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الجـزء األول
املعطيات العامة للتوازن املالي
الباب األول
األحكام املتعلقة باملوارد العمومية
 - .Iالضرائب واملوارد املأذون في استيفائها
امل ــادة األولى
 - .Iتستمر الجهات املختصة ،وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون املالية هذا ،في القيام خالل
السنة املالية : 2018
 - 1باستيفاء الضرائب والحاصالت والدخول املخصصة للدولة ؛
 - 2باستيفاء الضرائب والحاصالت والرسوم والدخول املخصصة
للجماعات الترابية واملؤسسات العمومية والهيئات املخولة ذلك
بحكم القانون.
 -.IIيؤذن للحكومة في التمويل باالقتراض واللجوء إلى كل أداة
مالية أخرى وفق الشروط املقررة في قانون املالية هذا.
 -.IIIكل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب املأذون فيها
بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها وأحكام
قانون املالية هذا تعتبر ،مهما كان الوصف أو االسم الذي تجبى به،
محظورة بـتاتا ،وتتعرض السلطات التي تفرضها واملستخدمون الذين
يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم
مرتكبين لجريمة الغدر ،بصرف النظر عن إقامة دعوى االسترداد
خالل ثالث سنوات على الجباة أو املحصلين أو غيرهم من األشخاص
الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات املقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر
جميع املمارسين للسلطة العمومية أو املوظفين العموميين الذين
يمنحون بصورة من الصور وألي سبب من األسباب ،دون إذن وارد
في نص تشريعي أو تنظيمي ،إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة
أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير املباشرة
املادة 2
 - .Iوفقا ألحكام الفصل  70من الدستور ،يؤذن للحكومة أن تقوم
بمقت�ضى مراسيم خالل السنة املالية : 2018
 بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها منالضرائب والرسوم املفروضة على الواردات والصادرات وكذا
الضرائب الداخلية على االستهالك ،باستثناء الضريبة على القيمة
املضافة ،املنصوص عليها في الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون
رقم  1.77.340بتاريخ  25من شوال  9( 1397أكتوبر )1977
بتحديد املقادير املطبقة على البضائع واملصوغات املفروضة
عليها ضريبة االستهالك الداخلي وكذا املقتضيات الخاصة بهذه
البضائع واملصوغات ؛
 بتغييرأو تتميم قوائم املنتجات املتأصلة والواردة من بعض الدولاإلفريقية واملتمتعة باإلعفاء من رسم االستيراد وكذا قائمة الدول
املذكورة.
يجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة
عليها في أقرب قانون للمالية.
 -.IIطبقا ألحكام الفصل  70من الدستور ،يصادق على املرسوم
التالي املتخذ عمال بأحكام املادة  I - 2من قانون املالية رقم 73.16
للسنة املالية : 2017
 املرسوم رقم  2.17.633الصادر في  22من محرم 1439( 13أكتوبر  )2017بتغيير مقدار رسم االستيراد املفروض على
القمح اللين و مشتقاته.
مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة
املادة 3
 - .Iتغير وتتم ــم على النحــو التـالي ،ابتداء من فـاتح يناير ،2018
أحك ــام الفصول  3و 2( 151املكرر) و )1( 152و 163املكرر مرتين
و 163املكرر ثالث مرات ( )1و  164و  166املكرر مرتين( )1و280
و 281و )1( 284و 285و )5( 294و كذا عنوان الباب األول من الجزء
الرابع من مدونة الجمـارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة
الجمارك و الضرائب غير املباشرة املصادق عليـها بالظهيـر الشـريف
املـعتبر بم ـثـابة قانـون رقم  1.77.339بتاريخ  25من شـوال 1397
( 9أكتوبر : )1977
«الفصل  - .3ما عدا إذا نصت على خالف ذلك األحكام الواردة في
«هذه املدونة أو في اتفاقات ................................................................
«في نصوص خاصة».

-2«الفصل  - 1 - .151خالفا ................................................................

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

« ...........................................................................بالنسبة للخزينة.

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

« ........................................................................... - 2هذا التصريح.
« 2املكرر -استثناء من أحكام  2أعاله و في حالة عرض املعدات التي
«تتجاوز مدة بقائها تحت نظام القبول املؤقت ثالثين شهرا لالستهالك
«والتي تم استعمالها إما إلنتاج سلع موجهة للتصدير في حدود  %75منها
«على األق ــل وإما إلنجاز مشاريع موضوع اتفاقيات استثمار مبرمة مع
«الحكومة أو ممولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة لإلرجاع.
«أ) الرسوم الجمركية .....................................................................
(الباقي بدون تغيير).
«الفصل  - 1 - .152التصدير املؤقت  ...................أو نظام التحويل
«تحت مراقبة الجمرك أو نظام القبول املؤقت ،توجه إلى خارج
«التراب الخاضع من أجل صياغتها أو تحويلها».
«الفصل  163املكرر مرتين - .ال يمكن أن يستفيد ..........................
« ...............................................التالية :

«ذ) الوقود  ....................................................واملراكب التي تستغلها
«املزارب وضيعات تربية سمك األحواض ؛
«ر) لحوم الدواجن واألبقار واألغنام املستوردة من طرف
«القوات املسلحة امللكية أو لفائدتها ؛
«ز) ســفن الــنقل الــبحري للبــضائع و األشخ ــاص (البن ــود التعريفــية
«أرقــام  Ex 8901.10و  Ex 8901.20و Ex 8901.30و )Ex 8901.90
«وكذا املعدات و اآلالت و األجزاء و القطع املنفصلة و التوابع الخاصة
«بهذه السفن ؛
«س) الطائرات املستخدمة في خدمات منتظمة للنقل الجوي
«العالمي وكذا املعدات و قطع الغيار املعدة إلصالحها ؛
«ش) لوازم النشر املشار إليها في الفصل األول من الظهير الشريف
«الصادر في  8شعبان  3( 1371ماي  )1952املحدد بموجبه النظام
«الجمركي للوازم النشر ؛

« -يجب أن تستفيد املنتجات املحولة ،بناء على أحكام هذه
«املدونة ،من اإلعفاء الكلي أو الجزئي للرسوم واملكوس املستحقة
«عند االستيراد ؛

«ص) املعدات واملواد واملنتجات القابلة لالستهالك املخصصة
«الستكشاف الهيدروكاربورات والتنقيب عنها واستغاللها و لألنشطة
«امللحقة بذلك وفقا ألحكام القانون رقم  21.90املتعلق بالبحث عن
«حقول الهيدروكاربورات واستغاللها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
«رقم  1.91.118بتاريخ  27من رمضان ( 1412فاتح أبريل  )1992؛

«الفصل  163املكرر ثالث مرات - 1 - .إذا كانت املنتجات
« .......................بمقت�ضى أحكام هذه املدونة ،فإن نظام التحويل
«تحت مراقبة الجمرك ..........................................................................

«ض) األجزاء واملنتجات واملواد واللوازم واألطقم الضرورية
«لصناعة السيارة السياحية املسماة «السيارة االقتصادية» (البند
«التعريفي  )Ex 87.03والعربة السيارة لنقل البضائع املسماة
««السيارة النفعية الخفيفة االقتصادية» (البند التعريفي )Ex 87.04
«والدراجة النارية املسماة «الدراجة النارية االقتصادية» (البند
«التعريفي  )Ex 87.11والدراجة املسماة «الدراجة االقتصادية»
«(البند التعريفي  )Ex 87.12املحددة مميزاتها و مواصفاتها في اتفاقية
«مبرمة بين الحكومة و الصانع أو الصناع ؛

«الباب األول

«ط) السلع التجهيزية و املعدات و األدوات املستوردة من طرف
«أو لفائدة املقاوالت التي تلتزم بإنجاز برنامج استثماري يساوي مبلغه
«أو يفوق مائة مليون ( )100.000.000درهم في إطار اتفاقيات مبرمة
«مع الحكومة ،والالزمة إلنجاز هذا البرنامج االستثماري املذكور؛
«وكذلك األجزاء والقطع املنفصلة و اللوازم املستوردة عند استيراد
«السلع التجهيزية واملعدات واألدوات املخصصة لها.

« -يجب أن ال يترتب عن اللجوء ....................................................
(الباقي بدون تغيير).

« - 2يمكن لتيسير .............................................................................
(الباقي بدون تغيير).

«الجزء السادس
«األنظـمـة الخــاصـة
«نظام تعريفي تفضيلي
«الفصل  - 1 - .164تستورد خالفا ألحكام الفصل  3وبمعزل عن
«أحكام الفصل  5أعاله ،مع اإلعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها
«من الضرائب والرسوم :

-3«ظ) التجهيزات واملعدات املستخدمة حصريا لتسيير جمعيات
«السلفات الصغيرة ؛
«ع) السيارات املعدة خصيصا لألشخاص ذوي االحتياجات
«الخاصة ؛
«غ) األوراق البنكية األجنبية و كذلك املواد والسلع املخصصة لبنك
«املغرب وفق املهام املنوطة به ؛
«ف) زيوت النفط الخام أو املعادن النفطية املعدة للتصفية ؛
«ق) املنتجات النفطية التالية  :وقــود ممتاز ،بنزین عادي،
«نفط مكرر لإلضاءة ،بنــزین النفاثات ،غازوال ،فیولوال ،زیوت
«قاعدیة ،قار نفطي وقار مخفف (كت  -باك) املصنفة بالفصل  27من
«النظام املنسق.
« - 2تحدد عند  .................................شروط تطبيق هذا الفصل».
«الفصل  166املكرر مرتين - 1 -.يخضع ملراقبة اإلدارة وفق الشروط
«املقررة في الفصل  42أعاله كل ما هو مقرر في هذه املدونة من إعفاء
«أو وقف استيفاء  ..........................................................لغرض محدد.
«وتنتهي .......................................................................................
(الباقي بدون تغيير).
«الفصل  - .280يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :
« ................................................................................................ - 1؛
« - 2أ)  .............................................................................................؛
«ب  -بغرامة تعادل ثالث  ................................الفصل  281بعده ؛
«ج) بغرامة تعادل ثالث مرات مجموع قيمة البضائع موضوع
«العمليات الجمركية التي لم يتم االحتفاظ بوثائقها بالنسبة
«للمخالفة املشار إليها في  10من الفصل  281بعده.
«تضاعف الغرامات أعاله .............................................على األقل.
« - 3بمصادرة البضائع  .........................................إلخفاء الغش.
«الفصل  - .281تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :
«................................................................................................... - 1
«.........................................................................................................
«.........................................................................................................
« - 9وجود بضائع في ...........................................الفصل  62أعاله ؛
« - 10خرق أحكام البند  2من الفصل  42أعاله.
«الفصل  - .284يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة األولى :
« - 1أ)  .............................................................................................؛
«ب) بغرامة  .......................................في  1من الفصل  285بعده ؛

«ج) بغرامة تتراوح بين  80.000و  100.000درهم فيما يخص
«املخالفة املشار إليها في  14من الفصل  285بعده.
«................................................................................................... - 2
(الباقي بدون تغيير).
«الفصل  - .285تشكل املخالفات الجمركية من الطبقة األولى :
«  - 1مع مراعاة أحكام  .............................بدون تصريح مفصل ؛
«................................................................................................... - 2
«.........................................................................................................
« - 13عدم  .............................................................تصريح مفصل ؛
« - 14خرق أحكام الفصل  )2(38أعاله.
«الفصل  - .294تشكل مخالفات من الطبقة الثانية :
« - 1كل تحويل  .............................................................بدون إذن ؛
«................................................................................................... - 2
«................................................................................................... - 3
« - 4بصرف النظر  ..................................................التملص منهما ؛
« - 5خرق مقتضيات الفصول  )1( 32و )2( 46و....................... 47
«.................................................................................................................
(الباقي بدون تغيير).
 - .IIتنسخ و تعوض على النحــو التـالي ،ابتداء من فـاتح يناير ،2018
أحكام الفصلين  95و 134املكرر أربع مرات من مدونة الجمـارك
والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة الجمارك والضرائب غير
املباشرة السالفة الذكر :
«الفصل  - 1 - .95يمكن أداء الرسوم و املكوس املشار إليها في
«الفصل  92أعاله وكذا أداء الغرامات واملبالغ األخرى املستحقة
«التي يرجع استيفاؤها لإلدارة بكل وسيلة منصوص عليها في القوانين
«الجاري بها العمل ،بما في ذلك الطريقة اإللكترونية ،باستثناء الدفع
«نقدا.
«غير أن األداء يمكن أن يتم نقدا بالنسبة للعمليات الطارئة التي
«ليس لها طابع تجاري.
« - 2يترتب عن كل أداء ،تسليم وصل أو أي إثبات آخر يؤكد هذا
«األداء.
« - 3كل زيادة أو فائدة عن التأخير مطبقة على الرسوم واملكوس
«تصفى ويؤمر بصرفها و تقبض من طرف العون املكلف بالتحصيل».

-4« الفصل  134املكرر أربع مرات - 1 - .يمكن أن تعرض لالستهالك
«وفق الشروط املقررة في  2من الفصل  151أدناه ،املعدات
«والتجهيزات وأجزاؤها وقطعها املنفصلة املشار إليها في الفصل 134
«املكرر أعاله.
« - 2يمكن أن تعرض كذلك لالستهالك هذه املعدات والتجهيزات
«وأجزاؤها وقطعها املنفصلة وفق الشروط املقررة في  2املكرر من
«الفصل  151أدناه.
 - .IIIابتداء من فـاتح يناير  ،2018تتمم مدونة الجمـارك والضرائب
غير املباشرة الراجعة إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة
املصادق عليـها بالظهيـر الشـريف املـعتبر بم ـثـابة قانـون رقم 1.77.339
بتاريخ  25من شـوال  9( 1397أكتوبر  )1977بالفصل  164املكرر
كما يلي :
«الفصل  164املكرر - 1 -.تستفيد من رسم االستيراد األدنى
«بنسبة  %2,5خالفا ألحكام الفصل  3وبمعزل عن أحكام الفصل 5
«أعاله :
«أ) أسماك املورة وطعم  ،الشباك وآليات الصيد البحري ؛
«ب) أجهزة الحماية من أخطار التسمم الهوائي ؛
«ت) السلع املستوردة من طرف التعاون الوطني ؛
«ث) السلع املستوردة من طرف الجمعية املدعوة «الهالل
«األحمر» ؛
«خ) املعدات واملنتجات املخصصة حصريا لالستعمال الفالحي
«واملحددة الئحتها بنص تنظيمي ؛
«د) املعدات واملواد املخصصة للسقي وإقامة املصاري؛
«ذ) معدات الحفر والسبر املخصصة للبحث عن املياه الجوفية
«واستغاللها ؛
«ش) املنتجات املصنفة في البنود التعريفية أرقام 0402.10.12.00
«و 0402.21.19.00و( Ex1001.90.90.10القمح الطري املعد
«لصناعة البسكويت املستورد خارج أشهر يونيو ويوليو وأغسطس)
«و 1701.99.91.99؛
«ص) البضائع املنتجة في املناطق الحرة للتصدير كما هي معرفة
«في القانون رقم  19.94املتعلق باملناطق الحرة للتصدير الصادر
«بتنفيذه الظهير الشریف رقم  1.95.1بتاريخ  24من شعبان 1415
«( 26يناير  )1995عند عرضها لالستهالك في التراب الخاضع بنسبة
«قصوى ال تتعدى  %30من رقم املعامالت السنوي عند التصدير.
«ض) املواد واملعدات والسلع املستوردة من طرف :
«  -العصبة الوطنية ملحاربة أمراض القلب والشرايين املحدثة
«بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.77.334الصادر في  25من
«شوال  9( 1397أكتوبر )1977في إطاراملهام املنوطة بها ؛

«  -مؤسسة الحسن الثاني ملحاربة أمراض داء السرطان املحدثة
«بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.77.335الصادر في  25من
«شوال  9( 1397أكتوبر )1977في إطاراملهام املنوطة بها؛
« -مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية
«والتكوين في إطار املهام املن ــوطة بـ ــها طبـ ــقا ألحكام القانـ ــون
«رقم  73.00القا�ضي بإحداث و تنظيم مؤسسة محمد السادس
«للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية و التكوين الصادر بتنفيذه
«الظهيرالشريف رقم 1.01.197بتاريخ  11من جمادى األولى 1422
«(فاتح أغسطس  )2001؛
«  -مؤسسة الشیخ زاید بن سلطان املنشأة بظهير شریف معتبر
«بمثابة قانون رقم  1.93.228الصادر في  22من ربيع األول 1414
«( 10سبتمبر )1993في إطاراملهام املنوطة بها ؛
«  -جامعة األخوين بإفران املنشأة بظهيرشريف معتبربمثابة قانون
«رقم  1.93.227الصادرفي  3ربيع اآلخر  20( 1414سبتمبر )1993
«في إطاراملهام املنوطة بها ؛
«  -مؤسسة الشیخ خلیفة بن زاید املنشأة بالقانون رقم  12.07الصادر
«بتنفيذه الظهير الشریف رقم  1.07.103بتاريخ  8رجب 1428
«( 24يوليو  )2007في إطاراملهام املنوطة بها.
« - 2تحدد عند االقتضاء بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الفصل».

تعريفة الرسوم الجمركية
املادة 4
 - .Iابتداء من فاتح يناير  ،2018تغير طبقا للبيانات الواردة في
الجدول أسفله ،تعريفة رسوم االستيراد املحددة بالجدول امللحق
بأصل قانون املالية رقم  25.00للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى
 31ديسمبر  ،2000الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241
بتاريخ  25من ربيع األول  28( 1421يونيو  )2000كما تم تغييره
وتتميمه :
مقاديررسم االستيراد املطبق
في  31ديسمبر2017

فاتح يناير2018

17,5 %

20%

25%

30%

 - .IIابتداء من فاتح يناير  ،2018تغير على النحو التالي ،تعريفة
رسوم االستيراد املحددة باملادة ( 4البند  )Iمن قانون املالية رقـم 25.00
للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى  31ديسمبر  ،2000الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.00.241بتاريخ  25من ربيع األول 1421
( 28يونيو  ،)2000كما وقع تغييره و تتميمه :

-5ترميزحسب النظام املنسق

نوع البضائع
04.05

00

0405.10

رسم االستيراد

وحدة الكمية
حسب
املواصفة

الوحدات
التكميلية

زبد وغیرھا من مواد دسمة أخرى مشتقة من اللبن ؛ منتجات ألبان قابلة للدهن.
 -زبد

1

10

 - - -تكون فیھا نسبة الدسم  84%وزنا و أقل .......................................................................................

2,5

كلغ

-

1

90

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

2,5

كلغ

-

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

الضرائب الداخلية على االستهالك
املادة 5
 -.Iابتداء من فاتح يناير  ،2018يغير على النحو التالي الجدول ت من الفصل  9من الظهير الشريف بمثاب ــة قانــون رقم  ،1.77.340الصادر
في  25من شوال  9( 1397أكتوبر  )1977بتحديد املقادير املطبقة على البضائع واملصوغات املفروضة عليها ضريبة االستهالك الداخلي وكذا
املقتضيات الخاصة بهذه البضائع واملصوغات :

«الجــزء الثانـي
«جداول البضائع واملصوغات الخاضعة للمكوس
«الداخلية على االستهالك املقبوضة من طرف اإلدارة واملقاديراملطبقة
«الفصل  - .9تحدد  ....................................................هذا الفصل :
«أ)..................................................................................................................................................................................................................................
«...........................................................................................................................................................................................................................................
«ت) املكوس الداخلية على االستهالك املفروضة على بعض منتجات الطاقة والزفت
بيـان املنتج ــات

وحدة التحصيل

املقادير(بالدراهيم)

الزيوت الخام من النفط أو من املعادن القارية :
...............................................................................................................................................................................................................................................
زيوت من البترول أو من املعادن القارية (غير الزيوت الخامة)؛ محضرات غير مذكورة وال هي داخلة في مكان آخر تحتوي في الوزن على نسبة من زيت
البترول أو املعادن القارية تفوق أو تعادل  %70تكون هذه الزيوت فيها العنصراألسا�سي :
.................................................... ............................................................ ...............................................................................................................................................................................................................................................
  -فيول وال :...............................................................................................................................................................................................................................................
  - -غيره :  - - -خفيفة (..........................................................................................................................................................................................................)Fo n°7  - - -ثقيلة (: )Fo n°2  - - - -املستعمل من طرف الهيآت املكلفة بالخدمة العمومية املتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية أو الشركات ذات االمتياز إلنتاج الطاقة الكهربائيةطبقا للقوانين الجاري بها العمل ..........................................................................................................................................................................................
  - - - -غيره ...........................................................................................................................................................................................................................  - - -غيره ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
فحم حجري ؛ فحم حجري مكتل ،كرة فحمية قابلة لالحتراق صلبة محصل عليها من الفحم الحجري ( 27.01من التعريفة) :
 املستعمل من طرف الهيآت املكلفة بالخدمة العمومية املتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية أو الشركات ذات االمتياز إلنتاج الطاقة الكهربائية طبقاللقوانين الجاري بها العمل ..................................................................................................................................................................................................
 غيره....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
فحم حجري من البترول (مستخرج  27.13من التعريفة) :
 املستعمل من طرف الهيآت املكلفة بالخدمة العمومية املتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية أو الشركات ذات االمتياز إلنتاج الطاقة الكهربائية طبقاللقوانين الجاري بها العمل ....................................................................................................................................................................................................
 -غيره.....................................................................................................................................................................................................................................

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

0,00
 100كلغ
18,24
 100كلغ
.................................................... ............................................................
.................................................... ............................................................

0,00
 100كلغ
6,48
 100كلغ
.................................................... ............................................................

 100كلغ
 100كلغ

0,00
8,35

-6 - .IIابتداء من فاتح يناير  ،2018تنسخ أحكام املادة  III - 5من
قانون املالية رقم  48.03للسنة املالية  ،2004الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.03.308بتاريخ  7ذي القعدة 1424
( 31ديسمبر  ،)2003و املادة  II - 5من قانون املالية رقم  26.04للسنة
املالية  ،2005الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.04.255بتاريخ
 16من ذي القعدة  29( 1425ديسمبر .)2004
نظام جبائي تفضيلي
املادة 6
استثناء من أحكام تعريفة رسوم االستيراد املحددة باملادة ( 4البند )I
من قانون املالية رقم  25.00للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى
 31ديسمبر  ،2000الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241
بتاريخ  25من ربيع األول  28( 1421يونيو  ،)2000كما تم تغييره
وتتميمه ،يطبق رسم االستيراد بنسبة  % 2,5على أغذية األسماك
املصنفة بالبند التعريفي رقم  2309.90.90.82واملستوردة من لدن
مربي األسماك وذلك من فاتح يناير  2018إلى  31ديسمبر 2023
وفي حدود حصة كمية قدرها  15.000طن سنويا.
تس ــوية املت ــأخرات
املادة 7

«املادة  - .II - .4الحاصالت من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت
«وعائدات شهادات الصكوك املشار إليها على التوالي في املادتين 14
«و  14املكررة أدناه املدفوعة أو املوضوعة رهن ....................................
« ...................................................................الحاصالت املدفوعة ؛»
«املادة  - .6اإلعفاءات
« - .Iاإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر املخفض
«بصفة دائمة
«ألف  -اإلعفاءات الدائمة
«تعفى كليا من الضريبة على الشركات :
«.................................................................................................. - 1°
«..............................................................................................................
«..............................................................................................................
«.............................................................................................................
«..............................................................................................................

ال يت ــم تحصيل العقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير
وصوائر التحصيل املتعلقة بالرسوم واملكـ ـ ــوس املستحق ـ ــة إلدارة الجم ــارك
والض ــرائب غير املباشرة والتي لم يتم أداءها قبل فاتح يناير  ،2016شريطة
قيام امللزمين املعنيين تلقائيا بأداء الرسوم واملكوس املذكورة قبل
فاتح يناير .2019

«املنجزة طبقا ألحكام القانون رقم  70.14املتعلق بهيئات التوظيف

املدونة العامة للضرائب

«الجماعي العقاري ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130

املادة 8
 - .Iابتداء من فاتح يناير  ،2018تغير و تتمم على النحو التالي أحكام
املواد  II - 4و  6و  7و  11و  14و  19و  20و  III - 28و  31و  47و  57و 62
و  III - 63و  II - 65و  66و  67و  69و  73و  82و  91و  92و  96و 99
و  103و  105و 106و  123و  125املكررة مرتين و  129و 130و 131
و  133و  135و  136و  139و  - I - 144جيم و  145و  149و II - 150
و  153و  155و  159و  161املكررة  II -و  II - 162و  164و 166
و  169و  171و  172و  173و  174و  175و  177و  179و 183
و  185و  185املكررة و  192و  210و  211و  212و  213و  214و 219
و  220و  221و  222و  232و  249و  VI - 250و  251و  252و 254
من املدونة العامة للضرائب املحدثة بموجب املادة  5من قانون املالية
رقم  43.06للسنة املالية  2007الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.06.232بتاريخ  10ذي الحجة  31( 1427ديسمبر ،)2006كما
تم تغييرها وتتميمها :

«...............................................................................................................
« - 31°هيئات التوظيف الجماعي العقاري برسم أنشطتها وعملياتها

«بتاريخ  21من ذي القعدة  25( 1437أغسطس .)2016
«يمنح هذا اإلعفاء وفق الشـروط املنصوص عليها في الـمادة XI - 7
«بعده ؛
« - 32°مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ،بالنسبة ملجموع
«أنشطتها أو عملیاتها وكذا الدخول املحتملة املرتبطة بها ؛
« - 33°العصبة املغربية لحماية الطفولة ،بالنسبة ملجموع أنشطتها
«أو عملیاتها وكذا الدخول املحتملة املرتبطة بها ؛
« - 34°الجامعات الرياضية املعترف لها بصفة املنفعة العامة
«بالنسبة ملجموع أنشطتها أو عملیاتها وكذا الدخول املحتملة املرتبطة
«بها.

-7«تستثنى الهيئات املذكورة غير ...........................................................
« ......................................................................و  30°و  31°و  32°و 33°
«أعاله ،من االستفادة من :

«وتدخل هذه العائدات .....................................................................
« ........................................................................تخفيض نسبته .%100
«غير أن هذا التخفيض ال يطبق على عوائد األسهم وحصص

«  -تخفيض ............................................................................ %100

«املشاركة والدخول املعتبرة في حكمها املقبوضة من لدن الشركات

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

«الخاضعة للضريبة على الشركات أو املعفاة منها و املتأتية من األرباح

«باء  -اإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض

«املوزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر.

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

«  -املبالغ املقتطعة ............................................................................
«.......................................................................................................

« - 3°تتمتع املنشآت الفندقية ...........................................................

« ...................................................................من لدن الحكومة.

«  -باإلعفاء .........................................................................................

« - 2°الفوائد والحاصالت ................................................................

