما وقع تغييرها وتتميمها :

»املادة 33 املكررة. - II. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

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

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

»في الجانب املدين :

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

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

» - النفقات ........................................... الضريبية ؛

» - املبالغ املدفوعة لفائدة مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي 

»الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها برسم مساهمات هذه 

»الجماعات الترابية ؛

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

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

 املسمى »صندوق التطهير السائل وتصفية املياه

املستعملة وإعادة استعمالها«

املادة 16 

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023، أحكام 

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

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 

)31 ديسمبر 2006(، كما تم تغييرها وتتميمها :

بالتطهير  العمليات املتعلقة   .................... رغبة   - .I  -  .17 »املادة 

»السائل والصلب وتصفية .............................. يسمى »صندوق التطهير 

»السائل والصلب وتصفية املياه املستعملة وإعادة استعمالها« ويكون 

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

»II. - يتضمن هذا الحساب : 

»في الجانب الدائن : 

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

» - املوارد........................................................... العمل ؛

» - املوارد املختلفة.

»في الجانب املدين :

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

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

» - املبالغ ........................................................................ الفاعلين ؛

املنزلية النفايات  حول  الدراسات  بإنجاز  املتعلقة  النفقات   -  « 

»واملماثلة لها ؛

ومؤسسات  ومجموعاتها  الترابية  للجماعات  املدفوعة  املبالغ   -  «

املتعلقة  واملشاريع  الدراسات  إلنجاز  الجماعات  بين  »التعاون 

املدفوعة  املبالغ  هذه  وتكون  لها.  واملماثلة  املنزلية  »بالنفايات 

الترابية  والجماعات  الدولة  بين  شراكة  اتفاقية  »موضوع 

»ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛

» - املبالغ املدفوعة لفائدة الفاعلين العموميين والخواص برسم 

 »املشاريع املتعلقة بالنفايات املنزلية واملماثلة لها. وتكون هذه املبالغ

»املدفوعة موضوع اتفاقية شراكة بين الدولة وهؤالء الفاعلين ؛

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

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

املسمى »الصندوق الوطني لتنمية الرياضة«

املادة 17

II تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023، أحكام البند 

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

اآلخر1407  ربيع  من   28 بتاريخ   1.86.352 رقم  الشريف  الظهير 

)31 ديسمبر 1986( ، كما وقع تغييرها وتتميمها :
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»املادة II - .32. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

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

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

»7( القسط ...................................................... 2006 ؛

»8( موارد متنوعة.

»في الجانب املدين :

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

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

»5 - النفقات ........................................ األشغال املذكورة ؛

»6 - النفقات املتعلقة بخدمات الحراسة والنظافة وأعمال صيانة 

»املنشآت الرياضية ؛

»7 - املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة ؛

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

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

املسمى »صندوق تحديث اإلدارة العمومية«

املادة 18

 I. - تنسخ وتعوض على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023،

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

من ذي  16 بتاريخ   1.04.255  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

القعدة 1425 )29 ديسمبر 2004(، كما تم تغييرها وتتميمها :

رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات   -  .I  -  .36 »املادة 

واستعمال  الرقمي  والتحول  العمومية  املرافق  بتحديث  »املتعلقة 

»األمازيغية الرامية إلى دعم :

»1 - املشاريع والحلول املبتكرة املرتبطة بتحديث املرافق العمومية 

»املدرجة ضمن مجاالت تطوير منظومة تنظيم املرافق العمومية، 

»السيما الرفع من جودة الخدمات املقدمة للعموم، وتكريس النزاهة 

واعتماد  اإلداري،  الالتمركز  ودعم  العام،  باملرفق  »والشفافية 

وتعزيز  البشرية،  املوارد  لتدبير  وناجعة  فعالة  وأنماط  »أساليب 

»نجاعة املرافق العمومية في تدبير مواردها ؛

»2 - املبادرات واملشاريع املرتبطة ببرامج التحول الرقمي املندرجة 

املساطر  وتبسيط  اإللكترونية،  اإلدارة  مجاالت  ضمن  »أساسا 

املقاوالت  وكذا  الخدمات  وترحيل  ورقمنتها  اإلدارية  »واملسارات 

»العاملة في مجال التحول الرقمي ورقمنة مقاوالت القطاع الخاص 

»واإلدماج الرقمي ودعم التأطير والتكوين وتقوية القدرات واملهارات ؛

البرامج واملشاريع والعمليات املتعلقة باستعمال األمازيغية  -  3« 

» ال سيما باإلدارات واملرافق العمومية والفضاءات العمومية باإلضافة

التربية  بمنظومة  خصوصا  تتعلق  أخرى  بمجاالت  إدماجها  »إلى 

واإلبداع  واالتصال،  واإلعالم  والتنظيم،  والتشريع  »والتكوين، 

»الثقافي والفني، والتقا�ضي، يحمل الحساب املرصد ألمور خصوصية 

»املسمى »صندوق تحديث اإلدارة العمومية« تسمية »صندوق تحديث 

»اإلدارة العمومية ودعم االنتقال الرقمي واستعمال األمازيغية«.

» تكون السلطة الحكومية املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة

»هي اآلمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته. 

»II . - يتضمن هذا الحساب : 

»في الجانب الدائن :

»1 - املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة ؛

»2 - املبالغ املدفوعة من طرف القطاعات الوزارية واملؤسسات، 

إلنجاز  العمومية،  واملقاوالت  واملؤسسات  الترابية،  »والجماعات 

العمومية  املرافق  بتحديث  متعلقة  مشتركة  وعمليات  »مشاريع 

»والتحول الرقمي واستعمال األمازيغية ؛

والخاص  العام  بالقطاعين  الشركاء  يدفعها  التي  املبالغ   -  3«

إطار  في  التكوين  ومعاهد  ومؤسسات  والتعاونيات  »والجمعيات 

»التحول الرقمي واستعمال األمازيغية ؛

»4 - مساهمات املنظمات والهيئات الدولية ؛

»5 - استرجاع املبالغ املدفوعة التي لم يتم استعمالها ؛

»6 - الهبات والوصايا ؛

»7 - املوارد املختلفة.