«  -وبفرض الضريبة  .........................................فيما بعد هذه املدة.
«تستفيد كذلك من اإلعفاء وفرض الضريبة بالسعر املخفض
«املشار إليهما أعاله ،بالنسبة لجزء األساس املفروضة عليه الضريبة
«املطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعمالت أجنبية محولة إلى
«املغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكاالت األسفار:
«  -شركـات تدبير اإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي ،كما هي
«محـددة في القانون رقم  01.07القا�ضي بسن إجراءات خاصة
«تتعلق باإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي وبتغيير وتتميم
«القانون رقم  61.00بمثابة النظام األسا�سي للمؤسسات
«السياحية ،الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.08.60بتاريخ
« 17من جمادى األولى  23( 1429ماي  )2008؛
«  -مؤسسات التنشيط السياحي املحددة أنشطتها بنص تنظيمي.

« ...............................................بالقانون رقم  ،58.90السالف الذكر.
« - 2°املكررة  -عائدات شهادات الصكوك املدفوعة إلى :
«  -الهيئات املكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم املنقولة ،السالفة
«الذكر؛
«  -صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ،السالفة الذكر ؛
«  -هيئات التوظيف الجماعي لرأس املال ،السالفة الذكر؛
«  -هيئات التوظيف الجماعي العقاري ،السالفة الذكر.
« - 3°الفوائد املقبوضة ...................................................................
«.................................................................................................... - 4°
«................................................................................................................

«ويمنح هذا اإلعفاء وفرض الضريبة  ..................املادة  VI-7بعده.

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

« - 4°تستفيد شركات ....................................................................
«................................................................................................................

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

«جيم  -اإلعفاءات الدائمة من الضريبة املحجوزة في املنبع

« - .IVالتخفيض من الضريبة لفائدة املنشآت التي تساهم

«تعفى من الضريبة على الشركات املحجوزة في املنبع :
« - 1°عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتبرة
«في حكمها التالية :
«  -الربائح ...........................................................................................
« ...............................................................الضريبة على الشركات.

«في رأسمال املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة في مجال التكنولوجيات
«الحديثة
«تتمتع املنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات من تخفيض من
«الضريبة يساوي مبلغ الضريبة املطابق ملبلغ مساهمتها في رأسمال
«املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة.

-8«ويطبق هذا التخفيض على مبلغ الضريبة على الشركات
«املستحق برسم السنة املحاسبية التي تمت خاللها املساهمة املذكورة
«بعد استنزال عند االقتضاء مبلغ الضريبة املحجوزة في املنبع على
«الحاصالت من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت وعائدات
«شهادات الصكوك وقبل استنزال الدفعات االحتياطية املؤداة خالل
«السنة املحاسبية.
«وال يمكن للمبلغ الباقي املحتمل من تخفيض الضريبة الذي
«لم يتم استنزاله أن يكون موضوع ترحيل إلى السنوات املحاسبية
«املوالية أو موضوع استرجاع.
«يطبق التخفيض من الضريبة السالف الذكر وفق الشروط
«املنصوص عليها في املادة  XII - 7بعده.
«يراد باملقاوالت املبتكرة حديثة النشأة السالف ذكرها ،الشركات
«التي تم إحداثها منذ أقل من خمس ( )5سنوات في تاريخ املساهمة
«والتي :
«  -يقل رقم أعمالها املحقق برسم األربع ( )4سنوات املحاسبية
«األخيرة املختتمة عن خمسة ماليين ( )5.000.000درهم دون
«احتساب الضريبة على القيمة املضافة ؛
« -تمثل تكاليف البحث واإلنماء التي تتحملها في إطار أنشطتها
«االبتكارية ،على األقل نسبة  30%من تكاليفها القابلة للخصم
«من حصيلتها الجبائية.
«املادة  - .7شروط اإلعفاء
«...................................................................................................... - .I
«..........................................................................................................
«...............................................................................................................
«................................................................................................................
« - .VIلالستفادة من األحكام الواردة في املادة « - I( 6باء»  )3° -أعاله
«يجب على املنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي املعنية أن
«تدلي .........................................................................................................
«..........................................................................................................

«.................................................................................................. - .XI
« - .XIIتتوقف االستفادة من التخفيض من الضريبة املنصوص
«عليه بموجب أحكام املادة  IV - 6لفائدة املنشآت التي تساهم
«في رأسمال املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة في مجال التكنولوجيات
«الحديثة ،على استيفاء الشروط التالية :
«  -أن يحدد سقف مبلغ املساهمة الذي يخول الحق في التخفيض
«من مبلغ الضريبة في مائة ألف ( )100.000درهم بالنسبة لكل
«مقاولة حديثة النشأة مبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة ؛
«  -أال يتجاوز املبلغ اإلجمالي للتخفيض الضريبي نسبة  30%من
«مبلغ الضريبة املستحقة برسم السنة املحاسبية التي تمت فيها
«املساهمة ؛
«  -أن تكون املساهمة في رأس مال املقاوالت املبتكرة املذكورة
«بحصص مشاركة نقدية ؛
« -أن يكون رأس املال املكتتب قد تم تحريره كليا خالل السنة
«املحاسبية املعنية ؛
«  -أن يتم االحتفاظ بالسندات املقتناة مقابل املساهمة في رأس املال
«ملدة ال تقل عن أربع ( )4سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائها ؛
« -أن يتم إيداع العقد الذي تمت بموجبه املساهمة في رأسمال
«املقاولة حديثة النشأة املبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة،
«في نفس الوقت الذي يتم فيه إيداع اإلقرار بالحصيلة املفروضة
«عليها الضريبة للسنة املحاسبية التي تمت فيها املساهمة.
«وفي حالة اإلخالل بشرط من الشروط السالفة الذكر ،يصبح
«مبلغ التخفيض من الضريبة الذي استفادت منه املنشأة مستحقا
«ويعاد إدراجه في السنة املحاسبية التي تمت خاللها املساهمة في
«رأسمال املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة في مجال التكنولوجيات
«الحديثة دون اإلخالل بتطبيق الذعيرة والزيادات املنصوص عليها في
«املادتين  186و  208أدناه».
«املادة  - .11التكاليف غير القابلة للخصم
«................................................................................................... - .I

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

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

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

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

-9« - .IVال يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة :

«جيم  17,50% -بالنسبة :

«  -مبلغ ...............................................................................................

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

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

« - 2°للمنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي املنصوص
«عليها في املادة « - I( 6باء»  )3° -أعاله ؛

«  -مبلغ املساهمة االجتماعية  .......الكتاب الثالث من هذه املدونة».
«املادة  - .14حاصالت التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت
«يراد بالحاصالت من التوظيفات ....................................................
« ...........................................والحاصالت األخرى املماثلة املتأتية من :
« - .Iالسندات وأذون الصندوق ..........................................................
«وسندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد باستثناء شهادات
«الصكوك وسندات هيئات التوظيف ..................................................
«الديون القابلة للتداول ؛
« - .IIاملبالغ املودعة ألجل أو لسحبها عند الطلب و ودائع االستثمار
«لدى مؤسسات االئتمان أو الهيآت املعتبرة في حكمها أو أي هيئة
«أخرى ؛
«................................................................................................... -.III
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .19سعر الضريبة

«.................................................................................................. - .III
« - .IVأسعار الضريبة املحجوزة في املنبع.
«تحدد أسعار الضريبة على الشركات املحجوزة في املنبع كما يلي :
« ...................................................................................................... -
« ....................................................................................................... -
«جيم  %20 -دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة ،من
«مبلغ الحاصالت من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت املشار إليها
«في املادة  14أعاله وعائدات شهادات الصكوك املشار إليها في املادة 14
«املكررة أعاله.
«يجب على املستفيدين في هذه الحالة ..............................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .20اإلقرار بالحصيلة املفروضة عليها الضريبة وبرقم األعمال

« - .Iالسعر العادي للضريبة

« - .Iيجب على الشركات ....................................................................
« ..................................................................اختتام كل سنة محاسبية.

«تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي :
«ألف  -باألسعار التصاعدية التالية :
مبلغ الربح الصافي (بالدرهم)

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

السعر

 -يساوي أو يقل عن 300.000

10%

 -من  300 .001إلى 1. 000 .000

20%

 -يفوق 1. 000 .000

31%

«باء ................................................................................................... -
« - .IIاألسعار النوعية للضريبة
«تحدد األسعار النوعية للضريبة على الشركات كما يلي :
«ألف ................................................................................................ -
«باء ................................................................................................... -

«يتضمن هذا اإلقرار ..........................................................................
« ............................................................بنص تنظيمي وببيان للمبيعات
«عن كل زبون خاضع للرسم املنهي ،على أو وفق مطبوع نموذجي تعده
«اإلدارة.
«يجب باإلضافة إلى ذلك على الشركات ............................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .III -.28ألف  -في حدود  %10من مجموع الدخل املفروضة ...
«..............................................................................................................
«................................................................................................................
«...............................................................................................................
«...............................................................................................................
«................................................................................................................
« .......................................................املنصوص عليها في املادة  82أدناه.

 - 10«باء  -في حالة تحويل األقساط أو االشتراكات املتعلقة بعقود
«تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية من مقاولة للتأمين أو هيأة مكلفة
«بالتقاعد إلى أخرى ،فإن املكتتب يستمر في االستفادة من األحكام
«املشار إليها في «ألف» أعاله ،شريطة أن يتم تحويل جميع مبالغ
«األقساط أو االشتراكات املدفوعة في إطار العقد املبرم سلفا».
«املادة  - .31اإلع ـف ــاءات وف ــرض الض ــريبة بالسعر ال ــمخفض
«وتخفيض الضريبة
«..................................................................................................... - .I
«...............................................................................................................

« - .IVتطبق أحكام املادة  165أدناه على الخاضعين للضريبة
«على الدخل».
«املادة  - .47اإلعفاء الدائم والفرض املؤقت للضريبة بسعر مخفض
«وتخفيض الضريبة
«.................................................................................................... - .I
«.................................................................................................... - .II
« - . IIIالتخفيض من الضريبة
«يستفيد املستغلون الفالحيون الخاضعون للضريبة من تخفيض

«باء  -اإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض

«يساوي مبلغ الضريبة املطابق ملبلغ املساهمة في رأسمال املقاوالت

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

«حديثة النشأة املبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة املنصوص

« - 2°تتمتع املنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي

«عليها في املادة  IV - 6أعاله ،شريطة أن يتم تقييد السندات التي تم

«املنصوص عليها في املادة « - I( 6باء»  )3° -أعاله باإلعفاء ......................
«..............................................................................................................
« .................................................املنصوص عليها في املادة  VI - 7أعاله.
«جيم ................................................................................................ -
«...............................................................................................................
«................................................................................................................

«تملكها مقابل املساهمة املذكورة في حساب األصول الثابتة.
«و يطبق التخفيض السالف الذكر على مبلغ الضريبة على الدخل
«املستحقة برسم السنة املحاسبية املعنية باملساهمة وذلك وفق
«الشروط املنصوص عليها في املادة  XII - 7أعاله».
«املادة  - .57اإلعفاءات

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

«تعفى من الضريبة على الدخل :

«  ................................................................في املادة  II - 7أعاله.

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

« - .IIIالتخفيض من الضريبة
«يستفيد الخاضعون للضريبة املحددة دخولهم املهنية حسب
«نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة
«من تخفيض يساوي مبلغ الضريبة املطابق ملبلغ املساهمة في رأسمال
«املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة
«املنصوص عليها في املادة  IV - 6أعاله ،شريطة أن يتم تقييد السندات
«التي تم تملكها مقابل املساهمة املذكورة في حساب األصول الثابتة.
«ويطبق التخفيض السالف الذكر على مبلغ الضريبة على الدخل
«املستحقة برسم السنة املحاسبية املعنية باملساهمة وفق الشروط
«املنصوص عليها في املادة  XII - 7أعاله.

«...............................................................................................................
«...............................................................................................................
«.................................................................................................................
« - 7°ضمن الحدود املقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية
«املعمول بها في مجال الفصل عن العمل :
«أ) التعويض عن الفصل عن العمل ؛
«ب) التعويض عن املغادرة الطوعية للعمل ؛
«ج) وجميع التعويضات عن الضرر املمنوحة في حالة الفصل عن
«العمل.

 - 11«تعفى التعويضات املشار إليها في ج) أعاله ،ضمن الحدود
«املنصوص عليها في املادة ( 41الفقرة  )6من القانون املتعلق بمدونة
«الشغل رقم  ،65.99الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194
«بتاريخ  14من رجب  11( 1424سبتمبر .)2003
«.................................................................................................. - 8°
«...............................................................................................................
«.................................................................................................................
« - 20°األجر اإلجمالي الشهري في حدود عشرة آالف ( )10.000درهم
«ملدة أربعة وعشرين ( )24شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل األجير
«واملدفوع من طرف املقاولة التي يتم إحداثها خالل الفترة املمتدة من
«فاتح يناير  2018إلى  31ديسمبر  2022في حدود عشرة ( )10أجراء.
«يمنح اإلعفاء املشار إليه أعاله وفق الشرطين التاليين :
« -أن يتم تشغيل األجيرفي إطارعقد شغل غيرمحدد املدة ؛
«  -أن يتم التشغيل خالل السنتين األوليتين ابتداء من تاريخ شروع
«املنشأة في االستغالل.
«................................................................................................ - 21°
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  -.62االستثناء من نطاق تطبيق الضريبة
«..................................................................................................... - .I
«................................................................................................................
« - .IIال تخضع للضريبة بالسعر املنصوص عليه في املادة II - 73
«(«واو»  6° -و«زاي»  )7° -أدناه ................... ،صنف الدخول املهنية.
«................................................................................................... - .III
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .III - .63التفويتات بغير عوض الواقعة على املمتلكات
«املذكورة واملنجزة بين األصول والفروع وبين األزواج واإلخوة
«واألخوات وبين الكافل واملكفول في إطار كفالة تم إسنادها
«بناء على أمر أصدره القا�ضي املكلف بشؤون القاصرين ،طبقا
«ألحكام القانون رقم  15.01املتعلق بكفالة األطفال املهملين،
«الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.172بتاريخ فاتح ربيع
«اآلخر  13( 1423يونيو ».)2002

«املادة  - .II - .65يضاف إلى ثمن التملك ...............................................
«...............................................................................................................
«...............................................................................................................
« ................................................املنصوص عليها في املادة  224أدناه.
«في حالة تفويت عقارات وقع تملكها عن طريق اإلرث ،يمثل ثمن
«التملك الواجب اعتباره ،مع مراعاة أحكام املادة  224أدناه :
«  -إما القيمة التجارية للعقارات ،يوم وفاة الهالك،املقيدة في
«الجرد الذي أنجزه الورثة ؛
«  -و إما ،إذا تعذر ذلك ،القيمة التجارية للعقارات يوم وفاة الهالك
«كما صرح بها الخاضع للضريبة.
«في حالة التفويت بغير عوض ..........................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .66تعريف الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس
األموال املنقولة
« - .Iتعد دخوال ناشئة عن رؤوس أموال منقولة :
«ألف ................................................................................................ -
«باء  -الحاصالت من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت املشار
«إليها في املادة  14أعاله وعائدات شهادات الصكوك املشار إليها
«في املادة  14املكررة أعاله ،واملدفوعة إلى األشخاص ...........................
«.................................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .67الواقعة املنشئة للضريبة
«تتمثل الواقعة املنشئة للضريبة :
« - .Iبالنسبة لعوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتبرة
«في حكمها والحاصالت من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت
«وعائدات شهادات الصكوك ،في دفعها إلى املستفيد أو وضعها رهن
«تصرفه أو قيدها في حسابه.
«................................................................................................... - .II
(الباقي ال تغييرفيه).

 - 12«املادة  - .69تحديد صافي الدخل املفروضة عليه الضريبة
«يحدد صافي الدخل املفروضة عليه الضريبة بخصم العموالت
«البنكية ومصاريف التحصيل ومسك الحساب أو الحراسة من
«إجمالي الدخول املبينة في املواد  13و 14و 14املكررة أعاله».
«املادة  - .73سعر الضريبة
«..................................................................................................... - .I
« - .IIأسعار خاصة
«يحدد سعر الضريبة على النحو التالي :
«ألف ................................................................................................ -
«................................................................................................................
«................................................................................................................

«................................................................................................. - 4°
«................................................................................................................
«حاء ( -تنسخ)
« - .IIIیخضع األشخاص الذاتیون ....................................................
« .................................................................................بمقدمي الخدمات.
«تبرئ االقتطاعات باألسعار املحددة في «باء» و«جيم» « .....زاي»
«( 2°و  3°و  )7°من الفقرة  IIوالفقرة  IIIأعاله من الضريبة على الدخل».
«املادة  - .82اإلقرار السنوي بمجموع الدخل
« - .Iيجب على الخاضعين للضريبة على الدخل ،مع مراعاة أحكام

«واو : 20% -

«املادة  86أدناه....................................................................................... ،

« - 1°فيما يخص الحاصالت والعائدات املشار إليها في املادة " - I - 66باء"

« ..................................................أو نظام النتيجة الصافية املبسطة.

«أعاله بالنسبة ..........................................................................................
« - 6°فيما يخص األرباح العقارية الصافية املحصل عليها أو املثبتة
«املنصوص عليها في املادة  II - 61أعاله باستثناء تلك املنصوص عليها
«في «زاي»  7° -أدناه ،مع مراعاة أحكام املادة  II - 144أدناه ؛
«.................................................................................................... -.7°
«..........................................................................................................
« .......................................عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
«زاي : %30
«................................................................................................... - 1°

«يجب أن يتضمن اإلقرار :
«.................................................................................................. - 1°
«................................................................................................................
«.................................................................................................. - 6°
«................................................................................................................
«................................................................................................................
« ......................................................وعنوانه ورقم تعريفه الضريبي.

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

«يجب أن يشفع اإلقرار  .......................النصوص املتخذة لتطبيقها

« - 3°فيما يخص الحاصالت من التوظيفات املالية ذات الدخل

«وببيان للمبيعات عن كل زبون خاضع للرسم املنهي ،على أو وفق

«الثابت وعائدات شهادات الصكوك املشار إليها في املادة « - I - 66باء»
«أعاله ،فيما يتعلق باملستفيدين من األشخاص الذاتيين ،باستثناء
«األشخاص الخاضعين للضريبة املذكورة وفق نظام النتيجة الصافية
«الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة ؛

«مطبوع نموذجي تعده اإلدارة.
«.................................................................................................... - .II
(الباقي ال تغييرفيه).

 - 13«املادة  - .91اإلعفاء دون الحق في الخصم

« - 50°إذا كانت مخصصة حصريا ألغراض تربية األحياء املائية :

«تعفى من الضريبة على القيمة املضافة :

«  -أغذیة األسماك و غيرها من األحياء املائية ؛

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

« -فراخ األسماك واليرقات من األحياء املائية األخرى ؛

«................................................................................................................
«........................................................................................... - 1° - .IV
« - 2°الخدمات  .....................................................السالفة الذكر ؛
« - 3°مجموع األنشطة والعمليات التي تقوم بها الجامعات الرياضية
«املعترف لها بصفة املنفعة العامة.
« - .Vالعمليات املتعلقة بما يلي :
«.........................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .92اإلعفاء مع الحق في الخصم
« - .Iتعفى من الضريبة على القيمة املضافة مع االستفادة من الحق
«في الخصم املنصوص عليه في املادة  101أدناه :
«................................................................................................... - 1°
«................................................................................................................
«................................................................................................................
«................................................................................................................
« - 46°املواد  ......................................................املقدمة من لدنها ؛
« - 47°املواد والسلع والتجهيزات والخدمات املقتناة وكذا
«الخدمات املقدمة من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة؛
« - 48°املواد والسلع والتجهيزات والخدمات املقتناة وكذا الخدمات
«املقدمة من طرف العصبة املغربية لحماية الطفولة ؛
« - 49°املواد والسلع والتجهيزات والخدمات املقتناة وكذا الخدمات
«املقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن ؛

« -صغارالصدفيات.
« - .IIتعفى من الضريبة ....................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .96تحديد األساس املفروضة عليه الضريبة
«مع مراعاة  .....................................................على القيمة املضافة.
«يتكون رقم األعمال :
«.................................................................................................. - 1°
«................................................................................................................
«.................................................................................................. - 7°
« .........................................................................األشياء أو الخدمات ؛
« - 8°فيما يخص العمليات التي تنجزها البنوك والصيارفة من :
«  -مبلغ ..............................................................................................
«  -مبلغ  ................................................................عقد «املرابحة» ؛
«  -مبلغ هامش اإليجاراملحدد في إطارعقد «إجارة منتهية بالتمليك»
«املتعلق بإيجاراملحالت املعدة للسكن ؛
«  -مبلغ اإليجار املؤدى عند كل استحقاق و املحدد في عقد «إجارة
«منتهية بالتمليك» املتعلق بإيجارات أخرى غير تلك املتعلقة
«باملحالت املعدة للسكن السالفة الذكر؛
« - 9°من املبلغ ...................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

 - 14«املادة  - .99األسعار املخفضة

«املادة  - .103اإلرجاع

«تخضع للضريبة بالسعر املخفض :

«ال يمكن أن يترتب على عدم إمكان استنزال الضريبة ..................

« - 1°البالغ : %7
«.........................................................................................................

« ..………......ما عدا في الحاالت املبينة في  1°و  2°و  3°و 4 °و  5°بعده :
«................................................................................................... - 1°
«................................................................................................... - 2°

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

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

« - 2°البالغ : %10

« - 4°تستفيد منشآت اإليجار التمويلي ..........................................

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

« ..................................................................................بنص تنظيمي ؛
«- 5°تستفيد املنشآت املكلفة بتحلية مياه البحر من حق اإلرجاع
«بالنسبة للضريبة القابلة للخصم التي ال يمكن استنزالها وذلك وفق
«الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.
«تصفى املبالغ الواجب إرجاعها من الضريبة املنصوص عليها في

«  -األغذية املعدة لتغذية ....................................................والتبن ؛

« 1°و  2°و  3°و 4 °و  5°أعاله داخل أجل ال يتجاوز ثالثة ( )3أشهر من

« ( -تنسخ)

«تاريخ إيداع الطلب.

« ( -تنسخ)
«  -عمليات البنوك .............................................................................

«يجب أن يودع طلب ........................................................................
«...............................................................................................................
« ......................................املطلوب عنه اإلرجاع.

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

«تصفى املبالغ الواجب إرجاعها في حدود ........................................

« .......................................................................أو صيده أو حفظه.

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

« - 3°البالغ : %14
«  -الزبدة باستثناء الزبدة ذات الصنع التقليدي املشار إليها
«في املادة « - I( 91ألف»  )2° -أعاله ؛
«  -عمليات نقل املسافرين والبضائع باستثناء عمليات النقل
«السككي ؛
«  -الطاقة الكهربائية ؛
«  -غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية األخرى ؛
«  -زيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة».

(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .105تحويل الحق في الخصم
« - 1°إذا كانت منشأتان  ................................................في الجمرك.
« - 2°في حالة تمركز  ............................................بمبالغها األصلية.
« - 3°في حالة االقتناء عن طريق عقد «املرابحة» ،واستثناء من
«أحكام املادة  119أدناه ،يحول الحق في خصم الضريبة على القيمة
«املضافة املؤداة برسم هذا االقتناء من طرف مؤسسة االئتمان
«أو الهيأة املعتبرة في حكمها إلى املقتني الخاضع للضريبة ،سواء كان
«شخصا ذاتيا أو اعتباريا ،شريطة أن يكون مبلغ الضريبة على القيمة
«املضافة املطابق مبينا على حدة في عقد «املرابحة».