»في الجانب املدين :

»1 - النفقات املرتبطة بإنجاز العمليات املتعلقة بتحديث املرافق 

»العمومية والتحول الرقمي واستعمال األمازيغية ؛

»2 - النفقات املرتبطة بإنجاز مشاريع مشتركة، في إطار اتفاقي، بين 

»القطاعات الوزارية واملؤسسات، والجماعات الترابية، واملؤسسات 

»واملقاوالت العمومية، واملتعلقة بتحديث املرافق العمومية والتحول 

»الرقمي واستعمال األمازيغية ؛
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في  للمساهمة  العامة  امليزانية  لفائدة  املدفوعة  املبالغ   -  3«
والتحول  العمومية  املرافق  تحديث  بعمليات  املرتبطة  »النفقات 
»الرقمي واستعمال األمازيغية، املقترحة من لدن القطاعات الوزارية 

»واملؤسسات. وتنجز هذه العمليات في إطار اتفاقي ؛

العمومية،  واملقاوالت  املؤسسات  املبالغ املدفوعة لفائدة   -  4«
وفاعلين آخرين إلنجاز  واملؤسسات الدولية،  »والجماعات الترابية، 
الرقمي  والتحول  العمومية  املرافق  متعلقة بتحديث  »عمليات 

»واستعمال األمازيغية، في إطار اتفاقي ؛

والجمعيات  الخاص  القطاع  لفائدة  املبالغ املدفوعة   -  5«
»والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين في شكل إعانات للمساهمة 
إطار  في  األمازيغية،  واستعمال  الرقمي  التحول  إنجاز عمليات  »في 

»اتفاقي ؛

»6 - املبالغ املدفوعة إلى متعهد عمومي أو خاص لتدبير مساهمات 
»الدولة ولإلشراف على عمليات الدعم والتأطير واملواكبة واملساندة 
»وتتبع تنفيذ املشاريع املقترحة من طرف القطاع الخاص والجمعيات 
»والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين إلنجاز مبادرات ومشاريع 
»التحول الرقمي واستعمال األمازيغية وفق الشروط املقررة في إطار 

»اتفاقي ؛

»7 - املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة ؛ 

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

»III. - تحدد أشكال وكيفيات دفع املبالغ وتقديم الدعم الواردة في 
»الجانب املدين بالبنود 3 و 4 و5 و6 أعاله بنص تنظيمي.«

II.- يستمر تنفيذ االتفاقيات، املبرمة قبل فاتح يناير 2023، بنفس 
الشروط ويتم احتسابها في الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 
»صندوق تحديث اإلدارة العمومية ودعم االنتقال الرقمي واستعمال 

األمازيغية«.

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

املسمى »صندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري«

املادة 19

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023، أحكام 
الصادر   ،2002 للسنة املالية  املادة 24 من قانون املالية رقم 44.01 
15 من شوال 1422  بتاريخ  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 

)31 ديسمبر 2001(، كما وقع تغييرها وتتميمها :

املتعلقة بإعانة الدولة لدعم   ................... رغبة   -  .I  -  .24 »املادة 
لدعم  التضامن  »صندوق  .........................يسمى  وبمشاريع  »السكن 
 ................................. ويكون  »السكن وللسكنى واالندماج الحضري« 

»نفقاته.

»II. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

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

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

»في الجانب املدين :

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

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

» - النفقات .................................................. للتعمير ؛

» - النفقات املتعلقة بإعانة الدولة لدعم السكن املحدثة بموجب 
»املادة 8 من قانون املالية رقم 50.22 للسنة املالية 2023 ؛

» - املبالغ .................................................. حق ؛

» - النفقات .................................................. الضريبية.«

تغيير حساب النفقات من املخصصات

املسمى »اقتناء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية«

املادة 20

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2023، أحكام 
الصادر بتنفيذه الظهير   ،1969 من قانون املالية لسنة   43 الفصل 
الشريف رقم 1012.68 بتاريخ 11شوال 1388 )31 ديسمبر 1968( :

رغبة في التمكن من إنجاز النفقات املرتبطة   -  .I  -  .43 »الفصل 
املسلحة  القوات  معدات  وإصالح  باقتناء،  املتعلقة  »بالعمليات 
الخدمات  وتقديم  التجهيزات واألدوات  مختلف  وبإنجاز  »امللكية، 
نظام  تكاليف  وتحمل  جهة،  من  امللكية  املسلحة  للقوات  »الالزمة 
»الدعم الخاص الرامي إلى تطوير صناعة الدفاع من جهة أخرى، 
وإصالح  »اقتناء  املسمى  املخصصات  من  النفقات  حساب  »يحمل 
وإصالح معدات  »اقتناء  تسمية  »معدات القوات املسلحة امللكية«، 
ويكون  الدفاع«.  صناعة  تطوير  ودعم  امللكية  املسلحة  »القوات 
»الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني هو 

»اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

»II. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

» - املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة ؛

» - املبالغ املدفوعة، من طرف الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة 
»املكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن طريق االقتطاع من املبالغ 

»املرصودة في البنود املطابقة من ميزانية إدارة الدفاع الوطني ؛

» - الهبات والوصايا ؛

» -املوارد املختلفة والطارئة.
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»في الجانب املدين : 

» -املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة ؛

املسلحة  القوات  معدات  وإصالح  باقتناء  املرتبطة  -النفقات   «

»امللكية ؛

» - النفقات املرتبطة بالتجهيزات، األدوات وتقديم الخدمات لفائدة 

»القوات املسلحة امللكية ؛

» - الدعم املمنوح للمستثمرين في إطار تنمية صناعة الدفاع.

»III. - )تنسخ(

التجهيزات  مختلف  وإنجاز  وإصالح  اقتناء  يخص  فيما   -  .IV«

»واملعدات واألدوات وتقديم الخدمات لدى املوردين بالخارج، يؤهل 

»الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني، 

»في نطاق االتفاقيات واالتفاقات والصفقات ........................... بنكية ؛

»V. - تحدد في تعليمات مشتركة للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة 

باملالية  املكلفة  الحكومية  والسلطة  الوطني  الدفاع  بإدارة  »املكلف 

»كيفيات ................................................................تسيير هذا الحساب.«

البـاب الثـانـي

أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف

I. - امليزانية العـامة

التـأهيـل

املادة 21

طبقا ألحكام املادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون 

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

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.

املصادقة

املادة 22

يصادق على املرسومين  من الدستور،   70 وفقا ألحكام الفصل 

التاليين املتخذين عمال بأحكام املادة 19 من قانون املالية رقم 76.21 

للسنة املالية 2022 :

القعدة 1443 13 من ذي  في  الصادر  رقم 2.22.410  املرسوم   - 

)13 يونيو 2022( بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير 

- التكاليف املشتركة ؛

1444 األول  ربيــع   10 فـــي  الصــادر   2.22.780 رقــم  املرســوم   - 

)7 أكتوبر 2022( بفتح اعتمادات إضافية لفائدة امليزانية العامة.

إحداث منـاصـب مالية

املادة 23

منصبا ماليا برسـم امليزانيـة العامة للسنة   28.212 يتـم إحداث 

املالية 2023.

1 - 27.662  منصبا ماليا لفائدة الوزارات واملؤسسات التالية :

عدد املناصب املالية الوزارات واملؤسسات

7.544 وزارة الداخلية ........................................................................................................

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

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

2.349 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار ........................................................

1.200 وزارة االقتصاد واملالية ...........................................................................................

1.000 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ...................................................

505 وزارة العدل .............................................................................................................

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

374 وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة .....................................................

250 وزارة التجهيز واملاء ..................................................................................................

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

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

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

110 وزارة الشباب والثقافة والتواصل ..........................................................................

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

90 رئيس الحكومة ........................................................................................................

80 وزارة النقل واللوجيستيك ......................................................................................

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

60 وزارة اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ....................

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

50 وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني ................

50
وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزارة 

السياسات العمومية ..............................................................................................

50 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة .....

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

40 وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة ..............................................................

40 وزارة الصناعة والتجارة .........................................................................................
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30 مجلس النواب .........................................................................................................

30 مجلس املستشارين .................................................................................................

30 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان ......................

30 وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة ..........................................................

15 املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ............................................................................

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

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

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

27.662 املجموع ....................................................

550 منصبا ماليا على مختلف  يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع   -  2

منها لفائدة األشخاص في   200 وتخصص  الوزارات أو املؤسسات، 

وضعية إعاقة.

عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد   -  3

يناير2023، فاتح  من  ابتداء  يحدث  املادة،  هذه  من   1 البند   في 

4.300 منصبا ماليا لفائدة املجلس األعلى للسلطة القضائية، تخصص 

مالية على مستوى وزارة  الذين يشغلون مناصب  للقضاة  حصريا 

العدل وكذا القضاة املوجودين في وضعية إلحاق.

يشغلها  التي  املالية  املناصب  التاريخ،  نفس  من  ابتداء  وتحذف 

املناصب املالية التي يشغلها  باستثناء  املعنيون باألمر بوزارة العدل، 

القضاة املوجودون في وضعية إلحاق بهذه الوزارة.

4 - عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد في 

البند 1 من هذه املادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير2023، لدى املجلس 

األعلى للسلطة القضائية 150 منصبا ماليا، لتسوية الوضعية اإلدارية 

واملعينين  التمرين  نهاية  امتحان  في  الناجحين  القضائيين  للملحقين 

كقضاة في السلك القضائي. وتتحمل ميزانية املجلس األعلى للسلطة 

القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية.

وتحذف، ابتداء من تاريخ هذه التسوية، املناصب املالية التي كان 

يشغلها املعنيون باألمر بوزارة العدل.

املناصب املالية التابعة   ،2023 ابتداء من فاتح يناير  - تحذف،   5

لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

املستخدمون  وكذا  واملتدربون  املرسمون  املوظفون  يشغلها  والتي 

املتعاقدون، العاملون باملصالح املركزية والالممركزة التابعة إلدارة 

املياه والغابات، وذلك باملوازاة مع إلحاقهم التلقائي، ابتداء من نفس 

التاريخ، بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.

 حذف املناصب املالية الشاغرة على إثر إحالة املوظفين

الذين يشغلونها على التقاعد

املادة 24

أحكام   ،2023 يناير  فاتح  من  ابتداء  التالي،  النحو  على  تتمم 

الفقرة الثالثة من املادة 43 من القانون املالي رقم 8.96 للسنة املالية 

1996-1997، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 

12 من صفر 1417 )29 يونيو 1996(، كما وقع تغييرها وتتميمها :

»املادة 43 )الفقرة 3(. - وال تطبق ............................. للوقاية املدنية 

»واملناصب املالية الخاصة باملجلس األعلى للسلطة القضائية.«

 ترشيد استعمال املناصب املالية التي أصبحت شاغرة

خالل السنة املالية

املادة 25

أحكام  ،2023 يناير  فاتح  من  ابتداء  التالي،  النحو  على   تتمم 

املادة 22 من قانون املالية رقم 110.13 للسنة املالية 2014، الصادر 

 1435 من صفر   26 بتاريخ   1.13.115 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)30 ديسمبر 2013(، كما وقع تغييرها وتتميمها :

»املادة 22.- تستعمل ................................. القضائية.

»ال تطبق .............................................. رقم 48.09 املذكورة أعاله.

»ال تطبق كذلك ...................................... للوقاية املدنية واملناصب 

»املالية الخاصة باملجلس األعلى للسلطة القضائية.«

إلغاء اعتمادات األداء التي لم تكن محل التزام

املادة 26

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

املالية 2022 فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانية العامة التي لم 

تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2022 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها 

من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

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

املالية 2022 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 

املفتوحة برسم نفقات االستثمار بامليزانية العامة  اعتمادات األداء 

أموال  من  املستفيدة  واملشاريع  البرامج  لفائدة  االلتزام  وأرصدة 

املساعدة، املؤشر عليها والتي لم يصدر األمر بصرفها.
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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 27

70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث  طبقا ألحكام الفصل 

بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خالل السنة املالية 

.2023

ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة 

عليها في أقرب قانون للمالية.

III. - الحسابات الخصوصية للخزينة

التـأهـيل

املادة 28

طبقا ألحكام املادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون 

في حالة االستعجال والضرورة امللحة وغير  املالية، يؤذن للحكـومة، 

2023 حسابات خصوصية  أن تحدث خالل السنة املالية  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 29

يحدد بمليار )1.000.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون لرئيس 

الحكومة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2023 من االعتمادات 

التي سترصد له في السنة املالية 2024 فيما يتعلق بالحساب املرصد 

للتنمية  الوطنية  املبادرة  دعم  »صندوق  املسمى  خصوصية  ألمور 

البشريـة«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني«

املادة 30

درهم مبلغ النفقات املأذون   )100.000.000( يحدد بمائة مليون 

للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة 

2023 من االعتمادات التي سترصد لها في السنة املالية 2024  املالية 

»صندوق  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  بالحساب  يتعلق  فيما 

الدعم لفائدة األمن الوطني«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

 املسمى »الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية

ووثائق السفر«

املادة 31

يحدد بستمائة مليون )600.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة 

2023 من االعتمادات التي سترصد لها في السنة املالية 2024  املالية 

»الصندوق  فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الحساب الخاص بالصيدلية املركزية«

املادة 32

النفقات  مبلغ  درهم   )500.000.000( مليون  بخمسمائة  يحدد 

املأذون للسلطة الحكومية املكلفة بالصحة االلتزام بها مقدما خالل 

2023 من االعتمادات التي سترصد لها في السنة املالية  السنة املالية 

املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  بالحساب  يتعلق  فيما   2024

»الحساب الخاص بالصيدلية املركزية«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الخاص بالطرق«

املادة 33

يحدد بمليارين وخمسمائة مليون )2.500.000.000( درهم مبلغ 

النفقات املأذون للسلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز االلتزام بها مقدما 

2023 من االعتمادات التي سترصد لها في السنة  خالل السنة املالية 

املالية 2024 فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

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

املسمى »صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية«

املادة 34

املأذون  النفقات  مبلغ  درهم   )2.000.000.000( بملياري  يحدد 

مقدما  بها  االلتزام  القروية  بالتنمية  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