 - 15«املادة  - .106العمليات املستثناة من الحق في الخصم
« - .Iال تخول الحق في الخصم الضريبة املترتبة على :
« - 1°السلع واملنتجات واملواد والخدمات ......................................
«...............................................................................................................
«.................................................................................................................
« - 6°مصاريف  ............................املادة  21° - I( 92و  )23°أعاله ؛
« - 7°املشتريات و الخدمات املتحملة من طرف كل عون أو وسيط
«أو سمسار في التأمين ،نظرا للعقود التي يقدمها إلحدى مقاوالت
«التأمين ؛
« - 8°عمليات بيع وتسليم .................................................................
« ................................................................... - 9°في املادة  146أدناه.
« - .IIال يخول الحق في خصم الضريبة ............................................
« ...................................................................غير املحولة.
« - .IIIال يخول ملؤسسات االئتمان والهيآت املعتبرة في حكمها الحق
«في خصم الضريبة على القيمة املضافة املترتبة على :
«• اقتناء املحالت املعدة للسكن املخصصة للكراء في إطار عقد
««إجارة منتهية بالتمليك» ؛
«• االقتناء املوجه للبيع في إطارعقد «املرابحة»».
«املادة  - .123اإلعفاءات
«تعفى من الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد :
« - 1°البضائع  ...........................................................والشعير ؛
« - 2°البضائع ....................................................................................
« ........................................................................................و  122أعاله.
« - 3°العينات التي ليست لها قيمة تجارية وكذا اإلرساليات
«االستثنائية التي ال تكت�سي صبغة تجارية ؛

«..........................................................................................................
«................................................................................................................
«................................................................................................................
« - 47°القطارات  ...........................................................والبضائع ؛
« - 48°املواد والسلع والتجهيزات والخدمات املقتناة من طرف
«مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ؛
« - 49°املواد والسلع والتجهيزات والخدمات املقتناة من طرف
«العصبة املغربية لحماية الطفولة ؛
« - 50°املواد والسلع والتجهيزات والخدمات املقتناة من طرف
«مؤسسة محمد الخامس للتضامن ؛
« - 51°إذا كانت مخصصة حصريا ألغراض تربية األحياء املائية :
«  -أغذیة األسماك و غيرها من األحياء املائية ؛
«  -فراخ األسماك واليرقات من األحياء املائية األخرى ؛
«  -صغارالصدفيات.
« - 52°البضائع واملنتجات املتلقاة في شكل هبات قصد توزيعها
«مجانا على املحتاجين واملنكوبين واملدرجة في سند للنقل محرر
«باسم املؤسسة الخيرية املستفيدة بعد موافقة الوزير أو الوزراء
«املسؤولين عن املورد وموافقة التعاون الوطني ؛
« - 53°املعدات املخصصة لتقديم خدمات إنسانية مجانا من
«طرف بعض املؤسسات الخيرية بعد موافقة الوزير أو الوزراء
«املسؤولين عن املورد وموافقة التعاون الوطني ؛
« - 54°اإلرساليات املوجهة إلى السفراء واملصالح الدبلوماسية
«والقنصلية وإلى األعضاء األجانب في املنظمات الدولية التي لها مقر
«باملغرب ؛
« - 55°السلع والتجهيزات الرياضية املعدة لتسليمها على سبيل
«الهبة إلى الجامعات الرياضية أو إلى الجامعة الوطنية للرياضة
«املدرسية أو إلى الجامعة الوطنية للرياضات الجامعية ،املنظمة
«بالقانون رقم  06.87املتعلق بالتربية البدنية والرياضة ،الصادر بتنفيذه
«الظهير الشريف رقم  1.88.172بتاريخ  13من شوال 1409
«( 19ماي ».)1989

 - 16«املادة  125املكررة مرتين -.استرداد الضريبة على القيمة املضافة
«غير الظاهرة
«استثناء من أحكام املادتين  101و  104أعاله ،يمكن خصم
«الضريبة على القيمة املضافة غير الظاهرة في ثمن شراء :
«أ) القطاني والفواكه و الخضر غير املحولة ذات املصدر املحلي
«املوجهة إلى منتوجات الصناعة الغذائية التي تم بيعها محليا ؛
«ب) الحليب غير املحول ذو املصدر املحلي املوجه إلى إنتاج
«مشتقات الحليب غير تلك املذكورة في املادة  - I( 91ألف  )2° -أعاله
«التي تم بيعها محليا.
«يحدد مبلغ الضريبة .........................................................................
« .................................................................على النحو اآلتي :
« -في البسط ،املبلغ السنوي للمشتريات من املنتوجات الفالحية
«غير املحولة أو الحليب غير املحول مضاف إليها .........................
« ............................................................املخزون النهائي ؛
« -في املقام ،املبلغ السنوي للمبيعات من املنتوجات الفالحية
«املحولة أو الحليب املحول ومشتقات الحليب ،باحتساب الضريبة
«على القيمة املضافة.
«تعتبر النسبة .........................................................السنة املوالية.
«تطبق .......................................................الضريبة غير الظاهرة.
«ويخضع هذا األساس لنفس سعر الضريبة على القيمة املضافة
«املطبقة على املنتوجات الفالحية املحولة أو مشتقات الحليب
«املذكورة في ب) أعاله».
«املادة  - .129اإلعفاءات
«تعفى من واجبات التسجيل :

« - 10°العقود املتعلقة بنشاط وعمليات :
« -مؤسسة الحسن الثاني............................................................
«.......................................................................................................
« .........................................................-للوقاية وعالج السرطان ؛
« -مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ؛
« -العصبة املغربية لحماية الطفولة؛
«...............................................................................................- 11°
«..............................................................................................................
« - .IVاملحررات املتعلقة باالستثمار :
«........................................................................................................
«............................................................................................................
«................................................................................................................
« - 22°عقود التأسيس والزيادة  13( ...................ديسمبر )2010؛
« - 23°عقود التأسيس والزيادة في رأسمال الشركات أو املجموعات
«ذات النفع االقتصادي املنجزة عن طريق حصص مشاركة نقدية
«مجردة أو إدماج ديون في حساب جاري للشركاء أو إدماج أرباح
«أو احتياطيات ؛
« - 24°عقود اقتناء أراض فضاء معدة لبناء مؤسسات فندقية ،مع
«مراعاة الشروط املنصوص عليها في املادة  VII - 130أدناه ؛
« - 25°التخلي بعوض أو بدون عوض عن الحصص في املجموعات
«ذات النفع االقتصادي وعن األسهـم أو حصص املشاركـة في الشركات
«غير تلك املشار إليها في املادة  -I( 133ألف  )2° -أدناه؛
«استثناء من أحكام الفقرة السابقة ،يخضع لواجب نقل امللكية

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

«بعوض ،حسب طبيعة األموال املعنية ،تخلي الشريك الذي قدم

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

«أمواال عينـيـة ملجمـوعـة ذات النفـع االقتـصـادي أو لشـركــة ،عـن

« - .IIIاملحررات ذات املنفعة االجتماعية :

«الحصص أو األسهم املمثلة لألموال املذكورة داخل أجل أربع ()4

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

«سنوات من تاريخ تقديم األموال املذكورة ؛
«................................................................................................. - .V
(الباقي ال تغييرفيه).

 - 17«املادة  - . 130شروط اإلعفاء

«املادة  - . 133الواجبات النسبية

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

« - .Iالنسب املطبقة

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

«ألف  -تخضع لنسبة : %6

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

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

«.............................................................................................. - .VI

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

« - .VIIيتوقف منح اإلعفاء املنصوص عليه في املادة )24° - IV( 129
«أعاله على استيفاء الشروط التالية :

« - 7°املحررات واالتفاقات املتعلقة باقتناء العقارات من طرف
«مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها وبنك املغرب
«وصندوق اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمين وإعادة التأمين ،سواء

« -التزام املالك بإنجاز عمليات بناء املؤسسة الفندقية داخل أجل

«كانت معدة للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو منهي أو إداري ،مع

«أقصاه خمس ( )5سنوات ابتداء من تاريخ تملك األرض الفضاء ؛

«مراعاة األحكام املنصوص عليها في باء 7° -و واو 1° -وزاي من هذا

« -يجب على املالك ،ضمانا ألداء واجبات التسجيل املجردة وإن

«البند.

«اقت�ضى الحال ،الذعيرة والزيادات التي قد تصبح مستحقة عندما

« باء  -تخضع لنسبة : %3

«ال يتقيد بااللتزام املشار إليه أعاله ،أن يقدم للدولة رهنا رسميا

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

«وفق الشروط والكيفيات املنصوص عليها في  -IIباء أعاله ؛
« -ال يفتك الرهن إال بعد اإلدالء بشهادة املطابقة تثبت نهاية
«أشغال بناء املؤسسة الفندقية؛

« ........................................................................................................
« - 7°البيع األول للمساكن االجتماعية واملساكن ذات القيمة
«العقارية املخفضة كما هي معرفة على التوالي باملادة )28° - I( 92

« -يجب االحتفاظ ضمن أصول املقاولة املالكة ،باألرا�ضي املقتناة

«أعاله وباملادة  – XII( 247ألف) أدناه ،وكذا االقتناء األول للمساكن

«والبناءات املنجزة ملدة ال تقل عن عشر ( )10سنوات ابتداء من

« املذكورة من طرف مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

«تاريخ بداية االستغالل.

«والتي تكون موضوع عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد «مرابحة»

«املادة  - . 131األساس الخاضع للضريبة
« من أ جل تصفية الواجبات ...........................................كما يلي :
« - 1°فيما يخص البيوع  ..........................يمكن أن تضاف إليه.
«غير أن القيمة الخاضعة للضريبة تتكون :
« -بالنسبة القتناء عقارات أو أصول تجارية في إطار عقد «مرابحة»

«أو «إجارة منتهية بالتمليك» أو «مشاركة متناقصة».
« جيم -تخضع لنسبة : 1,50%
«..................................................................................................- 1°
«...................................................................................................- 2°
«...................................................................................................- 3°
« - 4°مع مراعاة األحكام املنصوص عليها في املادة )25° - IV) 129

«أو «إجارة منتهية بالتمليك» أو «مشاركة متناقصة» ،في ثمن

«أعاله التخلي بغير عوض  ...................................وبين األزواج وبين

«اقتناء .............................................................................................

«اإلخوة واألخوات وبين الكافل واملكفول طبقا ألحكام القانون

(الباقي ال تغييرفيه).

«رقم  15.01املتعلق بكفالة األطفال املهملين السالف الذكر ؛

 - 18«...................................................................................................- 5°

«  -املحررات واالتفاقات املتعلقة باقتناء أراض فضاء أو أراض

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

«مشتملة على بناءات مقرر هدمها ،من طرف مؤسسات االئتمان

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

«والهيئات املعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية

« دال  -تخضع لنسبة: %1
«..................................................................................................- 1°
«..........................................................................................................
«................................................................................................................
«  - 9°إحصاء التركات؛
«  -10°مع مراعاة األحكام املنصوص عليها في املادة (23° - IV) 129

«ومالية في إطار عقد «مرابحة» أو «إجارة منتهية بالتمليك»
«أو «مشاركة متناقصة».
«................................................................................................. - .II
(الباقي ال تغييرفيه).
« املادة  - . 135الواجب الثابت
« - .Iتخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت املحدد في ألف ( )1.000درهم :

«أعاله ،عمليات تأسيس رأسمال الشركات ...........................................

«  - 1°عمليات تأسيس .....................................................................

« .............................................................................املجموعة ذات النفع

« ...........................رأس املال املكتتب به برسم املشاركة املذكورة،

«االقتصادي وكذا عمليات الزيادة في رأس املال عن طريق إدماج زائد

«مبلغ خمسمائة ألف ( )500.000درهم،وذلك مع مراعاة األحكام

«قيمة ناتج عن إعادة تقييم أصول الشركة.

«املنصوص عليها في املادة  23° - IV - 129أعاله ؛

« واو -يخضع لنسبة : 4%

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

«  - 1°اقتناء محالت مبنية .............................................................

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

«لغرض تجاري أو منهي أو إداري ،وكذا اقتناء املحالت املذكورة من
«طرف مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها والتي تكون
«موضوع عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد «مرابحة» أو «إجارة
«منتهية بالتمليك» أو «مشاركة متناقصة».
« تستفيد كذلك  .................................................مساحتها املغطاة ؛
«.................................................................................................. - 2°

«  - .IIتخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت املحدد في مائتي ( )200درهم :
«.................................................................................................- 1°
«..........................................................................................................
«............................................................................................................
«.................................................................................................................
«  - 13°عقود .....................................................................................

«( - 3°تنسخ)

« ...............................................أو «إجارة منتهية بالتمليك» أو «مشاركة

« زاي -تخضع لنسبة : %5

«متناقصة» ،وفسخ العقود املذكورة ...................................................

«  -املحررات واالتفاقات املتعلقة باالقتناء بعوض أو بدون عوض

«.................................................................................السالفة الذكر؛

«ألراض فضاء أو أراض مشتملة على بناءات مقرر هدمها ،محفظة

« ................................................................................................- 14°

«أو غيرمحفظة ،أو لحقوق عينية واقعة على هذه األرا�ضي.

«  - 15°جميع العقود  ........................................الواجب النسبي؛

 - 19« - 16°العقود الواردة بعده املنجزة في إطار بيع العقار في طور

«  -يضمنوا رقم القيد في سجل الرسم املنهي أو رقم القيد في سجل
«رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ،في عقد انتقال امللكية

«اإلنجاز:
«  -عقد التخصيص وعقد البيع االبتدائي؛
«  -املحررات املثبتة لإلبراءات املؤداة ؛
«  -املحررات املثبتة لفسخ عقد التخصيص وعقد البيع االبتدائي ؛
«  -املحررات املثبتة إلبراء من املبالغ املسترجعة في حالة فسخ عقد
« التخصيص أو عقد البيع االبتدائي.
« املادة  - .136التزامات األطراف املتعاقدة
«  -. Iفي حالة عدم وجود محررات................،االتفاقات املذكورة.
«  -. IIيلزم األطراف الذين يحررون عقدا عرفيا خاضعا للتسجيل
« بتحرير نظير متنبر بصفة قانونية يشتمل على نفس التوقيعات
«املوجودة في األصل ................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
« املادة  -.139التزامات مشتركة
«..................................................................................................... - .I

«أو عقد التفويت.
« ................................................................................................. - .V
(الباقي ال تغييرفيه).
« املادة  - .I -.144جيم  -اإلعفاء من الحد األدنى للضريبة
«................................................................................................. - 1°
« ................................................................. - 2°بمدة إعفاء جديدة.
«  - 3°يعفى األشخاص الذين قاموا بإيداع اإلقرار بالتوقف
«املؤقت عن مزاولة النشاط املنصوص عليه في املادة  150املكررة
«أدناه ،من أداء املبلغ األدنى من الحد األدنى للضريبة املشار إليه في
« «دال» (الفقرة الثالثة) أدناه واملستحق برسم السنوات املحاسبية
«املعنية بهذا اإلقرار».
« املادة  - .145مسك املحاسبة
«.................................................................................................... - .I
«................................................................................................................
«  - .IIIمع مراعاة أحكام الفقرة  IXأدناه ،يجب على الخاضعين

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

«للضريبة .................................................................................................

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

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

«  - .IVفي حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويتهما ،يتعين
«على العدول أو املوثقين أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية،
«تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة بأداء
«الضرائب والرسوم املثقل بها العقار أو األصل التجاري موضوع
«نقل امللكية أو التفويت ،أن :

«................................................................................................................
«  - .VIIIيجب على الخاضعين ............................................................
« .............................................................................في هذه املدونة.
«  - .IXيجب على الخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة
«على الدخل فيما يتعلق بالدخول املهنية املحددة وفق نظام النتيجة
«الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية املبسطة ،وكذا الخاضعين

«  -يطالبوا باإلدالء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت

«للضريبة على القيمة املضافة أن يتوفروا على برنامح معلوماتي

«أداء حصص الضرائب والرسوم املثقل بها العقار برسم السنة

«للفوترة يستجيب ملعايير تقنية تحددها اإلدارة طبقا لاللتزامات

«التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته ،وكذا السنوات السابقة ؛

«املنصوص عليها في  IIIو  IVأعاله.
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«حسب أنشطة كل قطاع ؛
« - .Xيجب على الخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة
«على الدخل فيما يتعلق بالدخول املهنية املحددة وفق نظام النتيجة
«الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية املبسطة ،وكذا الخاضعين

«املادة  - .153اإلقرار بالحاصالت من التوظيفات املالية ذات
«الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك
«يجب على الخاضعين للضريبة الذين يتولون دفع الحاصالت
«من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت املشار إليها في املادة  14أعاله
«وعائدات شهادات الصكوك املشار إليها في املادة  14املكررة أعاله،
«أو يضعونها رهن اإلشارة أو يقيدونها في الحساب أن يوجهوا في

«للضريبة على القيمة املضافة ،أن يتوفروا على عنوان إلكتروني لدى

«رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموا مقابل وصل إلى

«مقدمي خدمات املصادقة اإللكترونية وفقا للنصوص التشريعية

«مفتش الضرائب التابع له مقرهم االجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية

«والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التبادل اإللكتروني بين اإلدارة

«باملغرب قبل فاتح أبريل من كل سنة إقرارا بالحاصالت والعائدات

«الجبائية و امللزمين.

«املشار إليها أعاله محررا على أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة

« تحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا البند».
« املادة  - .149اإلقرار بتحويل املقر االجتماعي أو تغيير املوطن
«الضريبي

«يتضمن البيانات املنصوص عليها في املادة  I - 152أعاله.
«يجب على .........................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  -.155اإلقرار اإللكتروني

« يجب على املنشآت ..........................................................................

« - .Iيجوز للخاضعين للضريبة ......................................................

« ......................................مفتش الضرائب التابع له مقرها االجتماعي

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

«أو موطنها الضريبي الجديد أو مؤسستها الرئيسية برسالة مضمونة

« .......................................................املنصوص عليها في هذه املدونة.

«مع إشعار ...............................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
« املادة  - .II -.150إذا أف�ضى التوقف ..............................................
« ........................................املخولة له.
« يجب على املصفي ...........................................................................
«  -خالل  ........................................................اثنى عشر( )12شهرا ؛
«  -خالل الخمسة واألربعين ( )45يوما ......................... ....................
« ،..........................ويبين في هذا اإلقرار املكان املحفوظة فيه
«الوثائق املحاسبية للشركة املصفاة ،املمسوكة على حامل ورقي
«وعلى حامل معلوماتي».

«تحدد شروط تطبيق الفقرة أعاله بنص تنظيمي.
«بالنسبة لواجبات التسجيل والتنمبر  ..................املكلف باملالية.
«غير أنه يجب على املوثقين والعدول القيام بإجراء التسجيل
«بالطريقة اإللكترونية :
«  -ابتداء من فاتح يناير  2018بالنسبة للموثقين ؛
«  -ابتداء من فاتح يناير  2019بالنسبة للعدول.
«في حالة أداء واجبات التنمبر بناء على إقرار ،يجب أن يودع
«هذا اإلقرار لدى إدراة الضرائب بطريقة إلكترونية داخل اآلجال
«املنصوص عليها في هذه املدونة.
« تكون لإلقرارات واإلجراءات اإللكترونية املذكورة....................... .
« ..................................................................................في هذه املدونة.

 - 21«.................................................................................................. - .II
« ..................................................................................في هذه املدونة.
« - .IIIيجب على الخاضعين للضريبة على الدخل أن يدلوا إلى إدارة
«الضرائب بطريقة إلكترونية باإلقرارات املنصوص عليها في هذه
«املدونة واملتعلقة بالضريبة املذكورة ،باستثناء الخاضعين للضريبة
«املحددة دخولهم املهنية حسب نظام الربح الجزافي.
«تكون لهذه اإلقرارات اإللكترونية نفس اآلثار القانونية لإلقرارات
«املحررة وفقا أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة واملنصوص عليها
«في هذه املدونة».
«املادة  - .159الحجز في املنبع على الحاصالت من التوظيفات املالية
«ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك
« - .Iتخضع الحاصالت املشار إليها في املادة  14أعاله وعائدات

«إذا قامت الشركة املستفيدة  .................تتم تسوية الوضعية
«الجبائية على النحو التالي :
«  -تفرض الضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية .................
«.....................................................................................................
« ....................املحقق في تاريخ تقييد العقارات أو الحقوق العينية
«العقارية أو هما معا ضمن أصل الشركة.
«وفي هذه الحالة ،يساوي هذا الربح العقاري الفرق ....................
« ..............................................وقيمة تقييدها ضمن أصل الشركة مع
«مراعاة أحكام املادة  224أدناه.
«  -تفرض الضريبة ..........................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة - .II - .162ألف  -مع مراعاة الشروط ..................................
« ..................................................مشفوعا بالوثائق التالية :

«شهادات الصكوك املشار إليها في املادة  14املكررة أعاله للضريبة عن

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

«طريق حجزها في املنبع لحساب الخزينة من لدن املحاسبين العموميين

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

«وهيئات االئتمان العامة والخاصة والشركات واملنشآت التي تدفع

« - 3°عقد  ............................................................أو االنقسام بأن :

«الحاصالت أو العائدات املذكورة للمستفيدين منها أو تضعها رهن

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

«إشارتهم أو تقيدها في حسابهم.

«ب) ..................................................................................................

« - .IIيتم استنزال الضريبة املحجوزة في املنبع املترتبة عن الحاصالت

«ج) تؤدي تلقائيا الضريبة املطابقة لزائد القيمة غير املعني بإعادة

«من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك

«اإلدماج املشار إليها في  2°من ب) أعاله ،الذي سبق وأن الحظته

«من مبلغ الضريبة ..................................................................................

«أو حققته الشركة املندمجة أو املنقسمة والذي تم تأجيل فرض

(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  161املكررة - .II - .استثناء من أحكام املادتين  II - 61و I - 173
«من هذه املدونة ،ال تفرض الضريبة ....................................................

«الضريبة عليه ،عندما يتم سحب أو تفويت العناصر املرتبط بها زائد
«القيمة املذكور.
« يجب أداء الضريبة املذكورة من لدن الشركة الدامجة أو املنبثقة
«عن االنقسام ،لدى قابض إدارة الضرائب التابع له مقرها أو مؤسستها

« .............................................في ملكيتهم ضمن أصل الشركة غير

«الرئيسية باملغرب ،قبل انصرام األجل املحدد لإلدالء باإلقرار

«هيئات التوظيف الجماعي العقاري  ................................باإلقرار

«املنصوص عليه في املادة  20أعاله ،بغض النظر عن الحصيلة الجبائية

«املنصوص عليه في املادة  II - 83أعاله.

«املحققة برسم السنة املحاسبية التي تم فيها تفويت األموال املعنية.

 - 22« باء ................................................................................................ -

« املادة  -.169األداء اإللكتروني

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

«  - .Iيمكن للخاضعين للضريبة .......................................................
« .....................................................................املحددة بنص تنظيمي.

«زاي  ................................................................................ -االنقسام.

«كمايتعينعلىالخاضعينللضريبة....................................................
«...............................................................املحددة بنص تنظيمي.

«و«جيم» و«دال» و«هاء» و«واو» أعاله ،يجب على الشركات الدامجة

« بالنسبة لواجبات التسجيل والتمبر ،يجب على املوثقين والعدول
«القيام بأداء الواجبات بالطريقة اإللكترونية داخل اآلجال املنصوص
«عليها في هذه املدونة :

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

«حاء  -لالستفادة من املقتضيات املنصوص عليها في «ألف» و «باء»
«أن تحترم الشروط التالية :
«  -أال تخصم  ........................................................................املعنية ؛
«  -أال تخصم العجز املتراكم الوارد في التصريح الجبائي برسم آخر
«سنة محاسبية قبل االندماج أو االنقسام من أرباح السنوات
«املحاسبية املوالية ،باستثناء العجز املطابق لالهتالكات املدرجة
«في املحاسبة على وجه صحيح.
« طاء ............................................................................................... -
(الباقي ال تغييرفيه).
« املادة  -.164منح االمتيازات الجبائية
«  - .Iلالستفادة من اإلعفاءات املنصوص عليها في هذه املدونة،
«يجب على املنشآت أن تتوفر على التعريف املوحد للمقاولة املنصوص
«عليه في املادة  VIII - 145أعاله وأن تفي بالتزاماتها املتعلقة
«باإلقرارات ...........................................................................................
«........................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
« املادة  - .166شروط وإجراءات التحصيل
«يتم تحصيل الضرائب و الواجبات والرسوم والديون األخرى

«  -ابتداء من فاتح يناير 2018بالنسبة للموثقين ؛
«  -ابتداء من فاتح يناير 2019بالنسبة للعدول.
«تؤدى بالطريقة اإللكترونية واجبات التمبر التي يتم تحصيلها
«بناء على إقرار ،وذلك داخل اآلجال املنصوص عليها في هذه املدونة.
«تكون لألداءات اإللكترونية ...........................................................
« ............................................................................في هذه املدونة.
« - .IIيجوز للخاضعين للضريبة  ..................عليها في هذه املدونة.
« - .IIIيجب على الخاضعين للضريبة املشار إليهم في املادة III - 155
«أعاله أن يؤدوا لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية الضريبة
«على الدخل املنصوص عليها في هذه املدونة ،باستثناء الضريبة
«على الدخل املستحقة برسم الدخل املنهي املحدد حسب نظام الربح
«الجزافي.
«تكون لهذه األداءات اإللكترونية نفس اآلثار القانونية لألداءات
«املنصوص عليها في هذه املدونة».
«املادة  - .171التحصيل عن طريق الحجز في املنبع
« - .Iألف  -تدفع الضريبة املحجوزة في املنبع على العوائد املشار إليها
«في املواد  13و  14و  14املكررة و  15أعاله ،خالل الشهر املوالي ...........
«.................................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

«التي يتكلف قابض إدارة الضرائب بها طبقا للقوانين واألنظمة

«املادة  -.172التحصيل عن طريق الجدول

«الجاري بها العمل وفق الشروط واإلجراءات املنصوص عليها في

«تفرض الضريبة على الشركات عن طريق الجدول :

«هذه املدونة و في القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون

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

«العمومية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.175بتاريخ

«  -في حالة فرض .................................................................................
« ..................................................................................و  229أدناه.

« 28من محرم  3( 1421ماي ».)2000

 - 23«غير أنه ،ال يتم إصدار الضريبة إذا كان مبلغها األصلي يقل عن
« مائة ( )100درهم».

«ألف  -دخول رؤوس األموال املنقولة
«يجب على األشخاص  ................................يدفعوا مبلغ الضريبة

« املادة  - .173التحصيل بواسطة األداء التلقائي

«املحجوزة إلى قابض إدارة الضرائب التابع له املكان الذي يوجد فيه

« - .Iيدفع بطريقة تلقائية لدى قابض إدارة الضرائب :

«مقرهم االجتماعي .................................................................................

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

« .........................................................................أو قيدها في الحساب.

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

«وتشفع كل دفعة بورقة.....................................................................

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

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

«  -الضريبة املستحقة على الخاضعين للضريبة الذين يودعون

« ......................................................................املنصوص عليها أعاله.

«اإلقرارات املنصوص عليها في املواد  82و 85و 150أعاله ،باستثناء

«باء ................................................................................................. -

«الخاضعين للضريبة املحددة دخولهم املهنية حسب نظام الربح

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

«الجزافي.
«ويباشر دفع الضريبة .....................................................................
(الباقي التغييرفيه).
«املادة  -.174التحصيل عن طريق الحجز في املنبع
« - .Iدخول األجور والدخول املعتبرة في حكمها
«يجب أن تدفع الضرائب  .....................................................خالل
«شهر معين إلى قابض إدارة الضرائب التابع له املوطن الضريبي
«للشخص أو محل املؤسسة الذي تولى الحجز ،وذلك خالل الشهر
«املوالي للشهر الذي تم فيه الحجز.

«جيم ............................................................................................. -
«.................................................................................................................
« - .IIIالدخول اإلجمالية التي يحصل عليها األشخاص الذاتيون
«أو االعتباريون غير املقيمين
«يجب أن تدفع الضريبة املحجوزة ..................................................
« ....................................................االعتباريون غير املقيمين إلى قابض
«إدارة الضرائب التابع له املوطن الضريبي ............................................
(الباقي ال تغييرفيه).

«وفي حالة تحويل املوطن ..................................................................

« املادة  - .175التحصيل عن طريق الجدول و األمر باالستخالص

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

« - .Iتفرض الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة عن

« ..........................................................وتشفع كل دفعة ببيان موجز.

«طريق إصدار أمر بتحصيلها :

« - .IIالدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة

«  -عندما يكون الخاضعون للضريبة ملزمين بإيداع إقرار سنوي

«تخضع الدخول .............................................................................

«بمجموع الدخل برسم دخولهم املهنية املحددة حسب نظام

« ...................................................في املادتين  I - 84و I - 173أعاله.

«الربح الجزافي أو معفيين من اإلدالء باإلقرارالسالف الذكر؛

 - 24«  -عند عدم أداء الضريبة تلقائيا إلى قابض إدارة الضرائب التابع

« - .IIطرق أخرى لتحصيل واجبات التمبر

«له املوطن الضريبي للخاضعين للضريبة أو املقر الرئي�سي

«تؤدى على النحو التالي واجبات التمبر :

«ملؤسستهم باملغرب أو املوطن الضريبي املختارباملغرب ؛

« - 1°بواسطة التأشيرة برسم التمبر الواجبات ،وإن اقت�ضى

«  -في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية..........................................
«  ................................................................و  228و 229أدناه.
«يصبح مجموع الضريبة مستحقا على الفور في حالة ....................
« .................................................للسنة الفارطة.
« غير أنه ،ال يتم إصدار الضريبة إذا كان مبلغها األصلي يقل عن
« مائة ( )100درهم.
« - .IIتفرض الضريبة .......................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .177تحصيل الضريبة عن طريق قائمة اإليرادات
«يحرر مأمورو إدارة الضرائب .......................................................
« .......................................أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض.
«غير أنه ،ال يتم إصدار الضريبة إذا كان مبلغها األصلي يقل عن
« مائة ( )100درهم».
«املادة  - .179طرق التحصيل
« - .Iالتحصيل بواسطة األمر باالستخالص
«مع مراعاة أحكام ...........................................................................