2023 من االعتمادات التي سترصد لها في السنة  خالل السنة املالية 

املالية 2024 فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

»صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الوطني لتنمية الرياضة«

املادة 35

املأذون  النفقات  مبلغ  درهم   )1.000.000.000( بمليار  يحدد 

للسلطة الحكومية املكلفة بالرياضة االلتزام بها مقدما خالل السنة 

2023 من االعتمادات التي سترصد لها في السنة املالية 2024  املالية 

»الصندوق  فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

الوطني لتنمية الرياضة«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الوطني للعمل الثقافي«

املادة 36

يحدد بخمسين مليون )50.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

للسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة االلتزام بها مقدما خالل السنة 

2023 من االعتمادات التي سترصد لها في السنة املالية 2024  املالية 

»الصندوق  فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

الوطني للعمل الثقافي«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون«

املادة 37

النفقات  مبلغ  درهم   )800.000.000( مليون  بثمانمائة  يحدد 

املأذون للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج االلتزام بها 

2023 من االعتمادات التي سترصد له في  مقدما خالل السنة املالية 

فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية   2024 السنة املالية 

املسمى »الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون«.

االلتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من املخصصات 

املسمى »اقتناء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية ودعم 

تطوير صناعة الدفاع«

املادة 38

يحدد بمائة وتسعة عشرة مليارا وسبعمائة وستة وستين مليون 

املنتدب  للوزير  املأذون  النفقات  مبلغ  درهم   )119.766.000.000(

لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني االلتزام بها مقدما 

2023 من االعتمادات التي سترصد له في السنة  خالل السنة املالية 

فيما يتعلق بحساب النفقات من املخصصات املسمى   2024 املالية 

»اقتناء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية ودعم تطوير صناعة 

الدفاع«.

عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

املادة 39

القانون  من   28 من أحكام الفقرة السادسة من املادة  استثناء 

التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، يظل العمل جاريا خالل السنة 

بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها   2023 املالية 

الحسابات  بتنفيذ عمليات  يتعلق  فيما   2022 ديسمبر   31 غاية  إلى 

باستنـزال  وكذا  التاريخ  هذا  في  املفتوحة  للخزينة  الخصوصية 

النفقات الناتجة عن صرف املرتبات أو األجور أو التعويضات من 

بعض الحسابات املذكورة .

الباب الثالث 

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة 

املادة 40

باملبالغ املثبتة في الجدول التالي،   2023 تحدد خالل السنة املالية 

املوارد املرصدة في امليزانية العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة املسيرة 

بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في 

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

والتوازن العام الناتج عن ذلك )بالدرهم( :
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294.719.508.000املداخيل العادية للميزانية العامة )1( :

264.899.244.000- املداخيل الضريبية :

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

120.620.920.000- الضرائب غير املباشرة....…………………................……………....………………..

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

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

29.820.264.000- املداخيل غير الضريبية :

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

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

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

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

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

302.106.125.000النفقات العادية للميزانية العامة )2( :

271.139.576.000- نفقات التسيير :

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

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

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

9.648.013.000- النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية…....

2.200.000.000- النفقات الطارئة  واملخصصات اإلحتياطية...............................................

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

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

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

الدين  واستهالكات  اإلقتراضات  حصيلة  )دون  العامة  امليزانية  رصيد 

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

مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة :

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

2.299.703.000- نفقات ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة :

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

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

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

 الحسابات الخصوصية للخزينة : 

110.374.805.000- موارد الحسابات الخصوصية للخزينة…………………....……………..………...

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

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

الدين  واستهالكات  اإلقتراضات  حصيلة  )دون  الدولة  ميزانية  رصيد 

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

78.253.012.000استهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل )9( :

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

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

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

129.041.300.000موارد اإلقتراضات املتوسطة  والطويلة األجل )11( :

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

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

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

اإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية أخرى

املادة 41

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خالل 

للمداخيل  املقدر  املبلغ  حدود  في  الخارج  من   ،2023 املالية  السنة 

املسجـلة بالفصل 1.1.0.0.0.13.000، املصلحة 8500، طبيعة املورد 22 

مقابل قيمة االقتراضات   - »حصيلة االقتراض   : من امليزانية العامة 

الخارجية«.

املادة 42 

يؤذن للحكومة في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية واللجوء 

إلى كل أداة مالية أخرى ملواجهة جميع تكاليف الخزينة خالل السنة 

املالية 2023.

التدبير الفعال للدين الداخلي

املادة 43

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية واللجوء إلى كل أداة 

مالية أخرى قصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر 

استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة وكل أداة مالية أخرى.

التدبير الفعال لنفقات االستثمار

املادة 44

في تطبيق احتياطات   ،2023 يؤذن للحكومة، خالل السنة املالية 

نفقات االستثمار من  املفتوحة برسم  األداء  اعتراضية العتمادات 

امليزانية العامة.

تحدد نسبة االحتياطات لالعتمادات املذكورة في %15.
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الجزء الثاني 

وسائل املصالح 

النفقات من امليزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة املسيرة 

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

I. - امليزانية العامة 

املادة 45

2023 فيمـا  يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 

يتعلق بنفقات التسيير من امليزانية العامة بمائتين وواحد وسبعين 

مليارا ومائة وتسعة وثالثين مليونا وخمسمائة وستة وسبعين ألف 

)271.139.576.000( درهم.

وتوزع االعتمادات املذكـورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة 

في الجدول »ب« امللحق بقانون املالية هذا.

املادة 46

واعتمادات االلتزام املفتوحة فيما  يحدد مبلغ اعتمادات األداء 

يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانيـة العامة بمائة وثمانية وسبعين 

ألف  وثالثة وتسعين  وثمانمائة  مليونا  وأربعة وستين  ومائة  مليارا 

)178.164.893.000( درهم، منها مائة وستة ماليير وسبعة وعشرون 

مليونا وثالثمائة وأربعة آالف )106.027.304.000( درهم اعتمادات 

األداء.

وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة على الفصول 

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

املادة 47

يحدد بمائة وتسعة ماليير ومائتين وتسعة عشر مليونا وخمسمائة 

االعتمادات  مبلغ  درهم   )109.219.561.000( ألف  وستين  وواحد 

الدين  بنفقات  يتعلق  فيما   2023 املالية  السنة  برسم  املفتوحة 

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 48

 2023 املالية  السنة  برسم  املفتوحة  االعتمادات  مبلغ  يحدد 

بصورة  املسيرة  الدولة  ملرافق  االستغالل  بنفقات  يتعلق  فيما 

مستقلة بمليارين وستة عشر مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألف 

)2.016.918.000( درهم.

وتوزع االعتمادات املذكورة حسب الوزارة أو املؤسسة وحسب 

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

هذا.

املادة 49

واعتمادات االلتزام املفتوحة فيما  يحدد مبلغ اعتمادات األداء 

مستقلة  بصورة  املسيرة  الدولة  ملرافق  االستثمار  بنفقات  يتعلق 

بثالثمائة وثمانية وسبعين مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانين ألف 

)378.785.000( درهم، منها مائتان واثنان وثمانون مليونا وسبعمائة 

وخمسة وثمانون ألف )282.785.000( درهم اعتمادات األداء.

وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة حسب الوزارة 

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

امللحق بقانون املالية هذا.

III. - الحسابات الخصوصية للخزينة

املادة 50

2023 فيما  يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 

يتعلق بنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بمائة وإحدى عشر 

مليارا وسبعمائة وستة وثمانين مليونا وستمائة وتسعة عشرة ألف 

)111.786.619.000( درهم.

وفقا  والحسابات  األصناف  على  املذكورة  االعتمادات  وتوزع 

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

*
*  *
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الجدول (أ) 
( المادة 40)

جدول التقييم اإلجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات 
الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2023

(بالدرهم)
I- الميزانية العامة 

1

تقديرات سنة 2023 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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2

تقديرات سنة 2023 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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3

تقديرات سنة 2023 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

14 849 649 000 رسوم االستيراد 11

للتذكرة االقتطاع الجبائي عند االستيراد 12

للتذكرة االتاوة على استغالل الفوسفاط 13

200 000 الرسم الموحد 14

176 000 000 رسوم التمبر المستوفاة من لدن ادارة الجمارك 15

18 420 000 الرسوم القنصلية 16

3 604 000 الرسوم المفروضة على النقل الخاص 17

الرسوم الداخلية على االستهالك 20

859 215 000 الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 21

1 110 287 000 الرسم المفروض على أنواع الجعة 22

655 083 000 الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا 23
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4

تقديرات سنة 2023 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

للتذكرة الرسم المفروض على المنتجات المحتوية على السكر 24

86 455 000 الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبالتين 25

للتذكرة الرسوم المفروضة على االغشية المطاطية واالوعية الهوائية وإطارات العجالت 26

16 857 162 000 الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة 27

12 500 020 000 الرسم المفروض على التبغ المصنع 28

الضريبة على القيمة المضافة 30

54 238 444 000 الضريبة على القيمة المضافة لالستيراد 31

10 341 000 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل 32

48 000 000 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

15 600 000 الزيادات المترتبة على السندات االقتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير 60

104 000 000 حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بادارة الجمارك و الضرائب 
غير المباشرة 70

للتذكرة اتاوي انبوب الغاز 80

104 603 000 موارد متنوعة 90

101 637 083 000 مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المديرية العامة للضرائب 8400

الضرائب المباشرة 10

61 544 795 000 الضريبة على الشركات 11 

48 068 719 000 الضريبة على الدخل 12 

رسوم مماثلة 20

29 607 000 الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات 21 

128 076 000 الضريبة المهنية 22 

13 718 000 ضريبة السكن 23 

800 000 000 الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة 24

للتذكرة الرسوم المفروضة على التبغ 30 

الضريبة على القيمة المضافة 40

33 503 913 000 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل 41 
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5

تقديرات سنة 2023 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

رسوم التسجيل 50

8 800 107 000 رسوم نقل الملكية 51 

417 262 000 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 

1 227 917 000 الرسوم المفروضة على عقود التأمينات 57 

للتذكرة رسوم متنوعة وموارد تبعية 58 

رسوم التمبر 60

241 000 التمبر الفريد والورق المدموغ 61 

760 402 000 التمبر على االوامر باألداء 62 

للتذكرة بطاقة التعريف 63 

602 715 000 جوازات السفر 64 

للتذكرة تسجيل األجانب 65 

27 044 000 رخص الصيد وحمل السالح 66 

1 179 673 000 التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات 67 

28 089 000 رسم التمبر الخاص بسندات االستيراد 68 

الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات 70

2 913 196 000 الرسم األساسي ورسم النسخة 71 

الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات 80

1 098 861 000 الزيادة المترتبة عن عدم اإلقرارأوالتأخير أوالنقص في اإلقرار 81 

806 737 000 الغرامات المترتبة عن التأخير في األداء 82 

1 605 316 000 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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تقديرات سنة 2023 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

للتذكرة موارد متنوعة 95

163 556 388 000 مجموع موارد المديرية العامة للضرائب

مديرية الخزينة والمالية الخارجية 8500

الموارد العادية 10

660 000 000 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

4 729 000 الفوائد المترتبة على القروض و السلفات 17

100 000 000 فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية 18

حصيلة االقتراض 20

69 041 300 000 االقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة األجل 21 

60 000 000 000 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

54 000 000 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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تقديرات سنة 2023 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

للتذكرة موارد أخرى 94

132 690 029 000 مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية

مديرية المنشآت العامة والخوصصة 8600

عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العامة 10

3 500 000 000 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 

14 940 000 الموارد اآلتية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 16 

15 000 000 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

10 160 000 000 األرباح اآلتية من شركة "المجمع الشريف للفوسفاط" "م ش ف" ش.م 31

121 000 000 األرباح اآلتية من مجموعة التهيئة العمران 32

40 000 000 األرباح اآلتية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية 33

100 000 000 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

46 000 000 األرباح اآلتية من السلطة المينائية طنجة المتوسط 37

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 
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906 000 000 االرباح اآلتية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات 44 

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

23 419 940 000 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 

47 000 000 حصيلة بيع المنقوالت والحطام والمعدات الغير المستعملة 50

2 500 000 موارد متنوعة 60 

355 000 000 مجموع موارد مديرية أمالك الدولة

421 908 590 000 مجموع موارد وزارة االقتصاد والمالية 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 1.1.0.0.0.14.000

اإلدارة العامة  6100

للتذكرة رسم وضع الطابع 10

للتذكرة رسم التفتيش 20

للتذكرة موارد متنوعة 30

للتذكرة مجموع موارد اإلدارة العامة 

للتذكرة 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 
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للتذكرة األتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة لألمالك العامة 20 

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 9100

7 300 000 االتاوى المفروضة على اإلمتياز الممنوح الستغالل األماكن المخصصة للصيد داخل االمالك العامة البحرية 10

38 877 000 رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد 20

158 374 000 إيتاوات الصيد البحري 30

231 871 000 المساهمة المتعلقة بالصيد البحري 40

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

1 184 000 االتاوي السنوية المستحقة برسم اتفاقيات االمتياز لمزارع تربية االحياء البحرية  60

190 000 موارد متنوعة 70

441 796 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

451 896 000 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 

4 000 000 الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات 20 

للتذكرة الموارد المتعلقة بالتنقيب عن الهيدروكاربورات واستغاللها 30

7 000 000 موارد متنوعة 40

12 000 000 مجموع موارد االدارة العامة

12 000 000 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
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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