«الحال ،الذعائر والغرامات والزيادات املستحقة برسم رخص
«وأذون محالت استهالك املشروبات الكحولية أو املمزوجة بالكحول
«ونظائرها الواردة في املادة  - II( - 252دال  )2° -أدناه وبرسم العقود
«والوثائق واملحررات املشار إليها في املادة  249أ) أدناه ،وكذا برسم
«العقود والوثائق واملحررات املخالفة ملقتضيات واجبات التمبر ؛
« - 2°بناء على إقرار واجبات التمبر النسبية املشار إليها في
«املادة  - I( - 252ألف وباء) أدناه ،وكذا واجبات التمبر الثابتة املشار
إليها «في املادة -II( 252زاي 1° -و  4°وطاء  3° -وياء  - 1° -وكاف) أدناه ؛
« - 3°بطريقة إلكترونية ،بواسطة التمبر البديل ،الواجبات
«املستحقة على :
«أ) جوازات السفر وكل تمديد لها املشار إليها في املادة " - II( - 252باء")
«أدناه ؛
«ب) رخص الصيد البري املشار إليها في املادة " - II( - 252جيم" )2° -
«أدناه ؛
«ج) رخص حمل األسلحة و رخص حيازة األسلحة املشار إليها
«في املادة " - II( - 252دال"  )3°أدناه ؛
«د) رخصة السياقة الدولية املشار إليها في املادة " - II( - 252دال" )4° -
« أدناه.
«كما يمكن أداء واجبات التمبر بكل طريقة أخرى تحدد بمقرر
«للوزير املكلف باملالية أو الشخص الذي يفوض له ذلك.
«غير أنه يتم تحصيل واجبات التمبر املتعلقة بالتسجيل األول

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

«باملغرب بالنسبة للعربات املستوردة من طرف مالكيها أو لفائدة الغير

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

«سواء كانت جديدة أو مستعملة ،وفق التسعيرة املنصوص عليها في

« ...............................................واجبات التسجيل املنصوص عليها
«في املادة  232أدناه.
«ال يتم إصدار الواجبات إذا كان مبلغها األصلي يقل عن مائة ( )100درهم.

«املادة " - I( 252جيم") أدناه من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير
«املباشرة.
«................................................................................................ - .III
(الباقي ال تغييرفيه).

 - 25«املادة  - .183التضامن بالنسبة لواجبات التسجيل وواجبات
«التمبر والضريبة الخصوصية على املركبات
«ألف............................................................................................. - .
«باء  -التضامن بالنسبة لواجبات التمبر
«يسأل على وجه التضامن عن أداء واجبات التمبر و إن اقت�ضى
«الحال ،الغرامات والذعيرة والزيادات :
«  -جميع املوقعين فيما يخص العقود امللزمة للجانبين ؛
«........................................................................................................

« - .IIتفرض غرامة قدرها خمسة آالف درهم ( )5.000درهم
«عن كل حساب ،على الهيئات املشار إليها في املادة  V - 214التي ال تدلي
«باملعلومات املطلوبة أو تدلي بمعلومات ناقصة أو غير كافية.
«املادة  185املكررة - .الجزاءات املترتبة على عدم االحتفاظ
«بالوثائق املحاسبية
«دون اإلخالل بتطبيق ........................................................................
« ..........................................................بالوثائق املحاسبية أو نسخ منها
«على حامل ورقي و على حامل معلوماتي ،طبقا ألحكام املادة  211أدناه.
«ويتم ................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

«........................................................................................................
«........................................................................................................
«  -الدائنون واملدينون فيما يخص املخالصات ؛
«  -أصحاب إعالنات اإلشهار ومستغلو قاعات العروض السينمائية
«أو الهيئات العامة أو الخاصة املكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات

«املادة  - .192الجزاءات الجنائية
«.................................................................................................. - .I
« - .IIدون اإلخالل بتطبيق ................................................................
«استعمل عمدا تنابر سبق استعمالها أو باعها .......................................
«.............................................................................................................

«اإلشهارية على الشاشة ؛
« -وبصفة عامة ،جميع األشخاص الذين حرروا عقودا أو وثائق

(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .210حق املراقبة

«أو محررات خاضعة لواجبات التمبر دون أداء واجبات التمبر

«تراقب إدارة الضرائب...................................الواجبات والرسوم.

«املستحقة.

«لهذه الغاية ،يجب على الخاضعين للضريبة……………....................

«فيما يخص العقود غير املعفاة .....................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .185الجزاءات عن املخالفات لألحكام املتعلقة بحق
«االطالع

« ....................................................جميع الوثائق املحاسبية على حامل
«ورقي وعلى حامل معلوماتي إلى املأمورين ......................................
«...........................................................................................................
«................................................................................................................
«في حالة عدم تقديم ،على الحامل الورقي و على الحامل املعلوماتي

« - .Iتفرض غرامة تهديدية .............................................................

«السالف ذكرهما جزء من الوثائق املحاسبية وأوراق اإلثبات

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

«املنصوص  ...........................................................................نهاية فترة

« ..................................................................أو األمر باالستخالص.

«املراقبة.

 - 26«ال يمكن  ..........................................في الطعون املتعلقة بالضريبة.

«تقدم الوثائق ..................................................................................

«لإلدارة الضريبية  .................................من الخاضعين للضريبة

« ....................................................................املدرجة في األصول.

«املذكورين أعاله تقديم على حامل ورقي وعلى حامل معلوماتي،
«الفاتورات والدفاتر  ...................................................................العمل.
«فيما يخص الخاضعين  ...................................................هذا الحق.
«يجوز للمأمورين املذكورين أعاله أن يطلبوا الحصول على نسخ
«منجزة بكل الوسائل وعلى أي حامل بما فيه الحامل املعلوماتي،
«للوثائق املتعلقة ....................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

«ويجب كذلك على الخاضع للضريبة أن يقدم في بداية عمليات
«املراقبة ،الوثائق املحاسبية املشار إليها في املادة  145أعاله من خالل
«تسليم نسخة من ملفات التقييدات املحاسبية معدة وفق التشريع
«والتنظيم املحاسبي الجاري بهما العمل ،وذلك وفق شكل إلكتروني
«حسب معايير محددة بنص تنظيمي.
«عندما تمسك املحاسبة بواسطة أنظمة معلوماتية ،فإن املراقبة

«املادة  - .211االحتفاظ بالوثائق املحاسبية

«تشمل جميع املعلومات واملعطيات واملعالجات اإلعالمية التي تساهم

«يجب على الخاضعين للضريبة وكذا األشخاص الذاتيين

«بصفة مباشرة ........................................................................................

«أو االعتباريين املكلفين بحجز الضريبة في املنبع أن يحتفظوا طوال

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

«عشر ( )10سنوات في املكان املفروضة فيه الضريبة عليهم على حامل
«ورقي ومعلوماتي بنسخ فاتورات البيع ...................................................
« ...........................................................................الجاري بها العمل.
«إذا ضاعت الوثائق املحاسبية املحتفظ بها على الحامل الورقي
«أو املعلوماتي أو هما معا ألي سبب من األسباب ،وجب على الخاضعين
«للضريبة ...............................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .212املحاسبة
« - .Iإذا قررت اإلدارة  .........................عشر ( )15يوما على األقل.
«يجب الشروع في عملية الفحص خالل أجل ال يتجاوز خمسة ()5
«أيام عمل ابتداء من التاريخ املحدد لبداية عملية املراقبة.
«يجب أن يكون اإلشعار بالفحص السالف الذكر...........................
«.............................................................................................................
«...........................................................................................................
« ............................................................نسخة منه للخاضع للضريبة.

(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .213سلطة اإلدارة التقديرية
« - .Iإذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة ...............................
« التي تكتسيها املحاسبة بحيث يترتب عنها نقصان في رقم األعمال
«أو في الحصيلة املفروضة عليها الضريبة أو ال يتمكن من خاللها تبرير
«الحصيلة املصرح بها ،جاز لإلدارة أن تحدد أساس .............................
« ................................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).
« املادة  - .214حق االطالع وتبادل املعلومات
« .................................................................................................... - .I
« .................................................................................................. - .II
« ..................................................................................................- .III
« .................................................................................................. - .IV

 - 27« - .Vيتعين على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

« - .VIتحرر على  ......................الناتجة عن الضرائب املفروضة :

«ومقاوالت التأمين وإعادة التأمين وجميع املؤسسات املالية األخرى

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

«اإلدالء إلدارة الضرائب ،وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي
«بجميع املعلومات الالزمة لتطبيق االتفاقيات املبرمة من لدن املغرب
«والتي تمكن من تبادل آلي للمعلومات ألغراض جبائية.
«وتهم هذه املعلومات دخول رؤوس األموال املنقولة وأرصدة
«الحسابات املفتوحة لدى الهيئات املذكورة وقيمة إعادة شراء األذون
«وعقود الرسملة والتوظيفات من نفس الطبيعة لألشخاص الذاتيين
«واالعتباريين املعنيين وكذا أي دخل آخر يجب أن يتم اإلدالء باملعلومات
«املتعلقة به طبقا لالتفاقيات املذكورة.
«ويجب على الهيئات املذكورة في الفقرة األولى من هذا البند اتخاذ
«جميع اإلجراءات الالزمة للتعرف على هوية األشخاص املعنيين
«واإلدالء باملعلومات املتعلقة بحساباتهم وبالتدفقات املالية الخاصة
«بهم.
« - .VIيمكن اإلدالء باملعلومات التي حصلت عليها اإلدارة الضريبية
«لدى الهيئات املشار إليها في الفقرة األولى من البند  Vأعاله ،إلى

« ...................................................................................................... -
« ...................................................................................................... -
« ...................................................................................................... -
«  -بالنسبة للتصحيحات .......................مسطرة التصحيح ؛
«  -عندما تتم العمليات املشار إليها في املادة  221أدناه ويكون لها
«تأثير على اإلقرارات أو الحصيلة الجبائية خالل مسطرة تصحيح
«الضرائب .وفي هذه الحالة ،يقوم املفتش بفرض الضرائب باعتبار
«األسس املبلغة إلى الخاضع للضريبة في رسالة التبليغ الثانية
«املذكورة.
«................................................................................................. - .VII
«.................................................................................................................
« - .VIIIتكون مسطرة التصحيح الغية :

«اإلدارات الضريبية للبلدان التي أبرمت مع املغرب اتفاقيات تبادل

«  -في حالة عدم تبليغ اإلشعار بالفحص إلى املعنيين باألمر

«آلي للمعلومات ألغراض جبائية ،وذلك وفق الكيفيات املحددة بنص

«أو ميثاق الخاضع للضريبة أو هما معا داخل األجل املنصوص

«تنظيمي».

«عليه في املادة ( I – 212الفقرتين األولى والثانية) أعاله ؛

«املادة  - .219كيفية التبليغ
« - .Iيتم التبليغ ..................................................................................
« .........................................الظرف املذكور.
« - .IIيمكن مباشرة عملية التبليغ الواردة في البند  Iأعاله  ،بالطريقة
«اإللكترونية ،في العنوان اإللكتروني املدلى به لإلدارة الجبائية من
«طرف امللزم املشار إليه في املادة  X – 145أعاله.

«  -في حالة عدم تبليغ جواب املفتش ...............................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .221املسطرة السريعة لتصحيح الضرائب
« - .Iإذا الحظ مفتش الضرائب ........................................................
«.........................................................بتصحيح :
«  -الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشاط األخيرة غير

«املادة  - .220املسطرة العادية لتصحيح الضرائب

«املشمولة بالتقادم في حالة تفويت كلي أو جزئي لعناصر األصول

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

«املجسدة أو غير املجسدة للمنشأة أو انقطاع كلي أو جزئي عن

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

«مزاولة نشاطها وكذا في حالة تسوية  ..........................شخص

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

«اعتباري جديد ؛

 - 28« ....................................................................................................... -

«املادة  - .232أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم

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

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

«  -املبالغ املحجوزة  .....................................الذين ينقطعون كليا
«أوجزئيا عن مزاولة نشاطهم أوالذين يقومون بتحويل .................

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

« ...............................................................................ملنشآتهم ؛
«  -الضرائب املفروضة من قبل....................................................
«............................................في حالة تفويت كلي أو جزئي لألصول
«املجسدة أو غير املجسدة للمنشأة أو انقطاعها كليا أو جزئيا عن
«مزاولة نشاطها ؛
«  -الحصيلة الجبائية ورقم األعمال للفترة غير املشمولة بالتقادم
«في حالة التوقف املؤقت عن مزاولة النشاط املنصوص عليه في
«أحكام املادة  150املكررة مرتين أعاله.
« وفي هذه الحاالت .............................................................................
«...............................................................................................................
«................................................................................................................
«................................................................................................................
« - .IVتكون مسطرة التصحيح الغية :
«  -في حالة عدم تبليغ اإلشعار بالفحص إلى املعنيين باألمر
«أو ميثاق الخاضع للضريبة أو هما معا داخل األجل املنصوص
«عليه في املادة ( I – 212الفقرتين األولى والثانية ) أعاله ؛
«  -في حالة عدم تبليغ جواب املفتش ................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

«................................................................................................................
« - .VIيوقف التقادم طوال الفترة املمتدة :
«  -من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة
«أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة
«إلى غاية انصرام أجل الثالثة ( )3أشهر املوالي لتاريخ تبليغ املقرر
«الصادرعن اللجان املذكورة ؛
« -ومن تاريخ تقديم الطعن القضائي إلى غاية انصرام أجل الثالثة ()3
«أشهر املوالي لتاريخ تبليغ الحكم أو القرار القضائي الحائز لقوة
«ال�شيء املق�ضي به.
«................................................................................................ - .VII
« - .VIIIاستثناء من األحكام املتعلقة بآجال التقادم املشار إليها
«أعاله :
«.................................................................................................... - 1°
«..............................................................................................................
«................................................................................................................
«................................................................................................. - 16°
« - 17°عندما تتقادم السنة املحاسبية التي يجب أن يدرج فيها مبلغ

«املادة  - .222تسوية الضريبة املحجوزة في املنبع

«التخفيض من الضريبة املشار إليه في املواد  IV-6و  III-31و III-47

«ألف  -إذا الحظ مفتش  ...................................................بما يلي :

«أعاله ،تتم التسوية في السنة املحاسبية األولى من الفترة غير

«  -عوائد األسهم  ................................................في املادة  13أعاله ؛
«  -الحاصالت من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت املشارإليها
«في املادة  14أعاله وعائدات شهادات الصكوك املشار إليها
«في املادة  14املكررة أعاله ؛
«  -الدخول واألرباح .........................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

«املتقادمة.
« - 18°تصدر وتستحق حاال جميع الواجبات وكذا الذعيرة
«والزيادات املرتبطة بها املستحقة على الخاضعين للضريبة املخالفين
«ألحكام املادة  150املكررة أعاله ،ولو تم انقضاء أجل التقادم.
«.................................................................................................. - .IX
(الباقي ال تغييرفيه).

 - 29«املادة  - .249العقود والوثائق واملحررات الخاضعة

«جيم  -تخضع العربات ذات محرك الخاضعة للضريبة

«تخضع لواجبات التمبر :

«الخصوصية السنوية على املركبات للنسب التالية عند التسجيل

«أ) العقود واالتفاقات الخاضعة إلجراء التسجيل املشار إليها

«األول باملغرب بالنسبة للعربات املقتناة باملغرب أو عند تعشيرها

«في املادة  127أعاله ؛
«ب) العقود والوثائق واملحررات املشار إليها في املادة  252أدناه.
«تخضع لنفس واجب التمبر ...............................................
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .VI - . 250املحررات ذات منفعة اجتماعية
«................................................................................................... - 1°
«(- 2°تنسخ)

«بالنسبة للعربات املستوردة ،باستثناء العربات املستوردة من طرف
«أصحاب امتياز بيع السيارات املعتمدين :
قيمة العربة
دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة
من  400.000درهم إلى  600.000درهم

5%

من  600.001درهم إلى  800.000درهم

10%

من  800.001درهم إلى  1.000.000درهم

15%

تفوق  1.000.000درهم

20%

«................................................................................................... - 3°
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .251تصفية الواجبات
«يصفى واجب التمبر على إعالنات اإلشهار على الشاشة على :
«- 1°املبلغ اإلجمالي ...............................العروض السينمائية ؛
«- 2°املبلغ اإلجمالي لألتاوى أو الفاتورات الذي تقبضه الهيئات
«العامة أو الخاصة املكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات اإلشهارية عندما
«يبث اإلعالن على شاشة التلفزيون أو على أي نوع آخر من الشاشات.
«املادة  - .252تعريفة الواجبات

«  - .Iالواجبات النسبية
«ألف ................................................................................................ -
«..............................................................................................................
«باء  -تخ ــضع لنسـ ــبة  % 0,25ال ــمخالصات الصرفة واملجردة
«أو اإلبراءات التي تقيد أسفل الفاتورات وقوائم املصاريف
«والوصوالت واإلبراءات من مبالغ نقدية وجميع السندات املتضمنة
«ملخالصة أو إبراء املؤداة نقدا.

النسبة

«غير أنه ال تخضع ألحكام الفقرة السابقة :
«  -العربات ذات محرك كهربائي والعربات ذات محرك مزدوج
«(كهربائي وحراري) ؛
«  -العربات التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد األق�صى
«لوزنها مع الحمولة املجرورة  3000كيلوغرام ،باستثناء العربات
«رباعية الدفع ( )4×4التي تبقى خاضعة للنسب املذكورة.

« - .IIالواجبات الثابتة
«ألف ................................................................................................ -
«..............................................................................................................
«باء  -تخضع لواجب ثابت قدره  500درهم :
«  -بطاقة ...........................................................................................
« -محضر التسلم  30 ..................................كيلومترا في الساعة ؛
« -جوازات السفر وكل تمديد لها.

 - 30«جيم -تخضع لواجب ثابت قدره  300درهم :

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

«( - 1°تنسخ)

« - 7°جميع العقود والوثائق واملحررات املشار إليها في املادة  - 249أ)

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

«أعاله ،عن كل ورقة مستعملة أو وثيقة محررة بالطريقة اإللكترونية.

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

«ياء -تخضع لواجب ثابت قدره  5دراهم :

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

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

«دال  -تخضع لواجب ثابت قدره  200درهم :

«( - 2°تنسخ)

«( - 1°تنسخ)
«.................................................................................................... - 2°
«..............................................................................................................
« ..............................................................................من هذه الدراجات.
«هاء -تخضع لواجب ثابت قدره  100درهم :
«................................................................................................... - 1°
«( - 2°تنسخ)
«.................................................................................................. - 3°
«................................................................................................... - 4°
« واو ................................................................................................. -
«زاي ................................................................................................. -
«حاء .................................................................................................-
«طاء -تخضع لواجب ثابت قدره  20درهم :
«( - 1°تنسخ)
«( - 2°تنسخ)
«.................................................................................................. - 3°

«.................................................................................................. - 3°
«كاف.............................................................................................. -
(الباقي ال تغييرفيه).
«املادة  - .254إقرار مستغلي قاعات العروض السينمائية
«والهيئات املكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات اإلشهارية على الشاشة
«ومقاوالت أخرى
« - .Iيجب على مستغلي قاعات العروض السينمائية والهيئات
«املكلفة بتسيير أو بيع الفضاءات اإلشهارية على الشاشة ،املشار إليهم
«في املادة  251أعاله أن يودعوا شهريا إقرارا عن إعالنات اإلشهار
«املنجزة خالل الشهر السابق من طرف أصحاب اإلعالنات وأن يؤدوا
«الواجبات املستحقة إلى قابض إدارة الضرائب املختص.
«غير أنه عندما يتم إنجاز إعالنات اإلشهار لدى الهيئات غير
«املقيمة املكلفة بإدارة وبيع الفضاءات اإلشهارية على الشاشة ،يجب
«إيداع اإلقرارات وأداء واجبات التمبر من طرف أصحاب إعالنات
«اإلشهار.
« - .IIبالنسبة للمقاوالت التي تقوم بأداء واجبات التمبر بواسطة

«( - 4°تنسخ)

«اإلقرار ،يجب أداء الواجبات املستحقة برسم شهر معين قبل

«( - 5°تنسخ)

«انصرام الشهر املوالي لدى قابض إدارة الضرائب املختص».

 - 31 - .IIتتمم على النحو التالي املدونة العامة للضرائب السالفة الذكر
باملواد  14املكررة و  150املكررة و 169املكررة و 191املكررة و198
املكررة مرتين و 230املكررة ثالث مرات و 234املكررة ثالث مرات :
«املادة  14املكررة - .عائدات شهادات الصكوك
«تخضع للحجز في املنبع بالسعر املطبق على حاصالت التوظيفات
«املالية ذات الدخل الثابت ،العائدات املدفوعة من طرف صناديق
«التوظيف الجماعي للتسنيد لحاملي شهادات الصكوك املطابقة
«لهامش الربح الذي تم تحقيقه برسم عملية تسنيد األصول».
«املادة  150املكررة - .إقرار بالتوقف املؤقت عن مزاولة النشاط
«يمكن للمنشآت سواء كانت خاضعة للضريبة على الشركات
«أو للضريبة على الدخل برسم دخولها املهنية املحددة وفق نظام
«النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة
«أو معفاة منها ،أن تقدم خالل الشهر الذي يلي تاريخ اختتام آخر سنة
«محاسبية لنشاطها ،إقرارا بالتوقف املؤقت عن مزاولة النشاط برسم
«فترة سنتين ( )2محاسبيتين قابلة للتجديد لسنة محاسبية واحدة،
«على أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة يبين على الخصوص،
«األسباب املبررة للتوقف املؤقت لنشاطها.
«وعالوة على ذلك يتعين على املنشآت املعنية االستمرار في إيداع
«إقراراتها الجبائية املنصوص عليها في مجال الضريبة على الشركات
«والضريبة على الدخل املنهي.
«يتعين على املنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة املضافة
«أن تودع زيادة على ذلك قبل نهاية شهر يناير من كل سنة إقرارا
«لرقم األعمال املتعلق بالسنة املنصرمة ،ودفع الضريبة املطابقة لها
«إن اقت�ضى الحال.
«في حالة استئناف الشركة لنشاطها خالل الفترة املشار إليها
«في اإلقرار السالف الذكر ،يستوجب عليها إشعار اإلدارة بذلك
«عبر رسالة إعالم ،على أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة في أجل

«املادة  169املكررة - .الخدمات اإللكترونية
«يمكن اإلدالء وتسليم الطلبات والشهادات والخدمات األخرى
«التي يطلبها الخاضعون للضريبة برسم الضرائب والواجبات
«والرسوم املنصوص عليها في هذه املدونة بطريقة إلكترونية».
«املادة  191املكررة - .الجزاء املترتب على املخالفات املتعلقة
«بتقديم الوثائق املحاسبية على شكل إلكتروني
«تطبق غرامة تساوي خمسين ألف ( )50.000درهم عن كل سنة
«محاسبية على الخاضع للضريبة الذي ال يدلي بالوثائق املحاسبية
«املشار إليها في املادة  145أعاله بشكل إلكتروني في إطار املراقبة
«الجبائية املنصوص عليها في املادة  212أدناه.
«وتصدر هذه الغرامة عن طريق جدول التحصيل برسم السنة
«املحاسبية الخاضعة للفحص».
«املادة  198املكررة مرتين - .الجزاءات املترتبة عن عدم اإلشارة
«إلى التعريف املوحد للمقاولة
«تفرض على كل مخالفة ألحكام املادة  VIII - 145أعاله ،ذعيرة
«قدرها مائة ( )100درهم عن كل إغفال أو بيان غير صحيح».
«املادة  230املكررة ثالث مرات - .مسطرة تطبيق الجزاءات عن
«عدم تقديم الوثائق املحاسبية بشكل إلكتروني
«عندما ال يقدم الخاضع للضريبة بشكل إلكتروني ،الوثائق
«املحاسبية الــمشار إليــها في الــمادة  145أعاله فـي إطار فحص
«املحاسبة املنصوص عليه في املادة  212أعاله ،وجهت إليه رسالة
«وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادة  219أعاله ،تدعوه للتقيد

«ال يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ استئناف النشاط وتسوية وضعيتها

«بااللتزامات القانونية داخل أجل خمسة عشر ( )15يوما من تاريخ

«الجبائية برسم السنة املحاسبية املعنية وفق شروط القانون العام».

«تسلم الرسالة املذكورة.

 - 32«إذا لم تقدم الوثائق املحاسبية بشكل إلكتروني داخل األجل
«السالف الذكر ،أخبرت اإلدارة الخاضع للضريبة في رسالة تبليغ
«وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادة  219أعاله بتطبيق الغرامة
«املنصوص عليها في املادة  191املكررة أعاله».

«الكتاب الثاني
«املساطرالجبائية

«القسم األول
«مراقبة الضريبة

«ويتعين توجيه الطلب السالف ذكره إلى املدير العام للضرائب،
«على أو وفق نموذج تعده اإلدارة ويجب أن يتضمن البيانات التالية :
«  -االسم العائلي والشخ�صي أو العنوان التجاري للخاضع للضريبة ؛
«  -نوعية النشاط ؛
«  -رقم التعريف الضريبي ورقم التعريف املوحد للمقاولة ؛
«  -عنوان املوطن الضريبي أو املقر االجتماعي أو املؤسسة الرئيسية
«للخاضع للضريبة ؛

«الباب األول
«.....................................................................................................
«..............................................................................................................
«................................................................................................................

«الباب السادس
«طلب االستشارة الضريبية املسبقة
«املادة  234املكررة ثالث مرات - .نطاق تطبيق طلب االستشارة
«الضريبية املسبقة
«يمكن للخاضعين للضريبة أن يطلبوا من إدارة الضرائب أن تبت
«في النظام الجبائي املطبق على وضعيتهم الواقعية على ضوء األحكام
«التشريعية املنصوص عليها في هذه املدونة وكذا املقتضيات التنظيمية
«الصادرة لتطبيقها.
«وال يمكن أن يقدم الطلب السالف الذكر إال في الحاالت التالية :
«  -التركيبات القانونية واملالية التي تهم مشاريع االستثمار املزمع
«إنجازها ؛
«  -عمليات إعادة الهيكلة للمنشآت وملجموعات الشركات بالنسبة
«للشركات املقيمة في املغرب ؛
«  -العمليات املزمع إنجازها بين منشآت متواجدة في املغرب والتي
«لديها عالقة تبعية مباشرة أو غيرمباشرة.

«  -عرض محدد للعناصر القانونية والواقعية امللتمس موقف
«اإلدارة بشأنها.
«ويجب أن يكون جواب اإلدارة مكتوبا ومعلال ويرسل للمعني
«باألمر خالل أجل ال يتعدى ثالثة ( )3أشهر ابتداء من تاريخ التوصل
«بالطلب.
«وفي حالة نقص في العناصر الالزمة ملعالجة الطلب ،فإن اإلدارة
«تدعو الخاضع للضريبة لتتميم طلبه قبل انصرام أجل الثالثة ()3
«أشهر السالف الذكر.
«وال يمكن في أي حال من األحوال لطلب االستشارة الضريبية
«املسبقة أن يتعلق بملفات في طور مسطرة املراقبة أو املنازعات».
 - .IIIدخول حيز التطبيق
 - 1تطبق أحكام املادة « - I( 6ألف»  )34° -من املدونة العامة
للضرائب كما تم تتميمها بالبند  Iأعاله على الجامعات الرياضية
املعترف لها بصفة املنفعة العامة برسم السنوات املحاسبية املفتوحة
ابتداء من فاتح يناير .2018

 - 33 - 2تطبق أحكام املواد  IV - 6و III – 31و  III - 47من املدونة
العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند  Iأعاله على عمليات املساهمة
في رأسمال املقاوالت حديثة النشأة املبتكرة في مجال التكنولوجيات
الحديثة املحققة برسم السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء من
فاتح يناير .2018

 - 8تطبق أحكام املادة  II - 73من املدونة العامة للضرائب كما
تم تغييرها بالبند  Iأعاله ،على األرباح الناتجة عن تفويت العقارات
أو الحقوق العينية العقارية املحققة ابتداء من فاتح يناير .2018
 - 9تطبق أحكام املادة  125املكررة مرتين من املدونة العامة
للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند  Iأعاله ،ابتداء من فاتح يناير .2018
الحتساب مبلغ الضريبة غير الظاهرة برسم سنة  2018تحدد
نسبة االسترداد املشار إليها في املادة  125املكررة مرتين  ،املذكورة

 - 3تطبق أحكام املادة  IV - 11من املدونة العامة للضرائب كما تم
تغييرها بالبند  Iأعاله على الرسوم شبه الضريبية املتعلقة بالسنوات
املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2018

أعاله ،بناء على عمليات شراء الحليب غير املحول وبيع مشتقات
الحليب املنجزة خالل سنة .2017
 - 10تطبق أحكام املادة  10° - III( 129و  23° - IVو 24°و)25°
وأحكام املادة "( I - 133باء" " 7° -وجيم" " 4° -وواو" " 1° -وزاي")

 - 4تطبق أحكام املادة  - I( 19ألف) من املدونة العامة للضرائب
كما تم تتميمها وتغييرها بالبند  Iأعاله على األرباح املحققة برسم

وأحكام املادة  13°( II - 135و  )16°وأحكام املادة  IV - 139من املدونة
العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند  Iأعاله ،على العقود
واملحررات املنجزة ابتداء من فاتح يناير .2018

السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2018
 - 5تطبق أحكام املادتين  I - 20و  I - 82من املدونة العامة للضرائب
كما تم تتميمها بالبند  Iأعاله على السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء
من فاتح يناير .2018
 - 6تطبق أحكام املادة  7° - 57من املدونة العامة للضرائب كما تم
تغييرها بموجب البند  Iأعاله ،على التعويضات املكتسبة ابتداء من
فاتح يناير .2018
 - 7تطبق أحكام املادتين  III - 63و  II - 65من املدونة العامة
للضرائب ،كما تم تتميمها بالبند  Iأعاله على التفويتات املنجزة ابتداء
من فاتح يناير .2018

 - 11تطبق أحكام املادة " - I - 144جيم" من املدونة العامة
للضرائب ،كما تم تتميمها بالبند  Iأعاله وأحكام املادة  150املكررة من
نفس املدونة كما تمت إضافتها بالبند  IIأعاله على السنوات املحاسبية
املفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2018
 - 12تطبق أحكام املواد  I - 155و  I - 169من املدونة العامة
للضرائب كما تم تتميمها بالبند  Iأعاله ،على العقود واملحررات
املنجزة من طرف العدول ابتداء من فاتح يناير .2019
 - 13تطبق أحكام املادة  III -155من املدونة العامة للضرائب كما
تم تتميمها بالبند  Iأعاله ،على اإلقرارات التي يبتدئ األجل القانوني
إليداعها من فاتح يناير .2018
 - 14تطبق أحكام املادة  161املكررة  II -من املدونة العامة
للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند  Iأعاله ،على عمليات املساهمة
املحققة ابتداء من فاتح يناير .2018

 - 34 - 15تطبق أحكام املادة  II - 162من املدونة العامة للضرائب كما
تم تغييرها بموجب البند  Iأعاله على عمليات االندماج واالنقسام

املساهمة اإلبرائية برسم الدخول واألرباح املترتبة على
سيولة وممتلكات األشخاص الذاتيين املقيمين من ذوي
الجنسيات األجنبية

املحققة ابتداء من فاتح يناير .2018
 - 16تطبق أحكام املادة  III - 169من املدونة العامة للضرائب كما
تم تتميمها بالبند  Iأعاله ،على الضريبة على الدخل املستحقة التي
يبتدئ األجل القانوني لدفعها من فاتح يناير .2018

املادة 9
 - .Iنطاق التطبيق
ألف  -األشخاص الخاضعون للمساهمة
تحدث مساهمة إبرائية برسم الدخول واألرباح املترتبة عن
السيولة واملمتلكات املنشأة بالخارج قبل فاتح يناير  ،2018بالنسبة
لألشخاص الذاتيين من ذوي الجنسيات األجنبية املتوفرين على

 - 17تطبق أحكام املادة  )3° - II( 179من املدونة العامة للضرائب
كما تم تتميمها بموجب البند  Iأعاله ،ابتداء من فاتح يناير .2019

موطن ضريبي باملغرب والذين يوجدون في وضعية مخالفة لاللتزامات
الضريبية املنصوص عليها في املدونة العامة للضرائب برسم الدخول
واألرباح املذكورة.

 - 18تطبق أحكام املادتين " - 183باء" و  254من املدونة العامة
للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند  Iأعاله ،على اإلعالنات

باء  -املخالفات الجبائية املعنية
يراد باملخالفات الجبائية املعنية تلك املحددة بموجب املدونة
العامة للضرائب واملتعلقة بعدم التصريح بالدخول واألرباح برسم

اإلشهارية املنجزة ابتداء من فاتح يناير .2018
 - 19تطبق أحكام املواد ( I - 212الفقرة الثانية) و VI( 220و )VIII
و 221من املدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I
أعاله على عمليات املراقبة الضريبية التي تم في شأنها تبليغ اإلشعار
بالفحص ابتداء من فاتح يناير .2018

السيولة واملمتلكات املنشأة بالخارج على شكل :
 - 1°عقارات مملوكة بأي شكل من األشكال في الخارج ؛
 -2°أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس املال
والدين موجودة بالخارج ؛
 - 3°ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية
أو هيئات للقرض أو بنوك موجودة بالخارج.
جيم  -الفترات الجبائية املعنية

 - 20تطبق أحكام املادة  234املكررة ثالث مرات من املدونة العامة
للضرائب كما تمت إضافتها بالبند  IIأعاله على طلبات االستشارة
الضريبية املسبقة املوجهة لإلدارة ابتداء من فاتح يناير .2018

تهم املساهمة اإلبرائية الفترة ما قبل سنة  2017والتي يتعين
برسمها على األشخاص الذاتيين املعنيين أن يودعوا إقرارا على
أساس الدخول واألرباح املحققة برسم سنة  ،2016وفق الشروط
املنصوص عليها في البند  -IIIألف أدناه.

 - 35 - .IIتصفية املساهمة وأسعارها

 -رقم التعريف الضريبي في حالة وجوده ؛

ألف  -التصفية

 -نوعية وبيان املوجودات مع تبيان قيمتها ؛

تحتسب املساهمة على أساس الدخول واألرباح املرتبطة بالسيولة
واملمتلكات املنشأة بالخارج في إحدى األشكال املنصوص عليها
في البند  - Iباء أعاله.
باء  -األسعار
يحدد سعر املساهمة اإلبرائية في  %10من :
 )1صافي زائد القيمة املحقق بالخارج بالنسبة للتفويتات املتعلقة
باملمتلكات العقارية واألصول املالية ؛
 )2الدخول الصافية املكتسبة بالخارج بالنسبة للدخول املتأتية
من املمتلكات العقارية واألصول املالية ؛
 )3صافي الفوائد املكتسبة بالنسبة للفوائد املتأتية من الودائع
النقدية املوجودة بالخارج.
 - .IIIااللتزامات املتعلقة باإلقرار واألداء
ألف  -االلتزامات املتعلقة باإلقرار

 مبالغ الودائع النقدية وكذا قيمة اقتناء العقارات وقيمة اكتتابأو اقتناء األصول املالية والقيم املنقولة وسندات رأس املال والدين
األخرى املوجودة بالخارج ؛
 مبلغ الدخول واألرباح املترتبة على السيولة واملوجودات السالفةالذكر.
باء  -االلتزامات املتعلقة باألداء
يجب على األشخاص املشار إليهم في البند  -Iألف أعاله أن يقوموا
تلقائيا عند إيداع اإلقرار املنصوص عليه في البند  - IIIألف أعاله،
بأداء مساهمة إبرائية وفق األسعار املحددة في البند  - IIألف أعاله،
على أساس الدخول واألرباح املحققة برسم سنة .2016
يتم دفع مبلغ املساهمة اإلبرائية عند إيداع اإلقرار ،لدى قابض

يمكن لألشخاص املشار إليهم في البند  -Iألف أعاله أن يستفيدوا

إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية

من اإلعفاء من استيفاء الضرائب وعدم تطبيق الجزاءات الناجمة

على أساس بيان إعالم بالدفع محرر في ثالثة ( )3نظائر على مطبوع

عن املخالفات الجبائية املشار إليهما في البند  -Iباء أعاله  ،شريطة

نموذجي تعده اإلدارة مؤرخ وموقع من قبل الطرف الدافع يبين :

أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على أو وفق مطبوع نموذجي تعده
اإلدارة مقابل وصل ،إلى مفتش الضرائب التابع له موطنهم الضريبي
أو مؤسستهم الرئيسية ،يبين فيه مبلغ الدخول واألرباح املترتبة على
املمتلكات والسيولة التي في حوزتهم بالخارج ويجب أن تتضمن هذه
اإلقرارات البيانات التالية :
 االسم العائلي والشخ�صي وعنوان املوطن الضريبي للملزم أو مقرمؤسسته الرئيسية ؛

 اإلسم العائلي والشخ�صي وعنوان املوطن الضريبي للملزم أو مقرمؤسسته الرئيسية ؛
 رقم التعريف الضريبي ،إن اقت�ضى الحال ؛ أساس احتساب املساهمة اإلبرائية ؛ -مبلغ املساهمة املدفوعة.

 - 36 - .IVالجزاءات

إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل

يفقد األشخاص الذاتيون املعنيون الذين لم يحترموا الشروط

املادة 10

والواجبات املنصوص عليها في البند  IIIأعاله الحق في االستفادة من

تلغى الذعائر والزيادات وصوائر التحصيل املنصوص عليها

تدابير هذه املساهمة ويبقون خاضعين للتشريع الجبائي الجاري به

في املدونة العامة للضرائب الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل

العمل.

فاتح يناير  2016يتضمن املبلغ األصلي للضرائب والواجبات

 - .Vمقتضيات مختلفة

والرسوم املنصوص عليها في املدونة املذكورة والتي ظلت إلى غاية

ألف  -فترة التطبيق

 31ديسمبر  2017غير مستخلصة ،شريطة أن يقوم الخاضعون

تمنح لألشخاص املعنيين فترة سنة تمتد من فاتح يناير  2018إلى
غاية  31ديسمبر  2018إليداع اإلقرار املنصوص عليه في البند  - IIIألف
أعاله وأداء املساهمة اإلبرائية برسم الدخول واألرباح السالفة الذكر.
باء  -اآلثار املترتبة عن أداء املساهمة اإلبرائية
ينتج عن أداء املساهمة بالسعر املشار إليه في البند  - IIباء أعاله،
تبرئة ذمة الشخص املعني من أداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر
والغرامات والزيادات املرتبطة بها برسم الجزاءات املترتبة عن
مخالفة التزاماته املتعلقة باإلقرار والدفع املنصوص عليها في املدونة
العامة للضرائب.
جيم  -الضمانات

للضريبة املعنيون تلقائيا بتسديد على األقل  %50من أصل الضرائب
والواجبات والرسوم املذكورة قبل فاتح يناير  2019وتسديد الباقي
قبل فاتح يناير .2020
وتطبق تلقائيا اإللغاءات املشار إليها أعاله من طرف قابض إدارة
الضرائب أو من طرف القابض املختص عند التسديد الكلي ألصل
الضرائب والواجبات والرسوم املشار إليها أعاله دون تقديم طلب
مسبق من طرف الخاضع للضريبة املعني باألمر.
غير أنه ال يمكن أن تكون موضوع إلغاء الذعائر والزيادات وصوائر
التحصيل املتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم املنصوص عليها
في الفقرة األولى أعاله والتي كانت موضوع مسطرة تصحيح ألساس
فرض الضريبة أف�ضى ،قبل فاتح يناير  ،2018إلى إبرام صلح مكتوب

يستفيد األشخاص املعنيون الذين اكتتبوا برسم املساهمة

مقرون بإصدار للضريبة قبل هذا التاريخ وإلى أداء جزئي أو كلي لهذه

اإلبرائية من ضمان السر املنهي كما هو منصوص عليه في املادة 246

الذعائر والزيادات وصوائر التحصيل السالف ذكرها خالل السنوات

من املدونة العامة للضرائب.

املوالية.

يجوز لألشخاص املعنيين االستعانة بمستشار من اختيارهم
إلعداد إقراراتهم.

أما بالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات
وصوائر التحصيل غير املستخلصة إلى غاية  31ديسمبر ،2017

ال تباشر أي متابعة إدارية أو قضائية ضد األشخاص املعنيين

فيمكنهم االستفادة من تخفيض قدره  % 50من هذه الغرامات

برسم التشريع الجبائي بعد أداء مبلغ املساهمة اإلبرائية برسم

والذعائر والزيادات والصوائر شريطة أداء  % 50املتبقية قبل

املمتلكات والودائع النقدية املوجودة بالخارج.

فاتح يناير .2019

 - 37مدونة تحصيل الديون العمومية

 - .IIاملـوارد املرصـدة

املادة 11

املـوارد املـرصـدة للجهـات

تتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  2018أحكام
املادة  122من القانون رقم  15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون
العمومية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.175بتاريخ
 28من محرم  3( 1421ماي  ، )2000كما تم تغييرها وتتميمها :
«املادة  -.122يمكن ...........................................................................
« .......................................................املنصوص عليها في املواد  21و 23

املــادة 13
تطبيقا ألحكام املادة  188من القانون التنظيمي رقم 111.14
املتعلق بالجهات ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83
بتاريخ  20من رمضان  7( 1436يوليو  ،)2015ترصد للجهات عن
السنة املالية  2018نسبة  % 4من حصيلة الضريبة على الشركات.
املــادة 14

«و  25املكررة  .............................................أعاله».
تحفيز التشغيل
امل ــادة 12
تغير وتتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2018أحكام

تطبيقا ألحكام املادة  188من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله
رقم  ،111.14ترصد للجهات عن السنة املالية  2018نسبة  % 4من
حصيلة الضريبة على الدخل.

املادة  7من قانون املالية رقم  100.14للسنة املالية  ،2015الصادر

تثبيت املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة

بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.195بتاريخ فاتح ربيع األول 1436

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

( 24ديسمبر : )2014
«املادة  - .I - .7تستفيد  ..........................غير محددة املدة وبأجر
«شهري إجمالي في حدود عشرة آالف ( )10.000درهم من تحمل
«الدولة  ................................الشرطين التاليين :
« -أن تحدث  ......................الفترة املمتدة ما بين فاتح يناير 2018
«و 31ديسمبر  2022؛
« -أن يتم تشغيل  .....................تبتدئ من تاريخ استغالل املقاولة

املــادة 15
تثبت خالل السنة املالية  2018مع مراعاة أحكام قانون املالية هذا،
املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
والحسابات الخصوصية للخزينة املفتوحة بتاريخ  31ديسمبر .2017
مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
حذف مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

«أو الجمعية.

املــادة 16

«وتستفيد  ..........................................في حدود عشرة ( )10أجراء.

يحذف ،ابتداء من فاتح يناير  ،2018مرفق الدولة املسير بصورة

« - .IIيتعين .........................................................................................

مستقلة املسمى «تنظيم الدورة الثانية والعشرين ملؤتمر األمم املتحدة

(الباقي ال تغييرفيه).

حول التغيرات املناخية».

 - 38يدفع الرصيد الباقي إلى غاية  31ديسمبر  2017املسجل في ميزانية

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

مرفق الدولة املسير بصورة مستقلة املذكور إلى امليزانية العامة ويدرج

«صندوق تضامن مؤسسات التأمين»

في املداخيل بالفصل  ،1.1.0.0.0.13.000املصلحة  8100طبيعة

املادة 18

املورد « 70موارد متنوعة».
الحسابات الخصوصية للخزينة
تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «صندوق التكافل العائلي»
املادة 17
تغير على النحو التالي  ،ابتداء من فاتح يناير  ،2018أحكام البند II
من املادة  19من قانون املالية رقم  43.10للسنة املالية  2011الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.200بتاريخ  23من محرم 1432
( 29ديسمبر  ، )2010كما تم تغييرها وتتميمها :
«املادة  - .II - .19يتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :
«.......................................................
«.......................................................
«في الجانب املدين :
«  -املبالغ املدفوعة للهيئة  ......................لفائدة األشخاص
«املستفيدين من مخصصات الصندوق املشارإليهم في املادة  2من
«القانون رقم ...................................................................... 41.10
« ..................................................................لتطبيقه ؛
«  -املبالغ  .............................العمليات ؛
«  -املبالغ  ..............................بغيرحق».

تتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2018أحكام
البند  IIمن املادة  39من الظهير الشريف رقم  1.84.7الصادر في
 6ربيع اآلخر  10( 1404يناير  )1984بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير
مالية في انتظار إصدار قانون املالية لسنة  ،1984كما تم تغييرها
وتتميمها :
« املادة  -. II - .39يتضمن هذا الحساب :
« في الجانب الدائن :
«..........................................................................
«..........................................................................
«في الجانب املدين :
«……………………….............................................................................
«……………………..........………………………………………………………..............
«……………………..………………………………………………………..............
« ..................................................... - 6الحياة املهنية» ؛
« - 7املبالغ املدفوعة إلى «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية»
«املحدث بموجب املادة  15من القانون رقم  110.14املتعلق بإحداث
«نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون
«رقم  17.99املتعلق بمدونة التأمينات ،الصادر بتنفيذه الظهير
«الشريف رقم  1.16.152بتاريخ  21من ذي القعدة 1437
«( 25أغسطس ».)2016
تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
« الصندوق الخاص بالطرق»
املادة 19
تغير على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2018أحكام البند  IIمن
املادة  55من قانون املالية لسنة  1995رقم  ،42.94الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.94.431بتاريخ  28من رجب  31( 1415ديسمبر ،)1994
كما وقع تغييرها وتتميمها :

 - 39«املادة  - .II - .55يتضمن هذا الحساب :
«  - 1في الجانب الدائن :
«أ) حصيلة الضريبة الخصوصية السنوية على املركبات
«املنصوص عليها في املادة « -I( 262باء» و«جيم») من املدونة العامة
«للضرائب؛
«ب) ...................................................................................................
(الباقي ال تغييرفيه).

البـاب الثـانـي
أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف
 -.Iامليـزانية العـامة
التـأهيـل
املادة 21
طبقا ألحكام املادة  60من القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون
املالية ،يؤذن للحكومة ،في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات
مصلحة وطنية ،أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم أثناء السنة.
ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

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

«الصندوق الوطني للعمل الثقافي»

إحداث منـاصـب مالية

املادة 20
تتمم على النحو التالي  ،ابتداء من فاتح يناير  ، 2018أحكام البند II
من املادة  33من قانون املالية رقم  24.82للسنة املالية  ،1983الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.82.332بتاريخ  15من ربيع األول 1403
( 31ديسمبر  ،)1982كما تم تغييرها وتتميمها :
«املادة  - .II - .33يتضمن هذا الحساب :
«في الجانب املدين :
«...................................................
« ..................................................؛
«  -النفقات املرتبطة باألبحاث والدراسات املتعلقة بالتراث الثقافي
«غيراملادي.
«في الجانب الدائن :
«...................................................
« ...................................................؛
« -موارد مختلفة».

املادة 22
 - 1يتـم إحداث ،برسـم امليزانيـة العامة للسنة املالية ،2018
 19.265منصبا ماليا لفائدة الوزارات واملؤسسات التالية :
الوزارات و املؤسسات

عدد املناصب املالية

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

8 000

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

4 000

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

4 000

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي و البحث العلمي :
 -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ................................................................

700
700

وزارة اإلقتصاد و املالية.............................................................................

400

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

400

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

350

وزارة الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات :
 قطاع الفالحة ................................................................................................... قطاع الصيد البحري......................................................................................... -قطاع التنمية القروية واملياه والغابات ............................................................

240
125
55
60

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

200

وزارة التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء :
 قطاع التجهيزوالنقل واللوجيستيك ...............................................................-قطاع املاء ..........................................................................................................

150
110
40

وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي :
 قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي……………….…………………................. -قطاع املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة……………………........................

145
130
15

وزارة العدل ............................................................................................

100

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

94

وزارة الشباب و الرياضة............................................................................

70

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

50

 - 40حذف املناصب املالية الشاغرة على إثر إحالة املوظفين

وزارة إعداد التراب الوطني و التعميرو اإلسكان و سياسة املدينة :
 قطاع إعداد التراب الوطني و التعمير………………………..…………....................... -قطاع اإلسكان و سياسة املدينة……………………………….........................…........

50
20
30

وزارة الثقافة واالتصال :
 قطاع الثقافة ................................................................................................... -قطاع اإلتصال………………………………………………..............................................

40
30
10

وزارة الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي.……….…………..........

34

املحاكم املالية..........................................................................................

30

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

20

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

20

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

20

وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة :
 قطاع الطاقة واملعادن……….………………………..................................…….......... -قطاع التنمية املستدامة………….…………………………………................................

20
10
10

املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير………………........

20

املندوبية السامية للتخطيط…..…………………………………..........................

20

وزارة األسرة والتضامن و املساواة و التنمية االجتماعية................................

20

«وموظفي املديرية  ..........................................……….........…….....التراب

وزارة السياحة والنقل الجوي و الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي :
 قطاع السياحة و النقل الجوي……………………………..……….............................. -قطاع الصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي………………………………..........

17
7
10

«الوطني وموظفي املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

وزارة الشغل و اإلدماج املنهي………………..…………...............................….....

15

وزارة الدولة املكلفة بحقوق االنسان.........................................................

10

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني...

10

املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي………..……………………….................

10

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة…......

5

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية..

5

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

19 265

 - 2عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول أعاله،
يحدث ،ابتداء من فاتح يناير  ،2018لدى وزارة التربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 800 ،منصبا ماليا
تخصص لتسوية وضعية املوظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه
والذين يتم توظيفهم  ،عن طريق املباراة ،بصفة أستاذ التعليم العالي
مساعد ،وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتحذف ابتداء من نفس التاريخ املناصب املالية التي يشغلها
املعنيون باألمر بالقطاعات الوزارية أو املؤسسات التي ينتمون إليها.

الذين يشغلونها على التقاعد
املادة 23
تتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2018أحكام
الفقرة الثالثة من املادة  43من القانون املالي رقم  8.96للسنة املالية
 ،1997-1996الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.96.77بتاريخ
 12من صفر  29( 1417يونيو  ، )1996كما وقع تغييرها وتتميمها :
«املادة ( 43الفقرة  - .)3وال تطبق ………......................العدل،

«وموظفي املديرية العامة للوقاية املدنية».
ترشيد استعمال املناصب املالية
التي أصبحت شاغرة خالل السنة املالية
املادة 24
تتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2018أحكام
املادة  22من قانون املالية رقم  110.13للسنة املالية  ،2014الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.13.115بتاريخ  26من صفر 1435
( 30ديسمبر  ،)2013كما وقع تغييرها وتتميمها :
«املادة  - .22تستعمل  .....................................................القضائية.
«ال تطبق  .........................................................................رقم 48.09
«املذكورة أعاله.
«ال تطبق كذلك ..................................................................................
«…… ..…….............التراب الوطني واملناصب املالية الخاصة بموظفي
«املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج».

 - 41إلغاء اعتمادات األداء التي لم تكن محل التزام
املادة 25
 -.Iتلغى اعتمادات األداء املفتوحة بموجب قانون املالية عن السنة
املالية  2017فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانية العامة التي لم
تكن إلى تاريخ  31ديسمبر  2017محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها
من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
 -.IIال تطبق أحكام البند  Iأعاله على اعتمادات األداء برسم السنة

 -.Vتلغى بقوة القانون اعتمادات االستثمار املرحلة واملتعلقة :
 بالصفقات املنتهية اإلنجاز وتلغى كذلك االلتزامات املتعلقة بهذهاالعتمادات؛
 باملشاريع املنتهية اإلنجازاملستفيدة من أموال املساعدة الخارجيةعلى شكل هبات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.
 -.IIمرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
التـأهـيل

املالية  2017لفائدة البرامج واملشاريع املستفيدة من أموال املساعدة

املادة 26

الخارجية على شكل هبات.
 -.IIIال يطبق سقف  ،30%املنصوص عليه في الفقرة الثانية من
املادة  63من القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية ،على
اعتمادات األداء املفتوحة برسم نفقات االستثمار بامليزانية العامة
وأرصدة االلتزام لفائدة البرامج واملشاريع املستفيدة من أموال

طبقا ألحكام الفصل  70من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث
بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خالل السنة املالية .2018
ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة
عليها في أقرب قانون للمالية.
 -.IIIالحسابات الخصوصية للخزينة

املساعدة الخارجية على شكل هبات ،املؤشر عليها والتي لم يصدر

التـأهـيل

األمر بصرفها.
 -.IVتلغى بقوة القانون اعتمادات االستثمار للميزانية العامة
املرحلة من السنوات املالية  2015وما قبل ،إلى سنوات  2016وما يليها

املادة 27
طبقا ألحكام املادة  26من القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون
املالية  ،يؤذن للحكـومة  ،في حالة االستعجال والضرورة امللحة وغير

واملتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر باألداء مؤشر عليه

املتوقعة  ،أن تحدث خالل السنة املالية  2018حسابات خصوصية

من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2016

للخزينة بموجب مراسيم.

و  31ديسمبر  2017والتي لم تنجز األشغال أو الخدمات املتعلقة

ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.

بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية .وتلغى كذلك بقوة القانون

ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة

االلتزامات املتعلقة بهذه االعتمادات.

عليها في أقرب قانون للماليـة.

 - 42إلغاء االعتمادات وااللتزامات

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

التي لم تكن محل أمر باألداء مؤشر عليه

املسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية

املادة 28

ووثائق السفر»

 -.Iتلغى بقوة القانون االعتمادات املتعلقة بعمليات نفقات الحسابات
املرصدة ألمور خصوصية املرحلة من السنوات املالية  2015وما قبل،
إلى سنوات  2016وما يليها والتي لم تكن محل أمر باألداء مؤشر عليه

املادة 31
يحدد بستمائة مليون ( )600.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون

من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير  2016إلى غاية

للوزير املكلف بالداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2018

 31ديسمبر  2017والتي لم تنجز األشغال أو الخدمات املتعلقة بها ولم

من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2019فيما يتعلق

تتم بشأنها أي مسطرة قضائية .وتلغى كذلك بقوة القانون االلتزامات
املتعلقة بهذه االعتمادات .
 -.IIتلغى بقوة القانون االعتمادات وااللتزامات املتعلقة بعمليات
نفقات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية املرحلة عندما يتعلق
األمر بالصفقات املنتهية اإلنجاز.

بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الصندوق الخاص بوضع
وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر».
االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الخاص بالطرق»

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

املادة 32

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية»
املادة 29

يحدد بمليارين وخمسمائة مليون ( )2.500.000.000درهم مبلغ
النفقات املأذون للوزير املكلف بالتجهيز االلتزام بها مقدما خالل السنة

يحدد بمليار ( )1.000.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون لرئيس

املالية  2018من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 2019

الحكومة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية  2018من االعتمادات

فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الصندوق

التي سترصد له في السنة املالية  2019فيما يتعلق بالحساب املرصد

الخاص بالطرق».

ألمور خصوصية املسمى «صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية
البشريـة».
االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى « صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني»
املادة 30
يحدد بمائة مليون ( )100.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
للوزير املكلف بالداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2018
من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2019فيما يتعلق
بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «صندوق الدعم لفائدة
األمن الوطني».

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية»
املادة 33
يحدد بأربعة ماليير ( )4.000.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية  2018من االعتمادات التي
سترصد له في السنة املالية  2019فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور
خصوصية املسمى «صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية».

 - 43االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

املسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة»

املسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون»

املادة 34

املادة 37

يحدد بمليار ( )1.000.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
للوزير املكلف بالرياضة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2018
من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2019فيما يتعلق
بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الصندوق الوطني لتنمية
الرياضة».
االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

يحدد بثمانمائة مليون ( )800.000.000درهم مبلغ النفقات
املأذون للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج االلتزام بها
مقدما خالل السنة املالية  2018من االعتمادات التي سترصد له في
السنة املالية  2019فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون».
االلتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من املخصصات
املسمى «اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية»

املسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي»
املادة 35

املادة 38
يحدد بأربعة وثمانين مليارا وأربعمائة واثنين وستين مليون

يحدد بمائة مليون ( )100.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون

( )84.462.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير املنتدب

للوزير املكلف بالثقافة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2018

لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني االلتزام بها مقدما

من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  2019فيما يتعلق

خالل السنة املالية  2018من االعتمادات التي سترصد له في السنة

بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الصندوق الوطني للعمل

املالية  2019فيما يتعلق بحساب النفقات من املخصصات املسمى

الثقافي».

«اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية».

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية

عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

املسمى «الصنـدوق الوطنـي الغابـوي»

املادة 39

املادة 36
يحدد بمائتي مليون ( )200.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون

استثناء من أحكام الفقرة السادسة من املادة  28من القانون
التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية  ،يظل العمل جاريا خالل السنة
املالية  2018بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها

لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

إلى غاية  31ديسمبر  2017فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات

االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية  2018من االعتمادات التي

الخصوصية للخزينة املفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنـزال

سترصد له في السنة املالية  2019فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور

النفقات الناتجة عن صرف املرتبات أو األجور أو التعويضات من

خصوصية املسمى «الصندوق الوطني الغابوي».

بعض الحسابات املذكورة .
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الباب الثالث

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

--

الحسابات الخصوصية للخزينة :

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة
املادة 40

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

83 799 157 000

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

78 561 045 000

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

5 238 112 000

رصيد ميزانية الدولة (دون حصيلة اإلقتراضات و استهالكات الدين
العمومي املتوسط و الطويل األجل) (……………… )7(+)6(+)5(=)8

-51 098 372 000

استهالكات الدين العمومي املتوسط و الطويل األجل (: )9

34 731 500 000

تحدد خالل السنة املالية  2018باملبالغ املثبتة في الجدول التالي ،
املوارد املرصدة في امليزانية العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة املسيرة
بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في
الجدول «أ» امللحق بقانون املالية هذا وكذا املبالغ القصوى للتكاليف
والتوازن العام الناتج عن ذلك :

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

29 498 500 000

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

5 233 000 000

بالدرهم

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

-85 829 872 000

موارد اإلقتراضات املتوسطة و الطويلة األجل (: )11

68 000 000 000

املداخيل العادية للميزانية العامة (: )1

234 919 913 000

 -املداخيل الضريبية :

218 484 340 000

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

97 769 300 000

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

93 470 813 000

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

9 706 228 000

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

17 537 999 000

 -املداخيل غيرالضريبية :

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

43 000 000 000

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

25 000 000 000

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

-17 829 872 000

اإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية أخرى
املادة 41

16 435 573 000

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

للتذكرة

 -حصيلة مؤسسات االحتكارواالستغالالت واملساهمات املالية للدولة

9 821 000 000

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

354 500 000

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

5 153 573 000

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

1 106 500 000

النفقات العادية للميزانية العامة (: )2

223 026 489 000

 -نفقات التسيير:

195 914 001 000

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

108 853 617 000

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

41 536 764 000

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

36 623 620 000

 -النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية

7 200 000 000

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

1 700 000 000

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

27 112 488 000

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

11 893 424 000

 -نفقات االستثمارللميزانية العامة (...……..……………….……… )4

68 229 908 000

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

-56 336 484 000

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خالل
السنة املالية  ،2018من الخارج في حدود املبلغ املقدر للمداخيل
املسجـلة بالفصل  1.1.0.0.0.13.000املصلحة ( 8500طبيعة املورد )22
من امليزانية العامة « :حصيلة االقتراض – مقابل قيمة االقتراضات
الخارجية».
املادة 42
يؤذن للحكومة في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية واللجوء
إلى كل أداة مالية أخرى ملواجهة جميع تكاليف الخزينة خالل السنة
املالية . 2018
التدبير الفعال للدين الداخلي
املادة 43

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

2 828 942 000

 -نفقات ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة :

2 828 942 000

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

2 031 842 000

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

797 100 000

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.
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الجزء الثاني

 - .IIميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

وسائل املصالح

املادة 47

النفقات من امليزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة

يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية  2018فيما

املسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

يتعلق بنفقات االستغالل ملرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

 -.Iامليزانية العامة

بمليارين وواحد وثالثين مليونا وثمانمائة واثنين وأربعين ألف
( )2.031.842.000درهم.

املادة 44

وتوزع االعتمادات املذكورة على الوزارات واملصالح وفقا للبيانات

يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية  2018فيمـا
يتعلق بنفقات التسيير من امليزانية العامة بمائة وخمسة وتسعين
مليارا وتسعمائة وأربعة عشر مليونا وألف ()195.914.001.000
درهم .

الواردة في الجدول «هـ» امللحق بقانون املالية هذا.
املادة 48
يحدد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املفتوحة فيما

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

يتعلق بنفقات االستثمار ملرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

املادة 45

بتسعمائة واثنين وأربعين مليونا ومائة ألف ( )942.100.000درهم،
منها سبعمائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة ألف ()797.100.000

يحدد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املفتوحة فيما
يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانيـة العامة بمائة وثالثة عشر مليارا
وتسعمائة وأربعة وعشرين مليونا وأربعمائة وثمانية وتسعين ألف
( )113.924.498.000درهم ،منها ثمانية وستون مليارا ومائتين
وتسعة وعشرون مليونا وتسعمائة وثمانية االف ()68.229.908.000
درهم اعتمادات األداء.

درهم اعتمادات األداء.
وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة على الوزارات
واملصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول «و» امللحق بقانون املالية
هذا.
 - .IIIالحسابات الخصوصية للخزينة

وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة على الفصول
وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ج» امللحق بقانون املالية هذا.

املادة 49

املادة 46

يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية  2018فيما

يحدد بواحد وستين مليارا وثمانمائة وثالثة وأربعين مليونا
وتسعمائة وثمانية وثمانين الف ( )61.843.988.000درهم مبلغ
االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية  2018فيما يتعلق بنفقات
الدين العمومي من امليزانية العامـة.

يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بثمانية وسبعين
مليارا وخمسمائة وواحد وستين مليونا وخمسة وأربعين ألف
( )78.561.045.000درهم.
وتوزع االعتمادات املذكورة على األصناف والحسابات وفقا

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

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

*

*
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ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2018

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ20
ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

30

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

310 000 000

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ﻭﻣﺼﺪﺭﻫﺎﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

000
200ﺳﻨﺔ 2018
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

312 700 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

312 700 000

1

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

1.1.0.0.0.08.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ

700 000

ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
30

1.1.0.0.0.08.000

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
30

0000

1.1.0.0.0.08.000

3100

1.1.0.0.0.11.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2 500 000

10
20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

5 500 000

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

6 200 000

10

ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ

700 000

10
20

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ
ﺍﻷﺗﺎﻭﻱﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩ

5 300
500 000
000

20

ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺟﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺧﺪﻣﺎﺕﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻦﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣﺠﻤﻮﻉ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
6 200 000

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

200 000

10

ﻟﻸﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻧﺴﺦ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ
ﺍﻷﺗﺎﻭﻱ

500 000
300

20

ﺧﺪﻣﺎﺕﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻋﻦﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺟﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ

6 700 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

1.1.0.0.0.11.000
7100
0000

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

2 700
000 000
000
6

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﺯﺍﺭﺓ

2 000 000

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
10
10

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺭﺳﻮﻡ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
2 000 000

20

ﻣﺠﻤﻮﻉﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

2 400
000 000
000

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

400 000

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺭﺳﻮﻡ

2 400 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

7100
10
20
0000

ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﺎﻥ

000
2018312
700ﺳﻨﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﺃﺟﻞ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ

10

0000
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

312 700 000

700 000
312 700
000

0000

1.1.0.0.0.12.000
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ﻣﺠﻤﻮﻉﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

30

1.1.0.0.0.12.000

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2 500 000

312 700 000

0000
3100

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2018

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

400 000

ﻣﺠﻤﻮﻉﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

400 000

10

ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ
ﻣﺠﻤﻮﻉﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺭﺳﻮﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ

12 000
000
2 400

20

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ
ﻭﺯﺍﺭﺓ

10 000

ﻃﺒﻴﻌﺔ30
ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

10
40

ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺭﺳﻮﻡ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

12 000
1 600

20

ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ

1 622
10 000

30

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ

1 622 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

1.1.0.0.0.13.000

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ2018
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

8100

2

10

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

20

ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺟﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﺸﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

30

ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺩﻣﺔ

2

50 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
100 000 000

ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
40

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1 600 000
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ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

1.1.0.0.0.13.000

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
40

8100

1.1.0.0.0.13.000
8100

8200

1 622 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1 622
000
ﺳﻨﺔ 2018
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
1 600 000

ﻣﺠﻤﻮﻉﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

1 622 000

10

ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓﻏﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣﺠﻤﻮﻉ

50 000
000
1 622

20

ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﺸﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺟﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺩﻣﺔ

100 000 000

10
40

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ

50 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

20
50

ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺟﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﺸﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺭﻫﺎﻥ ﺳﺒﺎﻕ ﺍﻟﺨﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ ﺍﻟﺴﻠﻮﻗﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ

60
30

ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺩﻣﺔ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺩﻳﻮﻥ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
100
000 000

70
40

ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ

150
000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺨﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ ﺍﻟﺴﻠﻮﻗﻴﺔ
ﺳﺒﺎﻕ
ﻣﻮﺍﺭﺩﺭﻫﺎﻥ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ

250
050 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻓﻰ

10
70

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

100 000
150 000

ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

100 000
250 050

8300
8200

8300

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2018

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
10

ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩ

100 000

11

ﺭﺳﻮﻡ
ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ

9 706 100 000

12

ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ
ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
ﺇﺩﺍﺭﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

13
10

ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺗﺎﻭﺓ
ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

14
11

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ
ﺍﻟﺮﺳﻢ
ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

128 000
9 706 100

15
12

ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ
ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ
ﺭﺳﻮﻡ
ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ

7 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

16
13

ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺗﺎﻭﺓ

16 500 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

17
14

ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡﺍﻟﻤﻮﺣﺪ
ﺍﻟﺮﺳﻢ

4 500
128 000

20
15

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡﺍﻟﺘﻤﺒﺮ
ﺭﺳﻮﻡ

7 000 000

21
16

ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻤﻮﺭ ﻭﺍﻟﻜﺤﻮﻝ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

647
16 150
500 000

22
17

ﺍﻟﻨﻘﻞﺍﻟﺠﻌﺔ
ﻋﻠﻰﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ
ﺍﻟﺮﺳﻢ
ﺍﻟﺨﺎﺹ

796
4 440
500 000

23
20

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻧﺎﺩﺍ
ﻋﻠﻰﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

298 610 000

24
21

ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺨﻤﻮﺭﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮ
ﻭﺍﻟﻜﺤﻮﻝ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
647
150 000

22

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﻌﺔ

796 440 000

23

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻧﺎﺩﺍ

298 610 000

24

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 3
ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

3

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
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25

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﺗﻴﻦ

26

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻏﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻻﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ

27

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

16 078 770 000

28

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ

9 552 000 000

30

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

31

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

38 244 000 000

32

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ

172 100 000

40

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ

65 000 000

50

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ

51

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

52

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ

95 000 000

70

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

125 000 000

80

ﺍﺗﺎﻭﻱ ﺍﻧﺒﻮﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ

1 210 000 000

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

41 102 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

77 072 800 000

8400

13 400 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ
10

ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

11

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

51 669 275 000

12

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ

41 848 111 000

20

ﺭﺳﻮﻡ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ

21

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ

58 000 000

22

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

332 000 000

23

ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ

48 000 000

30

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻎ

40

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

41

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ

50

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

51

ﺭﺳﻮﻡ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

27 668 343 000

8 992 673 000

4

 - 50ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2018

52

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ

53

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

54

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

55

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻹﺗﻔﺎﻗﺎﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

56

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

57

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ

58

ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺒﻌﻴﺔ

60

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ

61

ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻣﻮﻍ

866 834 000

62

ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ

730 195 000

63

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

64

ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ

240 483 000

65

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ

10 931 000

66

ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ

26 235 000

67

ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

1 383 873 000

68

ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

32 793 000

70

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ

71

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ

80

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ

81

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺃﻭﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺃﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ

1 140 006 000

82

ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ

901 474 000

83

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ

1 772 434 000

84

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

91

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
ﻃﺒﻴﻌﺔ92
93

1 741 172 000

1 150 941 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

2 354 869 000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺳﻴﻮﻟﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺫﻭﻱ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﺑﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2018100
000ﺳﻨﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ
8500

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

143 068 642 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
10

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ

11

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

590 000 000

12

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ

200 000 000

13

5

129 000 000

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺮﻑ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

8500
8500

93

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

10
10

ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

143 068 642 000

11
11

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔﻣﻦ ﺑﻨﻚ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ

590 000 000
590 000 000

12
10
12

ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

200 000 000
200 000 000

13
11
13

ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻣﻜﺘﺐﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻣﻦ ﺑﻨﻚ
ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ

129
000 000
590
129 000
000 000
000

14
12
14

ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻳﺪﺍﻉ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ
ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ

100
000 000
200
100 000
000 000
000

15
13
15

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻻﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
129
000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

16
14
16

ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻦﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻻﺗﻴﺔﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻵﺗﻴﺔ

100
000 000
100
100 000
000 000
000

17
15
17

ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

18
16
18

ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭ
ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔﻣﻦﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭ
ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ

12 000
660 000
100
12 660 000
000

19
17
19

ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻓﻮﺍﺋﺪ
ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﻋﻦﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﻋﻦ
ﻓﻮﺍﺋﺪ

100
000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
100
000 000

20
18
20

ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺕ
ﺣﺼﻴﻠﺔﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ
ﺣﺼﻴﻠﺔ

12 660 000

21
19
21

ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺟﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ
ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﻦ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ

43 000
000 000
100 000
000
43 000
000 000

22
20
22

ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺣﺼﻴﻠﺔﻗﻴﻤﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ
ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺔ

25 000 000 000
25 000 000 000

23
21
23

ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔﺑﻤﺪﺧﺮ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﺍﻷﺟﻞ
ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﺧﺮ
ﺃﺫﻭﻥ
ﺣﺼﻴﻠﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
43 000
000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

24
22
24

ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ
ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺮﺽﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﻗﻴﻤﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻘﺮﺽ
ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
25 000
000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

25
23
25

ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ
ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺑﻤﺪﺧﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺃﺫﻭﻥ
ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ
ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ
ﺑﺮﺳﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30
24
30

ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﻭﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

31
25
31

ﻫﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺳﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻫﺒﺎﺕ

32
30
32

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉﻭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ

40
31
40

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻢ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ
ﻫﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻢ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ

50
32
50

ﻋﻤﻮﻻﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺔ
ﻋﻠﻰﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻮﻻﺕ

60
40
60

ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥﻋﻦﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻢ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻋﻤﻮﻻﺕﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻋﻤﻮﻻﺕ

70
50
70

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

80
60
80

ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻋﻤﻮﻻﺕ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻖ
ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

90
70
90

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

93
93

8500

ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ91
80
ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
91
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ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

143
000
2018068
642ﺳﻨﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
143
068
642
000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻃﺮﻑﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ

90
92

ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ

91

ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ

8600

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2018
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2018

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

1 106
500 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
1 106
500 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
1
122 000
000
1
1 106
122 500
000 000
000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
1 122
000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
2018100
000ﺳﻨﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
100
000
000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

100 000
71 560
160 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ
10

ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

11

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻄﻴﺔ

3 000 000 000

12

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

100 000 000

66
6

ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
ﻃﺒﻴﻌﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

8600
8600

92

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔﺃﺧﺮﻯ
ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ

10
10

ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﻭﺣﺼﺺ
ﻋﻮﺍﺋﺪ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﻭﺣﺼﺺ
ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ
ﻋﻮﺍﺋﺪ

71 560 160 000

11
11

ﻭﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ
ﻣﻦﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻄﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻄﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

3
3 000
000 000
000 000
000

10
12
12

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﻋﻮﺍﺋﺪ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

100
100 000
000 000
000

11
13
13

ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻄﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

3 000
400
400 000
000 000
000

12
14
14

ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

100
200
200 000
000 000
000

13
15
15

ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ
ﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

400
26
26 000
000 000
000

14
16
16

ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ

200
000
8
8 000
000 000

15
17
17

ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ
ﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ
ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

26
5
5 000
000 000
000

16
18
18

ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺎﺭﺑﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ
ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺎﺭﺑﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

8 000
000 000
350
350
000

17
19
19

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﻭﺗﻨﺴﻴﻖﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

5 000
55
55
000 000
000

18
20
20

ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ
ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺎﺭﺑﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﻭﺣﺼﺺ
ﻋﻮﺍﺋﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻣﻦﻭﺣﺼﺺ
ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ
ﻋﻮﺍﺋﺪ

350 000 000

19
21
21

ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻧﻲ
ﻣﻦﻟﻠﺤﺒﻮﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺮ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ
ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

55
20
20 000
000 000
000

20
22
22

ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﻣﻦﻭﺣﺼﺺ
ﻋﻮﺍﺋﺪ
ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

21
30
30

ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺮ
ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺫﺍﺕ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

20 000 000

22
31
31

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺵ.ﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
"ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ
ﺷﺮﻛﺔ
ﻑ" ﺵ.ﻡ
ﺵ ﻑ"
"ﻡ ﺵ
ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ" "ﻡ
ﺍﻷﺧﺮﻯﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ"
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
"ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
2
000
2 000
000
000 000
000

30
32
32

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

300
300 000
000 000
000

31
33
33

ﻑ" ﺵ.ﻡ
ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ" "ﻡ ﺵ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ"ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻟﻠﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

2 000
37
37 000
000 000
000

32
34
34

ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺑﺮﻳﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔﻣﻦﻋﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

300
150
150 000
000 000
000

33
35
35

ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﺷﺮﻛﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻷﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺗﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

37 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

34
36
36

ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻣﻦﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻃﻨﺠﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

150
5
5 000
000 000
000

35
40
40

ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺗﻴﺔ
ﺃﺧﺮﻯ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

36
41
41

ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕﻃﻨﺠﺔ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

5
4
4 000
000 000
000

40
42
42

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻔﺮﺱ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﺱ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

20
20 000
000 000
000

41
43
43

ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ
ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

4 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

42
44
44

ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺮﺱﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ

20 000
1
1 460
460
000 000
000

43
50
50

ﺃﺧﺮﻯﺍﻟﺒﺬﻭﺭ
ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻻﻣﻼﻙ
ﺍﺣﺘﻼﻝ
ﺃﺗﺎﻭﻱ
ﺃﺧﺮﻯ
ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻻﻣﻼﻙ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡﺍﺣﺘﻼﻝ
ﺃﺗﺎﻭﻱ

44
51
51

ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﻣﺘﻌﻬﺪﻱ
ﺇﺷﺎﺭﺓ
ﺭﻫﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﺣﺘﻼﻝ
ﺃﺗﺎﻭﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺘﻌﻬﺪﻱ
ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔﺭﻫﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻷﻣﻼﻙ
ﺍﻻﺭﺑﺎﺡﺍﺣﺘﻼﻝ
ﺃﺗﺎﻭﻯ

50

ﺃﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ

51

ﺃﺗﺎﻭﻯ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﺘﻌﻬﺪﻱ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

92
92

8600
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ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺑﻴﺎﻥ

ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﻮﺍﺭﺩ

2018
ﺳﻨﺔ 2018
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣﺠﻤﻮﻉ

2018
160ﺳﻨﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
71
000
71 560
560
160
000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

77
7

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
1 460
120
120 000
000 000
000

120 000 000
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ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2018

52

ﺍﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ

120 000 000

53

ﺃﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ

100 000 000

54

ﺃﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﺧﺮﻯ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

55

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

56

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

60

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

122 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ
8800

8 602 000 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
10

ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﺰﻧﻴﺔ ﻗﺮﻭﻳﺔ

25 000 000

20

ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ـ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺦ ـ

323 000 000

30

ﺍﻟﺘﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ

40

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

500 000

50

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﺤﻄﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

5 500 000

60

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

355 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

300 908 752 000

1.1.0.0.0.14.000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

6100

100 000

10

ﺭﺳﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ

20

ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
7200

100 000

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
10

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

21 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

21 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

21 100 000

8
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ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

1.1.0.0.0.17.000

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2018

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

8100
10

ﺍﻷﺗﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ

20

ﺍﻷﺗﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻷﺗﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ

15 000 000

50

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

8 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

23 600 000

8200

600 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
10

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ

11

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

12

ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻭ ﻗﻄﺮﻫﺎ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

13

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

14

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ

21

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺒﺎﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

22

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻻﺳﻤﺎﻙ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺮﺍﺟﻊ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺑﺎﺡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﺑﻴﻊ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎﺀ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻻﻻﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

750 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

750 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

24 350 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

1.1.0.0.0.20.000
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ

20

ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻻﻧﻮﺍﻉ ﻭﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

9

25 000
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ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2018

50

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺍﻟﺨﻴﻞ

60

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

9 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

9 025 000

7100

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
10

ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

15 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

15 000 000

9100

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
10

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

4 600 000

20

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪ

37 388 000

30

ﺇﻳﺘﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

252 013 000

40

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

398 500 000

50

ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

3 500 000

60

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

6 787 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

702 788 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

726 813 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

1.1.0.0.0.21.000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ

8100
10

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

1.1.0.0.0.27.000
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﻭﺭﺧﺺ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺭﺳﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺮﺧﺺ

7 500 000

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ

1 000 000

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

90 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

98 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

98 500 000

10

 - 56ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

1.1.0.0.0.28.000

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2018

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000

8 876 000

10

ﺭﺳﻢ ﻣﻌﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

20

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻟـﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

8 876 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

8 876 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

1.1.0.0.0.34.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

4 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

4 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

4 000 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

1.1.0.0.0.51.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ

150 000

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

1 650 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

1 650 000

ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1.1.0.0.0.00.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ

400 000

20

ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ

75 000 000

30

ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ

220 000 000

40

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ

41

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ـ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ـ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

42

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

11
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

5 000 000

80

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

91

ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

92

ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

93

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ

70 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

370 400 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

370 400 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

12

302 919 913 000
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ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2018

ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ  :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
18 000 000

4.1.1.0.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

4.1.1.0.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

4.1.1.0.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

4.1.1.0.0.08.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮﺍﻥ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

5 000 000

4.1.1.0.0.08.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ

4 360 000

4.1.1.0.0.08.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻓﺎﺱ  -ﻣﻜﻨﺎﺱ

5 250 000

4.1.1.0.0.08.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ  -ﺳﻼ -ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

5 025 000

4.1.1.0.0.08.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ  -ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ

3 510 000

4.1.1.0.0.08.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ -ﺳﻄﺎﺕ

6 050 000

4.1.1.0.0.08.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ  -ﺁﺳﻔﻲ

4 710 000

4.1.1.0.0.08.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺩﺭﻋﺔ  -ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ

4 690 000

4.1.1.0.0.08.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ  -ﻣﺎﺳﺔ

4 300 000

4.1.1.0.0.08.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ  -ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ

3 550 000

4.1.1.0.0.08.011

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ -ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ

3 520 000

4.1.1.0.0.08.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ  -ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ

3 700 000

4.1.1.0.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

80 000 000

4.1.1.0.0.11.002

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

4.1.1.0.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

18 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
900 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

900 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
20 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

20 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

133 665 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
5 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

5 000 000
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ﺍﻟﺮﻣﺰ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
4.1.1.0.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

9 500 000

4.1.1.0.0.12.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ

10 000 000

4.1.1.0.0.12.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ

12 000 000

4.1.1.0.0.12.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

12 500 000

4.1.1.0.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

13 000 000

4.1.1.0.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

9 000 000

4.1.1.0.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

21 000 000

4.1.1.0.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

16 000 000

4.1.1.0.0.12.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ

18 000 000

4.1.1.0.0.12.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ

16 000 000

4.1.1.0.0.12.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.013

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.014

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

24 000 000

4.1.1.0.0.12.015

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ

10 000 000

4.1.1.0.0.12.016

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ

8 000 000

4.1.1.0.0.12.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

14 800 000

4.1.1.0.0.12.018

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ

26 000 000

4.1.1.0.0.12.019

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

20 000 000

4.1.1.0.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

19 000 000

4.1.1.0.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

12 000 000

4.1.1.0.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

16 000 000

4.1.1.0.0.12.024

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ

12 500 000

4.1.1.0.0.12.025

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.026

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ

20 000 000

4.1.1.0.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

9 000 000

4.1.1.0.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

5 500 000

4.1.1.0.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

14 500 000

4.1.1.0.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

5 000 000
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4.1.1.0.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

27 000 000

4.1.1.0.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

22 000 000

4.1.1.0.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

16 000 000

4.1.1.0.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

14 000 000

4.1.1.0.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

11 000 000

4.1.1.0.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

14 000 000

4.1.1.0.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

12 000 000

4.1.1.0.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

9 000 000

4.1.1.0.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

18 500 000

4.1.1.0.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

12 000 000

4.1.1.0.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

14 000 000

4.1.1.0.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

27 000 000

4.1.1.0.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

18 000 000

4.1.1.0.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

34 000 000

4.1.1.0.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

10 000 000

4.1.1.0.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺔ

2 500 000

4.1.1.0.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

3 000 000

4.1.1.0.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

7 500 000

4.1.1.0.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

8 000 000

4.1.1.0.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

9 000 000

4.1.1.0.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

4 000 000

4.1.1.0.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

4 000 000

4.1.1.0.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

4 700 000

4.1.1.0.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

4 000 000
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4.1.1.0.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

8 000 000

4.1.1.0.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

5 500 000

4.1.1.0.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

11 000 000

4.1.1.0.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

4 000 000

4.1.1.0.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

8 500 000

4.1.1.0.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

4 000 000

4.1.1.0.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

7 500 000

4.1.1.0.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

4 000 000

4.1.1.0.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

7 500 000

4.1.1.0.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

31 000 000

4.1.1.0.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

5 500 000

4.1.1.0.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

7 000 000

4.1.1.0.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

4 000 000

4.1.1.0.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

8 500 000

4.1.1.0.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

7 000 000

4.1.1.0.0.12.086

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

4 500 000

4.1.1.0.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

4.1.1.0.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

43 000 000

4.1.1.0.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

5 000 000

4.1.1.0.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

42 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

880 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.1.1.0.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

13 400 000

4.1.1.0.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

2 970 000

4.1.1.0.0.14.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

2 296 000

4.1.1.0.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

1 840 000

4.1.1.0.0.14.005

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

1 627 000

4.1.1.0.0.14.006

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

1 740 000

4.1.1.0.0.14.007

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

2 500 000

4.1.1.0.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

1 876 000

4.1.1.0.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

1 621 000

4.1.1.0.0.14.010

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

1 730 000

4.1.1.0.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

1 540 000

4.1.1.0.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

1 770 000

4.1.1.0.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

1 960 000

4.1.1.0.0.14.014

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 254 000

4.1.1.0.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

840 000

4.1.1.0.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

1 640 000

4.1.1.0.0.14.017

ﻗﺴﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

4.1.1.0.0.14.018

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

220 000

4.1.1.0.0.14.019

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

237 000

4.1.1.0.0.14.020

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

160 000

4.1.1.0.0.14.021

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

250 000

4.1.1.0.0.14.022

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

160 000

4.1.1.0.0.14.023

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

76 000

4.1.1.0.0.14.024

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

10 000 000

4.1.1.0.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ

51 707 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
20 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
4.1.1.0.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

5 000 000

4.1.1.0.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

3 500 000

4.1.1.0.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

10 000 000

4.1.1.0.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

9 000 000

4.1.1.0.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

9 000 000

4.1.1.0.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

4.1.1.0.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

3 000 000

4.1.1.0.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

6 000 000

4.1.1.0.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

9 000 000

4.1.1.0.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

5 000 000

4.1.1.0.0.17.012

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

7 000 000

4.1.1.0.0.17.013

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

80 000 000

4.1.1.0.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

1 000 000

4.1.1.0.0.17.016

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

3 000 000

4.1.1.0.0.17.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ

5 000 000

4.1.1.0.0.17.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

2 500 000

4.1.1.0.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

3 000 000

4.1.1.0.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

3 000 000

4.1.1.0.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

3 000 000

4.1.1.0.0.17.022

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

45 000 000

4.1.1.0.0.17.023

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

500 000

4.1.1.0.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

2 300 000

4.1.1.0.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

2 420 000

4.1.1.0.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

1 550 000

4.1.1.0.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

1 600 000

4.1.1.0.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

1 600 000

4.1.1.0.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

2 070 000

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ

212 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
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4.1.1.0.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

19 400 000

4.1.1.0.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

2 460 000

4.1.1.0.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

2 861 000

4.1.1.0.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

4 820 000

4.1.1.0.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

2 775 000

4.1.1.0.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

2 952 000

4.1.1.0.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

2 600 000

4.1.1.0.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

3 960 000

4.1.1.0.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

6 750 000

4.1.1.0.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

14 000 000

4.1.1.0.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

4.1.1.0.0.21.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

13 000 000

4.1.1.0.0.21.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﻮﻻﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

5 300 000

4.1.1.0.0.21.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

12 000 000

4.1.1.0.0.21.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻔﺎﺱ

4 000 000

4.1.1.0.0.21.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

6 000 000

4.1.1.0.0.21.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

5 000 000

4.1.1.0.0.21.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ

500 000

4.1.1.0.0.23.001

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ

4.1.1.0.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

2 726 000

4.1.1.0.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

2 750 000

4.1.1.0.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

600 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

74 118 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

45 800 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
20 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

20 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

19

6 076 000
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
4.1.1.0.0.28.002

4 000 000

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺲ
ﻣﺠﻤﻮﻉ

4 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
4.1.1.0.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

2 300 000

4.1.1.0.0.29.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

300 000

4.1.1.0.0.29.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

200 000

4.1.1.0.0.29.004

ﻣﺴﺮﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

1 500 000

4.1.1.0.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

3 080 000

4.1.1.0.0.29.006

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

6 060 000

4.1.1.0.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

4.1.1.0.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

19 681 000

4.1.1.0.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

170 000 000

4.1.1.0.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

52 000 000

4.1.1.0.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

50 000 000

4.1.1.0.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

12 000 000

4.1.1.0.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

10 000 000

4.1.1.0.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

21 000 000

4.1.1.0.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

33 000 000

4.1.1.0.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

3 000 000

4.1.1.0.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

2 474 000

4.1.1.0.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

4.1.1.0.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

16 050 000

4.1.1.0.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

1 900 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

13 440 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
300 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

300 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

373 155 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

20

4.1.1.0.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

33 000 000

4.1.1.0.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

3 000 000

4.1.1.0.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

4.1.1.0.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

- 66 -

2 474 000
-

ﺑﻴﺎﻥﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ
4.1.1.0.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

4.1.1.0.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

2018373
 155ﺳﻨﺔ
000ﻣﻮﺍﺭﺩ

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

2 731 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

20 050
681 000
16

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﺍﻟﺮﻣﺰ
4.1.1.0.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

4.1.1.0.0.42.003
4.1.1.0.0.46.001

ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔﻋﻠﻮﻡ
ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

4.1.1.0.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

4.1.1.0.0.46.003

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2018
1 900 000
2 000
731 000
20
000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

20

20
000
4 681
000 000
4 000 000
20
000
4 000
500 000

4.1.1.0.0.46.001
4.1.1.0.0.46.004

ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ
ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

4.1.1.0.0.46.002
4.1.1.0.0.46.005

ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

4.1.1.0.0.46.003

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

4.1.1.0.0.46.004

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

4 500 000

4.1.1.0.0.46.005
4.1.1.0.0.48.001

ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺔ

-4 500 000

4
4 000
500 000
000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺠﻤﻮﻉ

4 000
000 000
37
000

37
- 000 000

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
ﺍﻟﺴﺠﻮﻥﻭﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
4.1.1.0.0.48.001
4.1.1.0.0.51.001

ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﻣﺼﻠﺤﺔ

4.1.1.0.0.51.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ

-5 500 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣﺠﻤﻮﻉ

-5 500 000
2 031 842 000
5 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ

5 500 000
2 031 842 000
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ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
-

4.1.2.0.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

4.1.2.0.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

4.1.2.0.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

4.1.2.0.0.08.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮﺍﻥ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

-

4.1.2.0.0.08.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ

-

4.1.2.0.0.08.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻓﺎﺱ  -ﻣﻜﻨﺎﺱ

-

4.1.2.0.0.08.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ  -ﺳﻼ -ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

-

4.1.2.0.0.08.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ  -ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ

-

4.1.2.0.0.08.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ -ﺳﻄﺎﺕ

-

4.1.2.0.0.08.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ  -ﺁﺳﻔﻲ

-

4.1.2.0.0.08.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺩﺭﻋﺔ  -ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ

-

4.1.2.0.0.08.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ  -ﻣﺎﺳﺔ

-

4.1.2.0.0.08.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ  -ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ

-

4.1.2.0.0.08.011

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ -ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ

-

4.1.2.0.0.08.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ  -ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ

-

4.1.2.0.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

-

4.1.2.0.0.11.002

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

-

4.1.2.0.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻣﺠﻤﻮﻉ

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻉ

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

22
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
4.1.2.0.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

800 000

4.1.2.0.0.12.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ

600 000

4.1.2.0.0.12.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ

600 000

4.1.2.0.0.12.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

900 000

4.1.2.0.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

700 000

4.1.2.0.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

500 000

4.1.2.0.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

900 000

4.1.2.0.0.12.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ

700 000

4.1.2.0.0.12.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ

600 000

4.1.2.0.0.12.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ

500 000

4.1.2.0.0.12.013

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

400 000

4.1.2.0.0.12.014

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

800 000

4.1.2.0.0.12.015

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ

600 000

4.1.2.0.0.12.016

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ

500 000

4.1.2.0.0.12.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

800 000

4.1.2.0.0.12.018

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ

900 000

4.1.2.0.0.12.019

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

900 000

4.1.2.0.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

900 000

4.1.2.0.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

300 000

4.1.2.0.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

4.1.2.0.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

700 000

4.1.2.0.0.12.024

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ

800 000

4.1.2.0.0.12.025

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ

400 000

4.1.2.0.0.12.026

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ

700 000

4.1.2.0.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

400 000

4.1.2.0.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

900 000

4.1.2.0.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

400 000

-
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4.1.2.0.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

700 000

4.1.2.0.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

800 000

4.1.2.0.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

700 000

4.1.2.0.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

600 000

4.1.2.0.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

600 000

4.1.2.0.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

600 000

4.1.2.0.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

800 000

4.1.2.0.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

400 000

4.1.2.0.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

-

4.1.2.0.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

-

4.1.2.0.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

700 000

4.1.2.0.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

900 000

4.1.2.0.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

800 000

4.1.2.0.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

10 000 000

4.1.2.0.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

4.1.2.0.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ

16 000 000

4.1.2.0.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺔ

3 500 000

4.1.2.0.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

9 500 000

4.1.2.0.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

500 000

4.1.2.0.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

400 000

4.1.2.0.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

400 000

4.1.2.0.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

400 000

4.1.2.0.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

400 000

4.1.2.0.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

400 000

4.1.2.0.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

400 000

4.1.2.0.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

400 000

4.1.2.0.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

400 000

-
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4.1.2.0.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

400 000

4.1.2.0.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

500 000

4.1.2.0.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

400 000

4.1.2.0.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

400 000

4.1.2.0.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

400 000

4.1.2.0.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

400 000

4.1.2.0.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

400 000

4.1.2.0.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

5 000 000

4.1.2.0.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

400 000

4.1.2.0.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

1 200 000

4.1.2.0.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

400 000

4.1.2.0.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

400 000

4.1.2.0.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

600 000

4.1.2.0.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

400 000

4.1.2.0.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

400 000

4.1.2.0.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

400 000

4.1.2.0.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

400 000

4.1.2.0.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

4.1.2.0.0.12.086

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

4.1.2.0.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

-

4.1.2.0.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

-

4.1.2.0.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

4.1.2.0.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

400 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

84 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

6 500 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.1.2.0.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

1 100 000

4.1.2.0.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

2 000 000

4.1.2.0.0.14.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

1 500 000

4.1.2.0.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

800 000

4.1.2.0.0.14.005

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

500 000

4.1.2.0.0.14.006

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

800 000

4.1.2.0.0.14.007

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

2 000 000

4.1.2.0.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

800 000

4.1.2.0.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

1 000 000

4.1.2.0.0.14.010

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

500 000

4.1.2.0.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

1 000 000

4.1.2.0.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

500 000

4.1.2.0.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

500 000

4.1.2.0.0.14.014

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

500 000

4.1.2.0.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

500 000

4.1.2.0.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

1 000 000

4.1.2.0.0.14.017

ﻗﺴﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

4.1.2.0.0.14.018

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

200 000

4.1.2.0.0.14.019

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

200 000

4.1.2.0.0.14.020

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

200 000

4.1.2.0.0.14.021

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

200 000

4.1.2.0.0.14.022

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

230 000

4.1.2.0.0.14.023

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

250 000

4.1.2.0.0.14.024

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

35 000 000

4.1.2.0.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ

51 280 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
4.1.2.0.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

4 000 000

4.1.2.0.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 500 000

4.1.2.0.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

4.1.2.0.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

3 500 000

4.1.2.0.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.012

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

10 000 000

4.1.2.0.0.17.013

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

500 000 000

4.1.2.0.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

300 000

4.1.2.0.0.17.016

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

500 000

4.1.2.0.0.17.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ

20 000 000

4.1.2.0.0.17.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

4 500 000

4.1.2.0.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

500 000

4.1.2.0.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

500 000

4.1.2.0.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

500 000

4.1.2.0.0.17.022

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

35 000 000

4.1.2.0.0.17.023

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

500 000

4.1.2.0.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

-

4.1.2.0.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

-

4.1.2.0.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

-

4.1.2.0.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

-

4.1.2.0.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

-

4.1.2.0.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ

587 300 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
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4.1.2.0.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

3 700 000

4.1.2.0.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

400 000

4.1.2.0.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

450 000

4.1.2.0.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

4 400 000

4.1.2.0.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

450 000

4.1.2.0.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

500 000

4.1.2.0.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

400 000

4.1.2.0.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

7 190 000

4.1.2.0.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

10 000 000

4.1.2.0.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

4.1.2.0.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

4.1.2.0.0.21.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

-

4.1.2.0.0.21.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﻮﻻﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

-

4.1.2.0.0.21.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

-

4.1.2.0.0.21.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻔﺎﺱ

-

4.1.2.0.0.21.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

-

4.1.2.0.0.21.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

-

4.1.2.0.0.21.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ

-

4.1.2.0.0.23.001

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ

4.1.2.0.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

190 000

4.1.2.0.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 380 000

4.1.2.0.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

1 500 000

550 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

28 040 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

3 070 000
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
4.1.2.0.0.28.002

-

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺲ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
4.1.2.0.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

-

4.1.2.0.0.29.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

-

4.1.2.0.0.29.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

-

4.1.2.0.0.29.004

ﻣﺴﺮﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

-

4.1.2.0.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

2 610 000

4.1.2.0.0.29.006

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

6 500 000

4.1.2.0.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

4.1.2.0.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

4.1.2.0.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

-

4.1.2.0.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

-

4.1.2.0.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

-

4.1.2.0.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

-

4.1.2.0.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

-

4.1.2.0.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

-

4.1.2.0.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

-

4.1.2.0.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

-

4.1.2.0.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

-

4.1.2.0.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

-

4.1.2.0.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

5 000 000

4.1.2.0.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

4 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

9 110 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
100 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

100 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
3 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

3 000 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

4.1.2.0.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

-

4.1.2.0.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

-

4.1.2.0.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

4.1.2.0.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

-
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ﺑﻴﺎﻥﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

3 000
ﺳﻨﺔ 2018
000ﻣﻮﺍﺭﺩ

ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
-5 000 000

4.1.2.0.0.42.001
4.1.2.0.0.28.002

ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺲ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲﺍﻟﻤﺴﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻣﺮﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ
4.1.2.0.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

4.1.2.0.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

4.1.2.0.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

4.1.2.0.0.29.002

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
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-4 000 000
2 700 000
11 700 000
6 000 000

4.1.2.0.0.46.001
4.1.2.0.0.29.003

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

4.1.2.0.0.46.002
4.1.2.0.0.29.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ
ﻣﺴﺮﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

1 000 000

4.1.2.0.0.46.003
4.1.2.0.0.29.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

2 000 000
2 610 000

4.1.2.0.0.46.004
4.1.2.0.0.29.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

2 000 000
6 500 000

4.1.2.0.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ

2 000 000
9 110 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

13 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

4.1.2.0.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

4.1.2.0.0.48.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ

4.1.2.0.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

4.1.2.0.0.51.001
4.1.2.0.0.34.002

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

4.1.2.0.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

4.1.2.0.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

4.1.2.0.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

4.1.2.0.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

-

4.1.2.0.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

-

4.1.2.0.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

-

4.1.2.0.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

-

4.1.2.0.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

-

4.1.2.0.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

-

4.1.2.0.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

5 000 000

4.1.2.0.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

4 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

100 000
100 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

-

3 000 000
-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

797 100 000
2 828 942 000
-

3 000 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
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)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2018

-3.1ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
3.1.0.0.1.00.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ

90 000 000

3.1.0.0.1.00.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

5 000 000

3.1.0.0.1.00.004

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ

3.1.0.0.1.00.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

390 000 000

3.1.0.0.1.00.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ

114 000 000

3.1.0.0.1.00.008

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

1 700 000 000

3.1.0.0.1.04.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

3.1.0.0.1.04.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

3.1.0.0.1.04.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

3.1.0.0.1.06.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

400 000 000

3.1.0.0.1.06.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

160 000 000

3.1.0.0.1.07.001

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

30 000 000

3.1.0.0.1.08.003

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻﻧﻘﺎﺫ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﺱ

3.1.0.0.1.08.004

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

28 321 904 000

3.1.0.0.1.08.005

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻧﻌﺎﺵ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

200 000 000

3.1.0.0.1.08.006

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ

6 972 028 000

3.1.0.0.1.08.008

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

1 200 000 000

3.1.0.0.1.08.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

30 000 000

3.1.0.0.1.08.010

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ

463 927 000

3.1.0.0.1.08.011

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

714 000 000

3.1.0.0.1.08.012

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

200 000 000

3.1.0.0.1.08.013

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ

3.1.0.0.1.11.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

22 500 000

3.1.0.0.1.12.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

1 000 000 000

3.1.0.0.1.13.003

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

1 040 000 000

3.1.0.0.1.13.004

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ

100 000 000

3.1.0.0.1.13.008

ﻣﺮﺻﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

350 000 000

3.1.0.0.1.13.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ

5 000 000

3.1.0.0.1.13.012

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
3 095 996 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

31

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2018
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.1.13.017

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ

3.1.0.0.1.13.018

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

3.1.0.0.1.13.019

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ

3.1.0.0.1.13.021

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

600 000 000

3.1.0.0.1.13.022

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

243 797 000

3.1.0.0.1.13.024

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

3 000 000 000

3.1.0.0.1.13.025

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻨﺢ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

7 000 000 000

3.1.0.0.1.13.026

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

700 000 000

3.1.0.0.1.13.027

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

360 000 000

3.1.0.0.1.17.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ

2 700 000 000

3.1.0.0.1.17.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ

16 000 000

3.1.0.0.1.17.004

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ

3.1.0.0.1.20.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

3 000 000 000

3.1.0.0.1.20.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

100 000 000

3.1.0.0.1.20.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

3 500 000 000

3.1.0.0.1.20.008

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻱ

600 000 000

3.1.0.0.1.20.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

25 000 000

3.1.0.0.1.21.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

800 000 000

3.1.0.0.1.27.002

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

200 000 000

3.1.0.0.1.27.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ

3.1.0.0.1.29.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

20 000 000

3.1.0.0.1.29.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

370 000 000

3.1.0.0.1.33.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

15 000 000

3.1.0.0.1.34.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

200 000 000

3.1.0.0.1.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

50 000 000

3.1.0.0.1.46.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ

2 000 000 000

3.1.0.0.1.51.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ

120 000 000

3.1.0.0.4.13.021

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻦ ﻭﻭﺩﺱ

600 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

72 824 152 000

-3.4ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

32

3.1.0.0.1.34.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

200 000 000

3.1.0.0.1.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

50 000 000

3.1.0.0.1.46.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ

3.1.0.0.1.51.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ

ﺍﻟﺮﻗﻢ
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2 000 000 000
120 000 000

ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

2018
ﻣﻮﺍﺭﺩ
72
ﺳﻨﺔ824
152
000

-3.4ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ2018
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.4.13.022

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺍﻟﺮﻗﻢ
3.1.0.0.4.13.021
3.1.0.0.4.13.023

ﻭﻭﺩﺱ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﺑﺮﻭﺗﻦ
ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ

3.1.0.0.4.13.022

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

3.1.0.0.4.13.023

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ

3.1.0.0.5.13.001

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

3.1.0.0.5.13.003

-3.5ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

3.1.0.0.5.13.001

ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

3.1.0.0.5.13.003

ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
-3.7ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

-3.5ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
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ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
100 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
100 000 000
100 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
100 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.7.13.017

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ

3.1.0.0.7.13.020

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ

3.1.0.0.7.13.017
3.1.0.0.7.13.059

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
2 477 000

3.1.0.0.7.13.020
3.1.0.0.7.13.063

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

8 114 000
2 415 000

3.1.0.0.7.13.059
3.1.0.0.7.13.064

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

2 477 000
5 539 000

3.1.0.0.7.13.063
3.1.0.0.7.13.066

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ "ﺟﻴﺪﺓ"

2 415 000
55 960 000

3.1.0.0.7.13.064

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

3.1.0.0.7.13.066

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ "ﺟﻴﺪﺓ"

3.1.0.0.9.04.002

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ

3.1.0.0.9.34.001

ﺍﺷﺘﺮﺍﺀ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

3.1.0.0.9.04.002
3.1.0.0.9.34.002

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ

3.1.0.0.9.34.001
3.1.0.0.9.42.001

ﺍﺷﺘﺮﺍﺀ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

3.1.0.0.9.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ

3.1.0.0.9.42.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

-3.7ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
-3.9ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
-3.9ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ

8 114 000

5 539 000
74 505 000
55 960 000
74 505 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
10 800 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
10 800 000 000
500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
10 800 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ

500 000
83 799 157 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ

10 800 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ

83 799 157 000
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 - 79ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  -ﺏ -
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (44
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2018
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ
1.2.1.1.0.01.000

 -ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ......................................................................................................................

26 292 000

1.2.1.2.0.01.000

 -ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ................................................................................................................

517 164 000

ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
1.2.1.1.0.02.000

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

487 613 000

1.2.1.2.0.02.000

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

1 504 183 000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
1.2.1.1.0.03.000

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

363 381 000

1.2.1.2.0.03.000

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

69 200 000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
1.2.1.1.0.43.000

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

226 293 000

1.2.1.2.0.43.000

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

45 000 000

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
1.2.1.1.0.04.000

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

98 534 000

1.2.1.2.0.04.000

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

575 224 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
1.2.1.1.0.40.000

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

11 901 000

1.2.1.2.0.40.000

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

15 475 000

ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
1.2.1.1.0.05.000

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

241 000 000

1.2.1.2.0.05.000

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

50 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
1.2.1.1.0.06.000

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

3 687 000 000

1.2.1.2.0.06.000

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

389 994 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
1.2.1.1.0.07.000

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

2 156 015 000

1.2.1.2.0.07.000

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

1 608 000 000

 - 80ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
1.2.1.1.0.08.000

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

18 564 408 000

1.2.1.2.0.08.000

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

3 569 480 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
1.2.1.1.0.11.000

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

42 241 372 000

1.2.1.2.0.11.000

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

11 191 418 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
1.2.1.1.0.12.000

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

7 940 120 000

1.2.1.2.0.12.000

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

4 300 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
1.2.1.1.0.13.000

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

2 271 926 000

1.2.1.2.0.13.000

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

373 640 000

1.2.1.3.0.13.000

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

36 623 620 000

1.2.1.5.0.13.000

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

7 200 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
1.2.1.1.0.14.000

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

309 319 000

1.2.1.2.0.14.000

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

344 739 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
1.2.1.1.0.16.000

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

66 768 000

1.2.1.2.0.16.000

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

13 420 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
1.2.1.1.0.17.000

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

1 073 000 000

1.2.1.2.0.17.000

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

630 001 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
1.2.1.1.0.20.000

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

1 273 600 000

1.2.1.2.0.20.000

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

2 531 963 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
1.2.1.1.0.21.000

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

464 237 000

1.2.1.2.0.21.000

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

330 000 000

 - 81ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
1.2.1.1.0.23.000

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

590 000 000

1.2.1.2.0.23.000

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

2 624 621 000

ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
1.2.1.1.0.24.000

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

31 442 000

1.2.1.2.0.24.000

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

26 660 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
1.2.1.1.0.27.000

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

199 224 000

1.2.1.2.0.27.000

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

343 779 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
1.2.1.1.0.28.000

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

225 000 000

1.2.1.2.0.28.000

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

319 561 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
1.2.1.1.0.29.000

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

296 635 000

1.2.1.2.0.29.000

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

1 397 364 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
1.2.1.1.0.31.000

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

181 500 000

1.2.1.2.0.31.000

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

303 680 000

ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
1.2.1.1.0.32.000

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

27 711 000

1.2.1.2.0.32.000

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

19 000 000

ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
1.2.1.1.0.33.000

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

54 100 000

1.2.1.2.0.33.000

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

40 503 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
1.2.1.1.0.34.000

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

23 925 186 000

1.2.1.2.0.34.000

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

5 871 510 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
1.2.1.1.0.35.000

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

54 597 000

1.2.1.2.0.35.000

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

70 737 000

 - 82ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
1.2.1.4.0.36.000

1 700 000 000

 ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

1.2.1.1.0.42.000

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

282 700 000

1.2.1.2.0.42.000

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

157 592 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
1.2.1.1.0.46.000

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

302 072 000

1.2.1.2.0.46.000

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

741 190 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
1.2.1.1.0.48.000

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

55 600 000

1.2.1.2.0.48.000

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

568 100 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
1.2.1.1.0.51.000

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

1 015 000 000

1.2.1.2.0.51.000

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

794 936 000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
1.2.1.1.0.52.000

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

69 071 000

1.2.1.2.0.52.000

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

41 000 000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
1.2.1.1.0.53.000

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

41 000 000

1.2.1.2.0.53.000

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

157 630 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

4

195 914 001 000

 - 83ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﺝ-
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (45
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2018
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2018

ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2019ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

1.2.2.2.0.02.000

ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

131 608 000

-

131 608 000

1.2.2.2.0.03.000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

20 000 000

-

20 000 000

1.2.2.2.0.43.000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ

12 850 000

10 000 000

22 850 000

1.2.2.2.0.04.000

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

461 675 000

-

461 675 000

1.2.2.2.0.40.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

10 200 000

-

10 200 000

1.2.2.2.0.05.000

ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

40 000 000

20 000 000

60 000 000

1.2.2.2.0.06.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

299 250 000

300 000 000

599 250 000

1.2.2.2.0.07.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

628 000 000

20 000 000

648 000 000

1.2.2.2.0.08.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

2 835 030 000

3 285 690 000

6 120 720 000

1.2.2.2.0.11.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

5 853 680 000

3 036 000 000

8 889 680 000

1.2.2.2.0.12.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ

2 550 000 000

2 000 000 000

4 550 000 000

1.2.2.2.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

184 153 000

62 400 000

246 553 000

1.2.2.3.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

19 443 000 000

1.2.2.2.0.14.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

765 567 000

1.2.2.2.0.16.000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

3 040 000

116 000 000
-

19 443 000 000
881 567 000
3 040 000

1.2.2.2.0.17.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

10 373 221 000

23 270 000 000

33 643 221 000

1.2.2.2.0.20.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

11 270 095 000

8 270 000 000

19 540 095 000

1.2.2.2.0.21.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

2 325 000 000

450 000 000

2 775 000 000

1.2.2.2.0.23.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

1 048 554 000

630 000 000

1 678 554 000

1.2.2.2.0.24.000

ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ

5 370 000

1 000 000

6 370 000

1.2.2.2.0.27.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

1 050 386 000

90 000 000

1 140 386 000

1.2.2.2.0.28.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

2 204 125 000

132 500 000

2 336 625 000

1.2.2.2.0.29.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ

729 302 000

53 000 000

782 302 000

1.2.2.2.0.31.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

63 520 000

8 000 000

71 520 000

1.2.2.2.0.32.000

ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

7 000 000

1.2.2.2.0.33.000

ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

30 030 000

1

10 000 000

7 000 000
40 030 000

 - 84ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2018

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2019ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

1.2.2.2.0.34.000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

4 473 490 000

3 113 000 000

7 586 490 000

1.2.2.2.0.35.000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

7 525 000

6 000 000

13 525 000

1.2.2.2.0.42.000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

29 885 000

8 000 000

37 885 000

1.2.2.2.0.46.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

868 952 000

190 000 000

1 058 952 000

1.2.2.2.0.48.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

225 500 000

100 000 000

325 500 000

1.2.2.2.0.51.000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

160 700 000

250 000 000

410 700 000

1.2.2.2.0.52.000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ

12 000 000

1.2.2.2.0.53.000

-

12 000 000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

107 200 000

263 000 000

370 200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

68 229 908 000

45 694 590 000

113 924 498 000

 - 85ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﺩ-
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (46
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2018
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2018

1.2.3.1.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

27 112 488 000

1.2.3.2.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ

34 731 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

61 843 988 000

 - 86ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  -ﻫـ -
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (47
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2018
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.1.1.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

18 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

18 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
4.2.1.1.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

900 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

900 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
4.2.1.1.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

20 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

20 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
4.2.1.1.0.08.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮﺍﻥ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

5 000 000

4.2.1.1.0.08.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ

4 360 000

4.2.1.1.0.08.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻓﺎﺱ  -ﻣﻜﻨﺎﺱ

5 250 000

4.2.1.1.0.08.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ  -ﺳﻼ -ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

5 025 000

4.2.1.1.0.08.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ  -ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ

3 510 000

4.2.1.1.0.08.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ -ﺳﻄﺎﺕ

6 050 000

4.2.1.1.0.08.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ  -ﺁﺳﻔﻲ

4 710 000

4.2.1.1.0.08.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺩﺭﻋﺔ  -ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ

4 690 000

4.2.1.1.0.08.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ  -ﻣﺎﺳﺔ

4 300 000

4.2.1.1.0.08.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ  -ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ

3 550 000

4.2.1.1.0.08.011

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ -ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ

3 520 000

4.2.1.1.0.08.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ  -ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ

3 700 000

4.2.1.1.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

80 000 000

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

133 665 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
-

4.2.1.1.0.11.002

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

4.2.1.1.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

5 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

5 000 000
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
4.2.1.1.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

9 500 000

4.2.1.1.0.12.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ

10 000 000

4.2.1.1.0.12.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ

12 000 000

4.2.1.1.0.12.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

12 500 000

4.2.1.1.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

13 000 000

4.2.1.1.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

9 000 000

4.2.1.1.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

21 000 000

4.2.1.1.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

16 000 000

4.2.1.1.0.12.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ

18 000 000

4.2.1.1.0.12.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ

16 000 000

4.2.1.1.0.12.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.013

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.014

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

24 000 000

4.2.1.1.0.12.015

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ

10 000 000

4.2.1.1.0.12.016

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ

8 000 000

4.2.1.1.0.12.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

14 800 000

4.2.1.1.0.12.018

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ

26 000 000

4.2.1.1.0.12.019

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

20 000 000

4.2.1.1.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

19 000 000

4.2.1.1.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

12 000 000

4.2.1.1.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

16 000 000

4.2.1.1.0.12.024

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ

12 500 000

4.2.1.1.0.12.025

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.026

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ

20 000 000

4.2.1.1.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

9 000 000

4.2.1.1.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

5 500 000

4.2.1.1.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

14 500 000

4.2.1.1.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

5 000 000
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4.2.1.1.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

27 000 000

4.2.1.1.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

22 000 000

4.2.1.1.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

16 000 000

4.2.1.1.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

14 000 000

4.2.1.1.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

11 000 000

4.2.1.1.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

14 000 000

4.2.1.1.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

12 000 000

4.2.1.1.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

9 000 000

4.2.1.1.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

18 500 000

4.2.1.1.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

12 000 000

4.2.1.1.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

14 000 000

4.2.1.1.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

27 000 000

4.2.1.1.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

18 000 000

4.2.1.1.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

34 000 000

4.2.1.1.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

10 000 000

4.2.1.1.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺔ

2 500 000

4.2.1.1.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

3 000 000

4.2.1.1.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

7 500 000

4.2.1.1.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

8 000 000

4.2.1.1.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

9 000 000

4.2.1.1.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

4 000 000

4.2.1.1.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

4 000 000

4.2.1.1.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

4 700 000

4.2.1.1.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

4 000 000
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4.2.1.1.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

8 000 000

4.2.1.1.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

5 500 000

4.2.1.1.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

11 000 000

4.2.1.1.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

4 000 000

4.2.1.1.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

8 500 000

4.2.1.1.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

4 000 000

4.2.1.1.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

7 500 000

4.2.1.1.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

4 000 000

4.2.1.1.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

7 500 000

4.2.1.1.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

31 000 000

4.2.1.1.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

5 500 000

4.2.1.1.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

7 000 000

4.2.1.1.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

4 000 000

4.2.1.1.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

8 500 000

4.2.1.1.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

7 000 000

4.2.1.1.0.12.086

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

4 500 000

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

880 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
-

4.2.1.1.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

4.2.1.1.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

43 000 000

4.2.1.1.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

5 000 000

4.2.1.1.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

42 000 000

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

90 000 000
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.2.1.1.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

13 400 000

4.2.1.1.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

2 970 000

4.2.1.1.0.14.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

2 296 000

4.2.1.1.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

1 840 000

4.2.1.1.0.14.005

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

1 627 000

4.2.1.1.0.14.006

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

1 740 000

4.2.1.1.0.14.007

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

2 500 000

4.2.1.1.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

1 876 000

4.2.1.1.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

1 621 000

4.2.1.1.0.14.010

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

1 730 000

4.2.1.1.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

1 540 000

4.2.1.1.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

1 770 000

4.2.1.1.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

1 960 000

4.2.1.1.0.14.014

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 254 000

4.2.1.1.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

840 000

4.2.1.1.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

1 640 000

4.2.1.1.0.14.017

ﻗﺴﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

4.2.1.1.0.14.018

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

220 000

4.2.1.1.0.14.019

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

237 000

4.2.1.1.0.14.020

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

160 000

4.2.1.1.0.14.021

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

250 000

4.2.1.1.0.14.022

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

160 000

4.2.1.1.0.14.023

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

76 000

4.2.1.1.0.14.024

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

10 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

51 707 000

-

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.1.1.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

20 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

20 000 000
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
4.2.1.1.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

5 000 000

4.2.1.1.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

3 500 000

4.2.1.1.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

10 000 000

4.2.1.1.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

9 000 000

4.2.1.1.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

9 000 000

4.2.1.1.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

4.2.1.1.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

3 000 000

4.2.1.1.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

6 000 000

4.2.1.1.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

9 000 000

4.2.1.1.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

5 000 000

4.2.1.1.0.17.012

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

7 000 000

4.2.1.1.0.17.013

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

80 000 000

4.2.1.1.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

1 000 000

4.2.1.1.0.17.016

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

3 000 000

4.2.1.1.0.17.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ

5 000 000

4.2.1.1.0.17.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

2 500 000

4.2.1.1.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

3 000 000

4.2.1.1.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

3 000 000

4.2.1.1.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

3 000 000

4.2.1.1.0.17.022

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

45 000 000

4.2.1.1.0.17.023

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

212 500 000

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
4.2.1.1.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

2 300 000

4.2.1.1.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

2 420 000

4.2.1.1.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

1 550 000

4.2.1.1.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

1 600 000

4.2.1.1.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

1 600 000

4.2.1.1.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

2 070 000
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4.2.1.1.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

19 400 000

4.2.1.1.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

2 460 000

4.2.1.1.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

2 861 000

4.2.1.1.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

4 820 000

4.2.1.1.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

2 775 000

4.2.1.1.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

2 952 000

4.2.1.1.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

2 600 000

4.2.1.1.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

3 960 000

4.2.1.1.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

6 750 000

4.2.1.1.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

14 000 000

4.2.1.1.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

74 118 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
4.2.1.1.0.21.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

13 000 000

4.2.1.1.0.21.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﻮﻻﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

5 300 000

4.2.1.1.0.21.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

12 000 000

4.2.1.1.0.21.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻔﺎﺱ

4 000 000

4.2.1.1.0.21.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

6 000 000

4.2.1.1.0.21.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

5 000 000

4.2.1.1.0.21.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ

500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

45 800 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
4.2.1.1.0.23.001

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ

20 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

20 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
4.2.1.1.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

2 726 000

4.2.1.1.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

2 750 000

4.2.1.1.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

600 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

6 076 000
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ﺍﻟﺮﻣﺰ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
4.2.1.1.0.28.002

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺲ

4 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

4 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
4.2.1.1.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

2 300 000

4.2.1.1.0.29.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

300 000

4.2.1.1.0.29.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

200 000

4.2.1.1.0.29.004

ﻣﺴﺮﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

1 500 000

4.2.1.1.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

3 080 000

4.2.1.1.0.29.006

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

6 060 000

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

13 440 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
4.2.1.1.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

300 000

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

300 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
4.2.1.1.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

19 681 000

4.2.1.1.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

170 000 000

4.2.1.1.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

52 000 000

4.2.1.1.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

50 000 000

4.2.1.1.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

12 000 000

4.2.1.1.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

10 000 000

4.2.1.1.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

21 000 000

4.2.1.1.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

33 000 000

4.2.1.1.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

3 000 000

4.2.1.1.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

2 474 000

4.2.1.1.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

-

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

373 155 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
4.2.1.1.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

16 050 000

4.2.1.1.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

1 900 000

4.2.1.1.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

33 000 000

4.2.1.1.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

3 000 000

4.2.1.1.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

4.2.1.1.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

ﺍﻟﺮﻣﺰ
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2 474 000
-

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

4.2.1.1.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

4.2.1.1.0.42.001

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ
ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

373ﻟﺴﻨﺔ 2018
155ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ
000
2 731 000
20
16 681
050 000
000

ﺍﻟﺮﻣﺰ
4.2.1.1.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

4.2.1.1.0.42.003
4.2.1.1.0.46.001

ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔﻋﻠﻮﻡ
ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

2 000
731 000
20
000

4.2.1.1.0.46.002

ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ

20
000
4 681
000 000

4.2.1.1.0.46.003

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

4 000 000
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1 900 000

4.2.1.1.0.46.001
4.2.1.1.0.46.004

ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ
ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

4.2.1.1.0.46.002
4.2.1.1.0.46.005

ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

4
4 000
500 000
000

4.2.1.1.0.46.003

ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ
ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

4 000 000
37 000 000
4 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

4 500 000

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

37 000 000
-

4.2.1.1.0.46.004
4.2.1.1.0.46.005
4.2.1.1.0.48.001

20
000
4 000
500 000

-

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
ﺍﻟﺴﺠﻮﻥﻭﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
4.2.1.1.0.48.001
4.2.1.1.0.51.001

4.2.1.1.0.51.001

ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﻣﺼﻠﺤﺔ

- 5 500 000

ﺍﻹﺩﻣﺎﺝﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ
ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ
ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ

- 5 500 000

ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
ﺑﺼﻮﺭﺓﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

2 031 842 000

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ

5 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

5 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

2 031 842 000
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 - 95ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﻭ-
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (48
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2018
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2018

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2019ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.2.2.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
4.2.2.2.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

-

-

-

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

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
4.2.2.2.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
4.2.2.2.0.08.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮﺍﻥ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻓﺎﺱ  -ﻣﻜﻨﺎﺱ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ  -ﺳﻼ -ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ  -ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ -ﺳﻄﺎﺕ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ  -ﺁﺳﻔﻲ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺩﺭﻋﺔ  -ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ  -ﻣﺎﺳﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ  -ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.011

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ -ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ  -ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

-

-

-

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

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
4.2.2.2.0.11.002

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ  -ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.011

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ -ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ  -ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ

-

-

-

4.2.2.2.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

-

-

-

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

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2018

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2019ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
-

ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻗﺴﻢ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻗﺴﻢ
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2018
-

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2019ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ
-

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
-

4.2.2.2.0.12.001

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

-

-

-

800 000

4.2.2.2.0.12.002
4.2.2.2.0.12.001
4.2.2.2.0.12.003
4.2.2.2.0.12.002
4.2.2.2.0.12.004
4.2.2.2.0.12.003
4.2.2.2.0.12.005
4.2.2.2.0.12.004

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ
4.2.2.2.0.11.003
ﺍﻟﺮﻣﺰ
4.2.2.2.0.11.002
4.2.2.2.0.11.003

- 96 -

-

800 000

600 000
800 000
600 000
600 000
900 000
600 000
700 000
900 000

-

600 000
800 000
600 000
600 000
900 000
600 000
700 000
900 000

4.2.2.2.0.12.006
4.2.2.2.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

400 000
700 000

-

400 000
700 000

4.2.2.2.0.12.007
4.2.2.2.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

500 000
400 000

-

500 000
400 000

4.2.2.2.0.12.008
4.2.2.2.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

900 000
500 000

-

900 000
500 000

4.2.2.2.0.12.009
4.2.2.2.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

700 000
900 000

-

700 000
900 000

4.2.2.2.0.12.010
4.2.2.2.0.12.009

ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ
ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ
ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ

600
700 000
000

--

600
700 000
000

4.2.2.2.0.12.012
4.2.2.2.0.12.010

ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ
ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺴﻄﺎﺕ

500
600 000
000

--

500
600 000
000

4.2.2.2.0.12.013
4.2.2.2.0.12.012

ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ
ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ
ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ

400
500 000
000

--

400
500 000
000

4.2.2.2.0.12.014
4.2.2.2.0.12.013

ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

800 000
400

-

800 000
400

4.2.2.2.0.12.015
4.2.2.2.0.12.014

ﻗﺎﺳﻢ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ
ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

600 000
800

-

600 000
800

4.2.2.2.0.12.015
4.2.2.2.0.12.016

ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥﻗﺎﺳﻢ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ

600
500 000

-

600
500 000

4.2.2.2.0.12.016
4.2.2.2.0.12.017

ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ
ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

500
800 000
000

--

500
800 000
000

4.2.2.2.0.12.017
4.2.2.2.0.12.018

ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﻨﺠﺔ
ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ

800
900 000
000

--

800
900 000
000

4.2.2.2.0.12.018
4.2.2.2.0.12.019

ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﻨﺠﺔ
ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ

900
900 000
000

--

900
900 000
000

4.2.2.2.0.12.019
4.2.2.2.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

900 000
900 000

-

900 000
900 000

4.2.2.2.0.12.020
4.2.2.2.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

900 000
300 000

-

900 000
300 000

4.2.2.2.0.12.021
4.2.2.2.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

300 000

-

-

300 000

4.2.2.2.0.12.022
4.2.2.2.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

700 000

-

-

700 000

4.2.2.2.0.12.023
4.2.2.2.0.12.024
4.2.2.2.0.12.024
4.2.2.2.0.12.025
4.2.2.2.0.12.025
4.2.2.2.0.12.026
4.2.2.2.0.12.026
4.2.2.2.0.12.027
4.2.2.2.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

700 000
800 000
800 000
400 000
400 000
700 000
700 000
400 000
400 000

-

700 000
800 000
800 000
400 000
400 000
700 000
700 000
400 000
400 000

4.2.2.2.0.12.028
4.2.2.2.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

400 000
400 000

-

400 000
400 000

1
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 - 97ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2018

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2019ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

4.2.2.2.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

-

-

-

4.2.2.2.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

10 000 000

-

10 000 000

4.2.2.2.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

-

-

-

4.2.2.2.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ

16 000 000

-

16 000 000

4.2.2.2.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺔ

3 500 000

-

3 500 000

4.2.2.2.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

9 500 000

-

9 500 000

4.2.2.2.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

400 000

-

400 000
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 - 98ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2018

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2019ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

4.2.2.2.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

5 000 000

-

5 000 000

4.2.2.2.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

1 200 000

-

1 200 000

4.2.2.2.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

4.2.2.2.0.12.086

-

-

-

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

400 000

-

400 000

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

84 000 000

-

84 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
4.2.2.2.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

4.2.2.2.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

4.2.2.2.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

4.2.2.2.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

-

-

-

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2018

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2019ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

-

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

-

-

-

-

-

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

6 500 000

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

6 500 000

-

-

6 500 000

6 500 000

4

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.2.2.2.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

1 100 000

-

1 100 000

4.2.2.2.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

2 000 000

-

2 000 000

ﺍﻟﺮﻣﺰ
4.2.2.2.0.13.007
ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
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ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2018

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2019ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

-

-

-

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺑﻴﺎﻥﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

4.2.2.2.0.13.007

ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﻱ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
6 500 000
2018
-

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
 2019ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ
ﺳﻨﺔ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
6 500 000
-

-

4.2.2.2.0.14.001

ﻃﻨﺠﺔﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ
ﻧﻔﻘﺎﺕﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻉﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

1
6 100
500 000
000

--

1
6 100
500 000
000

4.2.2.2.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

2 000 000

-

2 000 000

4.2.2.2.0.14.003
4.2.2.2.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

1 500 000
1 100 000

-

1 500 000
1 100 000

4.2.2.2.0.14.004
4.2.2.2.0.14.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

800 000
2 000 000

-

800 000
2 000 000

4.2.2.2.0.14.005
4.2.2.2.0.14.003

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

500 000
1 500 000

-

500 000
1 500 000

4.2.2.2.0.14.006
4.2.2.2.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

800 000
800 000

-

800 000
800 000

4.2.2.2.0.14.007
4.2.2.2.0.14.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

2 000 000
500 000

-

2 000 000
500 000

4.2.2.2.0.14.008
4.2.2.2.0.14.006

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

800 000
800 000

-

800 000
800 000

4.2.2.2.0.14.009
4.2.2.2.0.14.007

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 000 000
2 000 000

-

1 000 000
2 000 000

4.2.2.2.0.14.010
4.2.2.2.0.14.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

500 000
800 000

-

500 000
800 000

4.2.2.2.0.14.011
4.2.2.2.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

1 000 000
1 000 000

-

1 000 000
1 000 000

4.2.2.2.0.14.012
4.2.2.2.0.14.010

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

500 000
500 000

-

500 000
500 000

4.2.2.2.0.14.013
4.2.2.2.0.14.011

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

500 000
1 000 000

-

500 000
1 000 000

4.2.2.2.0.14.014
4.2.2.2.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

500 000
500 000

-

500 000
500 000

4.2.2.2.0.14.015
4.2.2.2.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

500 000
500 000

-

500 000
500 000

4.2.2.2.0.14.016
4.2.2.2.0.14.014

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 000 000
500 000

-

1 000 000
500 000

4.2.2.2.0.14.017
4.2.2.2.0.14.015

ﻗﺴﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

500 000

4.2.2.2.0.14.018
4.2.2.2.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ
ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

200 000
1 000 000

4.2.2.2.0.14.019
4.2.2.2.0.14.017

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ
ﻗﺴﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

200 000

-

-

500 000

-

200 000
1 000 000

-

200 000

4.2.2.2.0.14.020
4.2.2.2.0.14.018

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ
ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

200 000
200 000

-

200 000
200 000

4.2.2.2.0.14.021
4.2.2.2.0.14.019

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

200 000
200 000

-

200 000
200 000

4.2.2.2.0.14.022
4.2.2.2.0.14.020

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ
ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

230 000
200 000

-

230 000
200 000

4.2.2.2.0.14.023
4.2.2.2.0.14.021

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ
ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

250 000
200 000

-

250 000
200 000

-

-

-

4.2.2.2.0.14.024
4.2.2.2.0.14.022

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

35 000 000
230 000

10 000 000
-

45 000 000
230 000

4.2.2.2.0.14.023

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻌﻬﺪ
ﺇﻧﺰﻛﺎﻥﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺠﻮﻱ
ﻓﻨﻮﻥﻭﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

51 280
000
250 000

10- 000 000

61 280
000
250 000

4.2.2.2.0.14.024

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

35 000 000

10 000 000

45 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

51 280 000

10 000 000

61 280 000
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2019ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.2.2.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
4.2.2.2.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

4 000 000

2 000 000

6 000 000

4.2.2.2.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 500 000

-

1 500 000

4.2.2.2.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

-

-

-

4.2.2.2.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

3 500 000

-

3 500 000

4.2.2.2.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.012

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

10 000 000

-

10 000 000

4.2.2.2.0.17.013

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

500 000 000

100 000 000

600 000 000

4.2.2.2.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

300 000

-

300 000

4.2.2.2.0.17.016

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.17.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ

20 000 000

2 000 000

22 000 000

4.2.2.2.0.17.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

4 500 000

-

4 500 000

4.2.2.2.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.17.022

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

35 000 000

4.2.2.2.0.17.023

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

587 300 000

30 000 000
134 000 000

65 000 000
500 000
721 300 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
4.2.2.2.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

-

-

-
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ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

4.2.2.2.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

-

-

-

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

4.2.2.2.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

3 700 000

-

3 700 000

4.2.2.2.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

450 000

-

450 000

4.2.2.2.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

4 400 000

-

4 400 000

4.2.2.2.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

450 000

-

450 000

4.2.2.2.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

7 190 000

4.2.2.2.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

10 000 000

4.2.2.2.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

4.2.2.2.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

550 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

28 040 000

-

1 000 000
-

8 190 000
10 000 000

1 000 000

550 000
29 040 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
4.2.2.2.0.21.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.21.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﻮﻻﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

-

-

-

4.2.2.2.0.21.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

-

-

-

4.2.2.2.0.21.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻔﺎﺱ

-

-

-

4.2.2.2.0.21.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.21.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.21.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
4.2.2.2.0.23.001

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

-

-

-
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2019ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
4.2.2.2.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

190 000

-

190 000

4.2.2.2.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 380 000

-

1 380 000

4.2.2.2.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

1 500 000

-

1 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

3 070 000

-

3 070 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
4.2.2.2.0.28.002

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺲ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
4.2.2.2.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

-

-

-

4.2.2.2.0.29.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

-

-

-

4.2.2.2.0.29.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

-

-

-

4.2.2.2.0.29.004

ﻣﺴﺮﺡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

2 610 000

-

2 610 000

4.2.2.2.0.29.006

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

6 500 000

-

6 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ

9 110 000

-

9 110 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
4.2.2.2.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

100 000

-

100 000

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

100 000

-

100 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
4.2.2.2.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

3 000 000

-

3 000 000

4.2.2.2.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

-

-

-
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ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2019ﻭ ﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

4.2.2.2.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

-

-

-

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

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

3 000 000

-

3 000 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
4.2.2.2.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

5 000 000

-

5 000 000

4.2.2.2.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

4 000 000

-

4 000 000

4.2.2.2.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

2 700 000

-

2 700 000

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

11 700 000

-

11 700 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
4.2.2.2.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ

6 000 000

-

6 000 000

4.2.2.2.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.46.003

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

2 000 000

-

2 000 000

4.2.2.2.0.46.004

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

2 000 000

-

2 000 000

4.2.2.2.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

2 000 000

-

2 000 000

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

13 000 000

-

13 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
4.2.2.2.0.48.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

-

-

-

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
4.2.2.2.0.51.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

797 100 000

145 000 000

942 100 000
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-3.1ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
3.2.0.0.1.00.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ

90 000 000

3.2.0.0.1.00.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

5 000 000

3.2.0.0.1.00.004

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ

3.2.0.0.1.00.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

390 000 000

3.2.0.0.1.00.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ

114 000 000

3.2.0.0.1.00.008

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

1 700 000 000

3.2.0.0.1.04.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

3.2.0.0.1.04.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

3.2.0.0.1.04.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

3.2.0.0.1.06.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

400 000 000

3.2.0.0.1.06.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

160 000 000

3.2.0.0.1.07.001

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

30 000 000

3.2.0.0.1.08.003

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻﻧﻘﺎﺫ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﺱ

3.2.0.0.1.08.004

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

28 321 904 000

3.2.0.0.1.08.005

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻧﻌﺎﺵ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

200 000 000

3.2.0.0.1.08.006

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ

6 972 028 000

3.2.0.0.1.08.008

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

1 200 000 000

3.2.0.0.1.08.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

30 000 000

3.2.0.0.1.08.010

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ

463 927 000

3.2.0.0.1.08.011

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

714 000 000

3.2.0.0.1.08.012

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

200 000 000

3.2.0.0.1.08.013

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ

3.2.0.0.1.11.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

22 500 000

3.2.0.0.1.12.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

1 000 000 000

3.2.0.0.1.13.003

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

1 040 000 000

3.2.0.0.1.13.004

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ

100 000 000

3.2.0.0.1.13.008

ﻣﺮﺻﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

350 000 000

3.2.0.0.1.13.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ

5 000 000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
3 095 996 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

1
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3.2.0.0.1.13.012

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.1.13.017

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.1.13.018

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

3.2.0.0.1.13.019

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ

3.2.0.0.1.13.021

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

3.2.0.0.1.13.022

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

3.2.0.0.1.13.024

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

3.2.0.0.1.13.025

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻨﺢ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

3.2.0.0.1.13.026

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

700 000 000

3.2.0.0.1.13.027

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

360 000 000

3.2.0.0.1.17.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ

2 700 000 000

3.2.0.0.1.17.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ

16 000 000

3.2.0.0.1.17.004

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ

3.2.0.0.1.20.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

3 000 000 000

3.2.0.0.1.20.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

100 000 000

3.2.0.0.1.20.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

3 500 000 000

3.2.0.0.1.20.008

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻱ

600 000 000

3.2.0.0.1.20.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

25 000 000

3.2.0.0.1.21.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

800 000 000

3.2.0.0.1.27.002

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

200 000 000

3.2.0.0.1.27.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ

3.2.0.0.1.29.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

20 000 000

3.2.0.0.1.29.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

370 000 000

3.2.0.0.1.33.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

15 000 000

3.2.0.0.1.34.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

200 000 000

3.2.0.0.1.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

50 000 000

3.2.0.0.1.46.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ

2 000 000 000

3.2.0.0.1.51.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ

120 000 000

600 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
600 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
3 000 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
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65 580 355 000

 - 106ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺳﻨﺔ 2018

-3.4ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
3.2.0.0.4.13.021

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻦ ﻭﻭﺩﺱ

800 000

3.2.0.0.4.13.022

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

211 730 000

3.2.0.0.4.13.023

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ

1 691 700 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

1 904 230 000

-3.5ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
3.2.0.0.5.13.001

ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.5.13.003

ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

-3.7ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
3.2.0.0.7.13.017

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.7.13.020

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.7.13.059

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.7.13.063

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.7.13.064

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.7.13.066

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ "ﺟﻴﺪﺓ"

3.2.0.0.9.04.002

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ

3.2.0.0.9.34.001

ﺍﺷﺘﺮﺍﺀ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

3.2.0.0.9.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ

3.2.0.0.9.42.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

275 960 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

275 960 000

-3.9ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
10 800 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
500 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ

10 800 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ

78 561 045 000
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