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة  1.1.0.0.0.46.000

اإلدارة العامة 0000

200 000 موارد متنوعة 10

200 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

200 000 مجموع موارد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

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

إدارات متنوعة 1.1.0.0.0.00.000

اإلدارة العامة 0000

400 000 الخرائط و الوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات 10 
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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

423 760 808 000 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

15 000 000 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

52 000 000 مجموع

وزارة الصحة والحماية االجتماعية

11 000 000 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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7 000 000 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

16 000 000 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

28 000 000 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

13 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة 4.1.1.0.0.12.022

23 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 4.1.1.0.0.12.023

13 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة 4.1.1.0.0.12.024

6 800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج 4.1.1.0.0.12.025

24 000 000 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

7 500 000 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

23 000 000 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

13 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 4.1.1.0.0.12.036

15 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.1.1.0.0.12.037

14 000 000 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

20 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.1.0.0.12.041

15 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات 4.1.1.0.0.12.042
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31 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس  4.1.1.0.0.12.045

27 000 000 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

20 000 000 مديرية األدوية و الصيدلة 4.1.1.0.0.12.051

8 000 000 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

7 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات 4.1.1.0.0.12.054

28 000 000 المركز االستشفائي الجهوي بالرباط 4.1.1.0.0.12.055

8 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت 4.1.1.0.0.12.056

7 500 000 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

5 000 000 المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان 4.1.1.0.0.12.059

4 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا 4.1.1.0.0.12.060

7 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز 4.1.1.0.0.12.061

6 700 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة 4.1.1.0.0.12.062

5 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور 4.1.1.0.0.12.063

6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك 4.1.1.0.0.12.064

11 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم 4.1.1.0.0.12.065

7 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة 4.1.1.0.0.12.066

12 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.1.0.0.12.067

10 000 000 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

6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب 4.1.1.0.0.12.070

11 000 000 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

9 500 000 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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32 000 000 المركز االستشفائي الجهوي بفاس  4.1.1.0.0.12.075

6 500 000 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

6 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.1.1.0.0.12.078

7 000 000 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

6 500 000 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

5 500 000 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

6 000 000 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

1 061 500 000 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

55 000 000 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.1.0.0.13.007

105 000 000 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

375 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس 4.1.1.0.0.14.018

400 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش 4.1.1.0.0.14.019

375 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس 4.1.1.0.0.14.020

300 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.1.0.0.14.021

300 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.1.0.0.14.022
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400 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.1.0.0.14.023

16 888 000 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

2 500 000 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

102 000 000 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

2 400 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.1.0.0.20.008

2 759 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.1.0.0.20.009

5 073 000 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

2 657 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.1.0.0.20.012

2 426 000 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

69 715 000 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

800 000 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.1.1.0.0.27.004

6 300 000 مجموع

وزارة الشباب والثقافة والتواصل

1 000 000 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

8 060 000 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما  4.1.1.0.0.29.009

21 140 000 مجموع
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وزارة اإلدماج االقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 

400 000 قسم التكوين 4.1.1.0.0.31.004

400 000 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 الحسن الثاني بالعيون 4.1.1.0.0.34.005

10 000 000 المستشفى العسكري محمد السادس بالداخلة 4.1.1.0.0.34.006

21 000 000 المستشفى العسكري موالي الحسن بكلميم 4.1.1.0.0.34.007

33 000 000 المستشفى العسكري وادي الذهب 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

2 161 000 المركز الوطني للتوثيق 4.1.1.0.0.42.002

2 736 000 مدرسة علوم المعلومات  4.1.1.0.0.42.003

18 747 000 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

186 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.1.1.0.0.46.007

13 354 000 مجموع
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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

2 016 918 000 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

788 000 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

3 773 000 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

300 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.2.0.0.20.008

650 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.2.0.0.20.009

4 200 000 المعهد العالي للصيد البحري  4.1.2.0.0.20.010

300 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.2.0.0.20.011

535 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.2.0.0.20.012

2 315 000 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

10 400 000 مصلحة الثانويات الفالحية 4.1.2.0.0.20.015

25 200 000 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

380 000 معهد المعادن بتويسيت  4.1.2.0.0.27.001

1 380 000 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

3 260 000 مجموع

وزارة الشباب والثقافة والتواصل

- مطبعة دار المناهل 4.1.2.0.0.29.001

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
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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 

200 000 قسم التكوين 4.1.2.0.0.31.004

200 000 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 الحسن الثاني بالعيون 4.1.2.0.0.34.005

- المستشفى العسكري محمد السادس بالداخلة 4.1.2.0.0.34.006

- المستشفى العسكري موالي الحسن بكلميم 4.1.2.0.0.34.007

- المستشفى العسكري وادي الذهب 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

100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.1.2.0.0.46.006
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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

282 785 000 مجموع موارد االستثمار

2 299 703 000 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

3 209 100 000 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

200 000 000 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت 3.1.0.0.1.04.005

3 600 000 000 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

3 353 000 000 صندوق إنعاش االستثمارات 3.1.0.0.1.04.008

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

37 608 299 000 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

1 500 000 000 صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها 3.1.0.0.1.08.011

400 000 000 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

1 900 000 000 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 3.1.0.0.1.12.001

1 500 000 000 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

89 960 000 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

350 000 000 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي 3.1.0.0.1.13.025

800 000 000 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

500 000 000 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

4 132 000 000 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية 3.1.0.0.1.20.007

700 000 000 الصندوق الوطني الغابوي 3.1.0.0.1.20.008

30 000 000 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية  3.1.0.0.1.20.009

150 000 000 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

1 179 500 000 صندوق تحديث اإلدارة العمومية ودعم االنتقال الرقمي واستعمال األمازيغية 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 لدعم السكن وللسكنى واالندماج الحضري 3.1.0.0.1.46.001

150 000 000 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون 3.1.0.0.1.51.001

99 403 286 000 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 2023 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

3 019 000 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير 3.1.0.0.7.13.059

6 429 000 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية 3.1.0.0.7.13.064

61 571 000 القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة" 3.1.0.0.7.13.066

71 019 000 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 اقتناء واصالح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع 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

110 374 805 000 مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة
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الجدول - ب -
( المادة 45)
الباب األول

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول لإلعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة 
بالميزانية العامة للسنة المالية 2023

(بالدرهم)

32

اإلعتمادات لسنة 2023 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

577 257 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.02.000

1 514 183 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.02.000

مجلس النواب

433 410 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.03.000

142 860 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.03.000

مجلس المستشارين

288 440 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.43.000

137 180 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.43.000

رئيس الحكومة

176 690 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.04.000

744 700 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.04.000

المحاكم المالية

372 640 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.05.000

95 000 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.05.000

وزارة العدل 

3 189 941 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.06.000

333 949 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.06.000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

2 613 081 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.07.000

1 396 600 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.07.000

وزارة الداخلية

31 221 521 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.08.000

4 480 657 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.08.000
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اإلعتمادات لسنة 2023 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

8 795 874 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.10.000

4 416 081 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.10.000

وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

40 856 209 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.11.000

21 202 187 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.11.000

وزارة الصحة والحماية االجتماعية

13 455 252 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.12.000

6 675 000 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.12.000

وزارة االقتصاد والمالية 

3 199 876 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.13.000

584 278 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.13.000

38 674 400 000 - التكاليف المشتركة .................................................................................................................. 1.2.1.3.0.13.000

9 648 013 000 - التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية .................................................................................. 1.2.1.5.0.13.000

وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

297 131 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.14.000

228 476 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.14.000

األمانة العامة للحكومة

95 709 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.16.000

27 541 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.16.000

وزارة التجهيز والماء

1 064 128 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.17.000

608 997 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.17.000

وزارة النقل واللوجيستيك

184 064 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.18.000

102 770 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.18.000

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

963 850 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.20.000

3 389 046 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.20.000
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34

اإلعتمادات لسنة 2023 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

1 079 540 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.23.000

3 591 943 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.23.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

16 535 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.24.000

122 565 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.24.000

وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة

240 099 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.27.000

322 572 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.27.000

وزارة الصناعة والتجارة

256 376 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.28.000

288 188 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.28.000

وزارة الشباب والثقافة والتواصل

836 102 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.29.000

2 066 496 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.29.000

وزارة اإلدماج االقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 

362 377 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.31.000

1 161 482 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.31.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان 

41 815 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.32.000

45 811 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.32.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة 

71 842 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.33.000

187 297 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.33.000

إدارة الدفاع الوطني

39 480 914 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.34.000

7 530 010 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.34.000

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

74 655 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.35.000

75 912 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.35.000
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اإلعتمادات لسنة 2023 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

349 666 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.42.000

173 459 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.42.000

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

385 622 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.46.000

759 970 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.46.000

وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة

79 379 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.48.000

580 000 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.48.000

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

1 829 701 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.51.000

966 433 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.51.000

المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

71 985 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.52.000

50 980 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.52.000

المجلس األعلى للسلطة القضائية

2 670 963 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.53.000

263 080 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.53.000

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

91 360 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.54.000

84 000 000 - 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

271 139 576 000 مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة
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الجدول -ج-
( المادة 46)
الباب الثاني

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول لإلعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات اإلستثمار الخاصة 
بالميزانية العامة للسنة المالية 2023

(بالدرهم)

1

المجموع اعتمادات اإللتزام 
2024 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2023 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

131 608 000 - 131 608 000 البالط الملكي 1.2.2.2.0.02.000

40 000 000 20 000 000 20 000 000 مجلس النواب 1.2.2.2.0.03.000

55 000 000 10 000 000 45 000 000 مجلس المستشارين 1.2.2.2.0.43.000

707 300 000 7 000 000 700 300 000 رئيس الحكومة 1.2.2.2.0.04.000

152 000 000 67 000 000 85 000 000 المحاكم المالية 1.2.2.2.0.05.000

493 550 000 263 000 000 230 550 000 وزارة العدل  1.2.2.2.0.06.000

365 000 000 60 000 000 305 000 000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 1.2.2.2.0.07.000

7 939 782 000 3 877 690 000 4 062 092 000 وزارة الداخلية 1.2.2.2.0.08.000

3 100 080 000 1 247 000 000 1 853 080 000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 1.2.2.2.0.10.000

14 243 871 000 5 277 000 000 8 966 871 000 وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة 1.2.2.2.0.11.000

14 000 000 000 6 000 000 000 8 000 000 000 وزارة الصحة والحماية االجتماعية 1.2.2.2.0.12.000

223 818 000 87 325 000 136 493 000 وزارة االقتصاد والمالية  1.2.2.2.0.13.000

33 861 000 000 - 33 861 000 000 وزارة االقتصاد والمالية - التكاليف المشتركة 1.2.2.3.0.13.000

898 477 000 56 500 000 841 977 000 وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 1.2.2.2.0.14.000

10 353 000 - 10 353 000 األمانة العامة للحكومة 1.2.2.2.0.16.000

57 366 865 000 43 836 049 000 13 530 816 000 وزارة التجهيز والماء 1.2.2.2.0.17.000

2 029 620 000 198 000 000 1 831 620 000 وزارة النقل واللوجيستيك 1.2.2.2.0.18.000

20 205 077 000 5 852 670 000 14 352 407 000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1.2.2.2.0.20.000

1 937 239 000 900 000 000 1 037 239 000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 1.2.2.2.0.23.000

3 371 213 000 2 000 000 3 369 213 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات 
العمومية 1.2.2.2.0.24.000

212 327 000 25 500 000 186 827 000 وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة 1.2.2.2.0.27.000

1 458 594 000 120 000 000 1 338 594 000 وزارة الصناعة والتجارة 1.2.2.2.0.28.000

2 561 751 000 365 000 000 2 196 751 000 وزارة الشباب والثقافة والتواصل 1.2.2.2.0.29.000

1 039 260 000 127 000 000 912 260 000 وزارة اإلدماج االقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات  1.2.2.2.0.31.000

24 460 000 - 24 460 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان  1.2.2.2.0.32.000

1 259 225 000 10 000 000 1 249 225 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة  1.2.2.2.0.33.000
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2

المجموع اعتمادات اإللتزام 
2024 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2023 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

28 319 000 8 000 000 20 319 000 المندوبية السامية للتخطيط 1.2.2.2.0.42.000

1 008 350 000 67 855 000 940 495 000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة  1.2.2.2.0.46.000

225 000 000 - 225 000 000 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

11 500 000 - 11 500 000 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي 1.2.2.2.0.52.000

224 200 000 - 224 200 000 المجلس األعلى للسلطة القضائية 1.2.2.2.0.53.000

13 000 000 - 13 000 000 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

178 164 893 000 72 137 589 000 106 027 304 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بالميزانية العامة
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الجدول -د-
( المادة 47)
الباب الثالث

التوزيع على الفصول لإلعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي للسنة المالية 2023 
(بالدرهم)

38

اإلعتمادات لسنة 2023 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

30 966 549 000 وزارة االقتصاد والمالية - فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي 1.2.3.1.0.13.000

78 253 012 000 وزارة االقتصاد والمالية - استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل األجل 1.2.3.2.0.13.000

109 219 561 000 مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي
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الجدول - هـ - 
( المادة 48)

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية 2023
(بالدرهم)

39

اعتمادات األداء لسنة 2023 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

15 000 000 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

52 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

وزارة الصحة والحماية االجتماعية

11 000 000 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

7 000 000 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

16 000 000 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

28 000 000 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

13 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة 4.2.1.1.0.12.022

23 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 4.2.1.1.0.12.023

13 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة 4.2.1.1.0.12.024

6 800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج 4.2.1.1.0.12.025

24 000 000 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

7 500 000 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

23 000 000 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

13 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 4.2.1.1.0.12.036

15 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.2.1.1.0.12.037

14 000 000 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

20 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.2.1.1.0.12.041
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15 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات 4.2.1.1.0.12.042

31 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس  4.2.1.1.0.12.045

27 000 000 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

20 000 000 مديرية األدوية و الصيدلة 4.2.1.1.0.12.051

8 000 000 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

7 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات 4.2.1.1.0.12.054

28 000 000 المركز االستشفائي الجهوي بالرباط 4.2.1.1.0.12.055

8 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت 4.2.1.1.0.12.056

7 500 000 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

5 000 000 المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان 4.2.1.1.0.12.059

4 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا 4.2.1.1.0.12.060

7 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز 4.2.1.1.0.12.061

6 700 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة 4.2.1.1.0.12.062

5 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور 4.2.1.1.0.12.063

6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك 4.2.1.1.0.12.064

11 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم 4.2.1.1.0.12.065

7 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة 4.2.1.1.0.12.066

12 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.2.1.1.0.12.067

10 000 000 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

6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب 4.2.1.1.0.12.070

11 000 000 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

9 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة 4.2.1.1.0.12.073
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6 000 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.2.1.1.0.12.074

32 000 000 المركز االستشفائي الجهوي بفاس  4.2.1.1.0.12.075

6 500 000 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

6 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.2.1.1.0.12.078

7 000 000 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

6 500 000 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

5 500 000 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

6 000 000 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

1 061 500 000 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

55 000 000 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.2.1.1.0.13.007

105 000 000 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

375 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس 4.2.1.1.0.14.018

400 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش 4.2.1.1.0.14.019

375 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس 4.2.1.1.0.14.020

300 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.2.1.1.0.14.021
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300 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.2.1.1.0.14.022

400 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.2.1.1.0.14.023

16 888 000 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

2 500 000 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

102 000 000 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



-92-

44

اعتمادات األداء لسنة 2023 بيان المرافق الرمز

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

2 400 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.2.1.1.0.20.008

2 759 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.2.1.1.0.20.009

5 073 000 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

2 657 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.2.1.1.0.20.012

2 426 000 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

69 715 000 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

800 000 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.2.1.1.0.27.004

6 300 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة

وزارة الشباب والثقافة والتواصل

1 000 000 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



-93-

45

اعتمادات األداء لسنة 2023 بيان المرافق الرمز

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

21 140 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل

وزارة اإلدماج االقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 

400 000 قسم التكوين 4.2.1.1.0.31.004

400 000 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 الحسن الثاني بالعيون 4.2.1.1.0.34.005

10 000 000 المستشفى العسكري محمد السادس بالداخلة 4.2.1.1.0.34.006

21 000 000 المستشفى العسكري موالي الحسن بكلميم 4.2.1.1.0.34.007

33 000 000 المستشفى العسكري وادي الذهب 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

2 161 000 المركز الوطني للتوثيق 4.2.1.1.0.42.002

2 736 000 مدرسة علوم المعلومات  4.2.1.1.0.42.003

18 747 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

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
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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

2 016 918 000 مجموع نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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الجدول -و-
( المادة 49)

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية 2023
(بالدرهم)

47

المجموع اعتمادات اإللتزام 
2024 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2023 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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اعتمادات األداء لسنة 
2023 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



-97-

49

المجموع اعتمادات اإللتزام 
2024 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2023 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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اعتمادات األداء لسنة 
2023 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

788 000 - 788 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 4.2.2.2.0.14.008
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2024 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2023 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

3 773 000 - 3 773 000 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 
2024 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2023 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

30 000 000 20 000 000 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

79 500 000 30 000 000 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

300 000 - 300 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.2.2.2.0.20.008

650 000 - 650 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.2.2.2.0.20.009

4 200 000 - 4 200 000 المعهد العالي للصيد البحري  4.2.2.2.0.20.010

300 000 - 300 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.2.2.2.0.20.011

535 000 - 535 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.2.2.2.0.20.012

2 315 000 - 2 315 000 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

10 400 000 - 10 400 000 مصلحة الثانويات الفالحية 4.2.2.2.0.20.015

27 200 000 2 000 000 25 200 000 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

- - - 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



-101-

53

المجموع اعتمادات اإللتزام 
2024 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2023 بيان المرافق الرمز

وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة

380 000 - 380 000 معهد المعادن بتويسيت  4.2.2.2.0.27.001

1 380 000 - 1 380 000 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

3 260 000 - 3 260 000 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 

200 000 - 200 000 قسم التكوين 4.2.2.2.0.31.004

200 000 - 200 000 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 الحسن الثاني بالعيون 4.2.2.2.0.34.005

- - - المستشفى العسكري محمد السادس بالداخلة 4.2.2.2.0.34.006

- - - المستشفى العسكري موالي الحسن بكلميم 4.2.2.2.0.34.007

- - - المستشفى العسكري وادي الذهب 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

- - - 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
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2024 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2023 بيان المرافق الرمز

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

378 785 000 96 000 000 282 785 000 مجموع نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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الجدول -ز-
( المادة 50)

نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2023
(بالدرهم)

55

نفقات سنة 2023 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

3 209 100 000 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

200 000 000 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت 3.2.0.0.1.04.005

3 600 000 000 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

3 353 000 000 صندوق إنعاش االستثمارات 3.2.0.0.1.04.008

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

37 608 299 000 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

1 500 000 000 صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها 3.2.0.0.1.08.011

400 000 000 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

1 900 000 000 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 3.2.0.0.1.12.001

1 500 000 000 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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نفقات سنة 2023 بيان الحسابات الرقم

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

89 960 000 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

800 000 000 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

500 000 000 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

4 132 000 000 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية 3.2.0.0.1.20.007

700 000 000 الصندوق الوطني الغابوي 3.2.0.0.1.20.008

30 000 000 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية  3.2.0.0.1.20.009

150 000 000 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

1 179 500 000 صندوق تحديث اإلدارة العمومية ودعم االنتقال الرقمي واستعمال األمازيغية 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 لدعم السكن وللسكنى واالندماج الحضري 3.2.0.0.1.46.001

150 000 000 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون 3.2.0.0.1.51.001

99 053 286 000 مجموع نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

3.4-حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

107 401 000 حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس 3.2.0.0.4.13.021
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137 362 000 حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية 3.2.0.0.4.13.022

1 688 070 000 حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة االطراف 3.2.0.0.4.13.023

1 932 833 000 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 اقتناء واصالح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع 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

111 786 619 000 مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة




