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الجـزء األول

املعطيات العامة للتوازن املالي

الباب األول

األحكام املتعلقة باملوارد العمومية

I . - الضرائب واملوارد املأذون في استيفائها

املـــادة األولى

I. - تستمر الجهات املختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

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

السنة املالية 2021 :

1 - باستيفاء الضرائب والحاصالت والدخول املخصصة للدولة ؛

2 - باستيفاء الضرائب والحاصالت والرسوم والدخول املخصصة 

للجماعات الترابية واملؤسسات العمومية والهيئات املخول لها ذلك 

بحكم القانون.

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

مالية أخرى وفق الشروط املقررة في هذا القانون.

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

بها  املعمول  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  أحكام  بموجب  فيها 

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

محظورة بـتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها واملستخدمون الذين 

يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم 

بصرف النظر عن إقامة دعوى االسترداد  مرتكبين لجريمة الغدر، 

خالل ثالث سنوات على الجباة أو املحصلين أو غيرهم من األشخاص 

الذين قاموا بأعمال الجباية.

ويتعرض كذلك للعقوبات املقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر 

الذين  العموميين  املوظفين  أو  العمومية  للسلطة  املمارسين  جميع 

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

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

أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير املباشرة

املادة 2

يؤذن للحكومة أن تقوم  من الدستور،   70 وفقا ألحكام الفصل 

بمقت�ضى مراسيم خالل السنة املالية 2021 :

من  وغيرها  الجمركية  الرسوم  استيفاء  وقف  أو  أسعار  بتغيير   -

وكذا  والصادرات  الواردات  على  املفروضة  والرسوم  الضرائب 

الضرائب الداخلية على االستهالك، باستثناء الضريبة على القيمة 

املضافة، املنصوص عليها في الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون 

 )1977 أكتوبر   9(  1397 من شوال   25 بتاريخ   1.77.340 رقم 

املفروضة  واملصوغات  البضائع  على  املطبقة  املقادير  بتحديد 

عليها ضريبة االستهالك الداخلي وكذا املقتضيات الخاصة بهذه 

البضائع واملصوغات ؛

- بتغيير أو تتميم قوائم املنتجات املتأصلة والواردة من بعض الدول 

اإلفريقية واملتمتعة باإلعفاء من رسم االستيراد وكذا قائمة الدول 

املذكورة.

يجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة 

عليها في أقرب قانون للمالية.

مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

املادة 3

 ،2021 يناير  فاتح  من  ابتداء  التــالي،  النحو  على  وتتمــم  تغيــر 

107 و   106 و  املكرر   78 و  و67   50 و   49 و   13 الفصول   أحكام 

و 109 و 115 و 134 و 164 و 164 املكرر و 181 و 182 و 286 و 293 

و 294 من مدونة الجمـارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة 

الجمارك والضرائب غير املباشرة املصادق عليـها بالظهيـر الشـريف 

 1397 شـوال  من   25 بتاريخ   1.77.339 رقم  قانـون  بمـــثـابة  املـعتبر 

)9 أكتوبر 1977( كما تم تغييرها وتتميمها :
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1 - ما لم ينص على خالف ذلك في النصوص التي   -  .13 »الفصل 

»تحدث أو تغير تدابير جمركية يطبق النظام السابق األكثر فائدة على 

»البضائع التي :

» - تثبت سندات النقل ................................... من التراب الخاضع ؛

» - ائتمان مؤكد وال رجعة فيه ....................................حيز التطبيق.

» 2 - ال يمكن ................................................................ بمستودع.«

....................................... - يجب أن يودع الربان   1  -  »الفصل 49. 

»املكلف باملالية.

»غير أنه إذا ..................................................... والتي سيتم تفريغها.

»ال يصبح هذا التصريح املوجز ساري املفعول إال ابتداء من تاريخ 

»رسو الباخرة.

»ويلغى .................................................. في حالة عدم رسو الباخرة 

»داخل أجل يحدد بقرار للوزير املكلف باملالية ؛

»2 - أ( إذا كان ...................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

األربع  كتابة خالل  الربان  أن يصرح  يجب   -  1  -  .50 »الفصل 

»والعشرين ساعة من رسو السفينة ......................... من جهة أخرى.

»2 - يجب أن تتضمن .................................... املوجودة بالباخرة.«

»الفصل 67. - 1 - ال يمكن .................................. الفصل 69 بعده.

»يجب على مالك ................................................................. بتقديم :

» - الوثائق التجارية .............................................. باسمه الخاص ؛

الخاص في اسمه  وثيقة أخرى محررة  أي  أو  النقل  - سندات   « 

»أو بأمر منه.

»يمكن ملالك البضائع ........................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 78 املكرر. - 1 - ال يمكن .................................... تسجيلها ؛

 »2 - غير أن اإلدارة .............................................................................

».................................. بالبضائع :

 »أ( املقدمة للتصدير .........................................................................

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

»ي( .............................................................................. عن البضائع.

»ك( )ملغى(

»ل( ....................................................................................................

»م( .................................................................... أو تنظيمية أخرى ؛

التي تم تسجيل تصريح مفصل بشأنها ولم يتم تفريغها، مع  »ن( 

»مراعاة تقديم املصرح شهادة عدم تفريغ البضائع، مسلمة من طرف 

»الناقل ؛

يقدم  لم  والتي  جمركي  اقتصادي  نظام  تحت  بها  املصرح  »ه( 

»املتعهد الكفالة املطلوبة بشأنها.

»يمكن للمدير العام ......................................................................... 

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 106. - تعتبر بضائع متخلى عنها لدى الجمرك :

» - البضائع ........................................... في 3 من الفصل 66 أعاله ؛

» - البضائع ............................................................. 93 إلى 99 أعاله.

»غير أنه ..................................................................... هذه البضائع ؛

» - رؤوس األموال ...................................... طيلة أجل أربع سنوات 

»يبتدئ من تاريخ التكفل الفعلي بها من طرف اإلدارة املذكورة.

»الفصل 107. - 1 - أ( يجوز لإلدارة أن تفوت البضائع ................... 

»شروط تحددها ؛

»ب( على أنه يجوز .............................................. املصالح املختصة.

» 2 - إن رؤوس األموال .......................... خالل أجل األربع سنوات 

»املشار إليها في الفصل 106 أعاله تصير ملكا للدولة.«

»الفصل 109. - 1 - يخصص محصول البيع حسب ترتيب األسبقية 

»وإلى غاية املبالغ الواجبة بما يلي :

» - أداء ................................................................................... البيع ؛

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

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

» - ........................................................................ البضائع املذكورة.

» 2 - يودع الباقي ................................................... طيلة أربع سنوات 

»تبتدئ من يوم البيع، وإذا انصرم هذا األجل عاد للدولة.
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»غير أنه ............................................................................ امليزانية.

............................................ على هذه البضائع،  - عندما يكون   3  «

عن  والتسجيل  التنبر  رسوم  سداد  بعد  املحصول  هذا  »يخصص 

حسب  املستحقة  واملبالغ  واملكوس  الرسوم  ألداء  البيع،  »محضر 

»ترتيب األسبقية وفي حدود املبلغ املتبقى.«

»الفصل 115. - ال تطبق ....................................................... أعاله :

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

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

» - األسلحة الحربية ................................................ املعدة للجيش 

تراخيص  على  الحاصلين  املصنعين  طرف  من  املستوردة  »أو 

الدفاع  وتجهيزات  بعتاد  املتعلق   10.20 رقم  للقانون  »طبقا 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  والذخيرة،  واألسلحة  » واألمن 

»رقم 1.20.70 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 )25 يوليو 2020( ؛

» - املكتوبات واملطبوعات ................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 134. - 1 - إن البضائع .......................... لرسوم ومكوس 

»االستيراد.

»2 - إذا كانت ........................................................................اإلدارة.

»وتقتطع ................................................................................ اآلتي :

» - مصاريف ................................................................. لالستهالك ؛

» - مصاريف .................................................................... البضائع ؛

» - يودع الباقي .................................................... طيلة أربع سنوات 

»تبتدئ من يوم البيع، وإذا انصرم هذا األجل عاد للدولة.

»غير أنه .............................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 164. - 1 - تستورد ......................... الضرائب والرسوم :

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

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

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

»خ( اآلليات ............................................................ الدفاع الوطني ؛

املستوردة من طرف إدارة الدفاع   ............................ املعدات  »د( 

»الوطني واإلدارات املكلفة باألمن العام ؛

»ذ( الوقود ......................................................... سمك األحواض ؛

»ر( لحوم الدواجن واألبقار واألغنام واإلبل املستوردة من طرف 

»القوات املسلحة امللكية أو لفائدتها ؛

»ز( ســفن الــنقل ................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 164 املكرر. - 1 - تستفيد ...................................... أحكام 

»الفصل 5 أعاله :

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

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

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

»ض( املواد و املعدات و السلع املستوردة من طرف :

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

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

» - املجموعة ......................................................... )2 أبريل 2014(.

»ط( البضائع املصدرة في أول األمر بعد اكتسابها لألصل املغربي 

»تبعا لتحويلها تحت نظام اقتصادي جمركي ؛

»2 - تحدد .....................................................,............ هذا الفصل.«

»الفصل 181. - 1 - يجب على األشخاص املوجودة في حوزتهم ....... 

»التراب الخاضع بصفة قانونية.

»غير أنه .................................................................... أجل 48 ساعة.

»2 - يجب كذلك على األشخاص الذين كانت في حوزتهم ................

»......................... ظرف أربع سنوات يبتدئ إما من الوقت ...................

».................. تسليم إثباتات األصل.

 »الفصل 182. - 1 - تكلف اإلدارة بتصفية و تحصيل .......................

»................................................................................ بالتراب الخاضع :

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

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

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

» - سوائل تعبئة .................................................. واألجهزة املماثلة ؛

» - العجالت ولو كانت مركبة على األطواق.

» 2 - تصفى هذه املكوس ..................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(



»الفصل 286. - يعد شططا في استعمال :

» 1 - نظام القبول املؤقت ................................. استعمل بشطط ؛

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

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

» 7 - مستودع الجمرك ........................................ استعمل بشطط.

» 8 - نظام التصدير املؤقت : كل خرق ألحكام الفصل 153 أعاله 

»وكل استعمال لهذا النظام ألغراض أخرى غير تلك التي منح من 

»أجلها، وكذا كل طلب إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام، يتبين 

»بعد املراقبة، أنه استعمل بشطط.«

»الفصل 293. - يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة الثانية :

» - بغرامة تعادل ضعف الرسوم واملكوس املتجانف عنها أو املتملص 

3 و 4 من 2 و  1 و  إليها في  » منها فيما يخص املخالفات املشار 

الشريف الظهير  من   2-56 والفصل  بعده   294 » الفصل 

1397 25 من شوال  » بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 

»)9 أكتوبر 1977( ؛

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

»املشار إليها في 5 و6 و 6 املكرر مرتين و  8 و 9 من الفصل 294 

قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  من   3-56 والفصل  »بعده 

»رقم 1.77.340 املذكور.

»- بغرامة تتراوح بين 30.000 و 60.000 درهم ...................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 294. - تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثانية :

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

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

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

»6 مكرر. - مع مراعاة ................................ ال يطابق هذه البضائع.

كل أدناه،   299-6 مع مراعاة أحكام الفصل   - املكرر مرتين.   6« 

من  1 من  ب(  البند  في  إليها  املشار  محظورة  لبضائع   »استيراد 

»الفصل 23 أعاله، بدون رخصة أو بحكم سند ال يطابق هذه البضائع 

»والذي هو موضوع تصريح مفصل عندما ال ينتج عن ذلك تجانف 

»عن رسم أو مكس أو تملص منهما.

» 7 - رفض ........................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

تعريفة الرسوم الجمركية

املادة 4

تعريفة  تتمم على النحو التالي،   ،2021 من فاتح يناير  ابتداء   -  .I

املالية قانون  من   )I )البند   4 باملادة  املحددة  االستيراد   رسوم 

 ،2000 ديسمبر   31 إلى  يوليو  فاتح  من  املمتدة  للفترة   25.00 رقم 

25 من ربيع بتاريخ   الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 

األول 1421 )28 يونيو 2000(، كما وقع تغييرها وتتميمها :

»الفصل الثالثون

»منتجات صيدلة

»مالحظات :

» 1 - ال يشمل هذا الفصل :

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

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

»مالحظات تكميلية :

 »1 - ال یدخل في البند 3002.30.91.00 ..........................................

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

3004.20.95.00 أو   3004.20.94.00 البند  فـــي  تدخـــل  ال   -  2« 

إال املنتجات املحتویة على املضادات الحیویة   3004.20.96.00 »أو 

»التالیة :

)DCI(      أ- نیتیلمسين«

"                          ...................................................«

"                          ...................................................«

»حامض فوزيديك                                                 "

»سيكلوسيرين                                                        "

»ب - ..............................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

تغير وتتمم على النحو التالي،   ،2021 من فاتح يناير  ابتداء   -  .II

I( من قانون املالية  تعريفة رسوم االستيراد املحددة باملادة 4 )البند 

 2000 ديسمبر   31 إلى  يوليو  فاتح  من  املمتدة  للفترة  رقم 25.00 

السالف الذكر :

-4-



-5-

ية
ميل

تك
 ال

ت
دا

وح
ال

ية
كم

 ال
دة

وح

فة
ص

وا
 امل

ب
س

ح

راد
ستي

اال
م 

س ر

نوع البضائع ترميز حسب النظام املنسق

شيكوالتة ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو 18.06     

- مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر  1806.10    

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

- غيرها، بشكل كتل أو ألواح أو قضبان :      

- - محشـوة  1806.31 00   

- كلغ 40 - - - ألواح و قضبان    10 1

- كلغ 40 ـ- - - غيـرهـا    90 1

- - غير محشـوة  1806.32 00   

- - - الغطاء:      

- كلغ 40 - - - - شكوالته بالحليب    11 1

- كلغ 40 - - - - شكوالته الذائبات )الفوندانت(    19 1

- كلغ 40 - - - ألواح و قضبان    20 1

- كلغ 40 - - - غيـرهـا     90 1

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………  1806.90 00   

إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط 40.11     

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

- من األنواع املستعملة للحافالت ) األوتوبيسات ( والشاحنات  4011.20    

عدد وحدة 17,5 - - - وزن الواحدة يزيد على 70 كلغ   10 00 7

عدد وحدة 17,5 - - - وزن الواحـدة منهـا يتعـدى 15 كلغ و ال يزيد على 70 كلغ   90 00 7

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………  4011.30    

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

- من األنواع املستعملة على املركبات واآلالت الزراعية أو الحراجية   4011.70    

10  - - -  وزن الواحد منها يزيد على 70 كلغ:   

     - - - -  غيرھا، ذات نتوءات بارزة أو بأشكال مماثلة: 

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………   11 7

عدد وحدة 17,5 19   - - - - -  غيرها  7

عدد وحدة 17,5 90   - - - -  غيرها  7

عدد وحدة 17,5 20  - - -  وزن الواحد منها يزيد على 15 كلغ و ال يزيد على 70 كلغ  00 7

عدد وحدة 17,5 90  - - -  وزن الواحد منها يزيد على 15 كلغ 00 7

- من األنواع املستعملة على املركبات واآلالت اإلنشائية أو التعدينية أو املناولة الصناعية  4011.80    

10  - - - "جنط" ذات قطرأقل أو يساوي 61 سم   

     - - - -  وزن الواحدة منها يزيد على 70 كلغ:

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………   11 7

عدد وحدة 17,5 19   - - - - -  غيرها  7

عدد وحدة 17,5 20   - - - -  وزن الواحدة منها يتعدى 15 كلغ و ال يزيد على 70 كلغ  7
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عدد وحدة 17,5 90   - - - -  ال يزيد على 15 كلغ  7

90  - - - "جنط" ذات قطريزيد على 61 سم   

     - - - -  وزن الواحدة منها يزيد على 70 كلغ:

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………   11 7

عدد وحدة 17,5 19   - - - - -  غيرها  7

عدد وحدة 17,5 20   - - - -  وزن الواحدة منها يتعدى 15 كلغ و ال يزيد على 70 كلغ  7

عدد وحدة 17,5 90   - - - -  ال يزيد على 15 كلغ  7

4011.90  - غيرها     

     - - - وزن الواحدة منها يزيد على 70 كلغ:

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………  11 00 7

عدد وحدة 17,5 19  - - - - غيرها  00 7

عدد وحدة 17,5 20  - - - وزن الواحدة منها يتعدى 15 كلغ و ال يزيد على 70 كلغ  00 7

عدد وحدة 17,5 90  - - - ال يزيد على 15 كلغ  00 7

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………  40.12    

أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيهـا األقمشة املتحصل عليها من املواد الداخلة في البند 54.04  54.07     

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

- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85%  وزنا أو أكثر من شعيرات نايلون أو بولي اميدات أخر :      

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

- - من خيوط مختلفة األلوان  5407.43    

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

- - - غيـرهـا:      

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

- - -  - غيـرهـا:   99   

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

- - -  - - غيـرهـا:      

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

- - -  - - - أقمشـة منسوجة أخرى:      

- كلغ 40 - - -  - -  - - أقمشـة الجـاكار    30 8

- - -  - -  - - غيـرهـا:      

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

- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85%  وزنا أو أكثر من شعيرات البوليستر املعدلة بنيتها )التكستورية( :      

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

- - من خيوط مختلفة األلوان  5407.53    

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

- - - غيـرهـا:      

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

- - - - غيـرهـا:   99   

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………      
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- - - - - غيـرهـا:      

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

- - - - - - أقمشـة منسوجة أخرى:      

- كلغ 40 - - - - - - - أقمشـة الجـاكار    30 8

- - - - - - - غيـرهـا:      

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

- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85%  وزنا أو أكثر من شعيرات البوليستر :      

- - تحتوي على 85% أو أكثر وزنا من شعيرات البوليستر غير معدلة البنية )غير تكستورية(  5407.61    

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

- - - غيـرهـا:      

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

- - - - غيـرهـا:   99   

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

- - - - - غيـرهـا:      

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

- - - - - - غيـرهـا:      

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

- - - - - - - أقمشـة منسوجة أخرى:      

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

- - - - - - -  -مصنوعة من خيوط مختلفة األلوان       

- كلغ 40 - - - - - - - - - أقمشة الجاكار    70 8

- - - - - - - - - غيـرهـا:      

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

- - غيرها  5407.69    

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

- - - غيـرهـا:      

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

- - - - غيـرهـا:   99   

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

- - - - - غيـرهـا:      

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

- - - - - - غيـرهـا:      

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

- - - - - - - أقمشـة منسوجة أخرى      

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

- - - - - - -  - مصنوعة من خيوط مختلفة األلوان:      

- كلغ 40 - - - - - - - - - أقمشة الجاكار    70 8

- - - - - - - - - غيـرهـا:      

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………      
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- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85%  وزنا أو أكثر من الشعيرات التركيبية:      

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

- - من خيوط مختلفة األلوان  5407.73    

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

- - - غيـرهـا:      

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

- - - - غيـرهـا:   97   

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

- - - - - غيـرهـا:      

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

- - - - - - أقمشة منسوجة أخرى:      

- كلغ 40 - - - - - - - أقمشة الجاكــار     30 8

- - - - - - - غيـرهـا:      

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

- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على أقل من 85% وزنا من الشعيرات التركيبية، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن :      

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

- - من خيوط مختلفة األلوان  5407.83    

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

- - - غيـرهـا:      

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

- - - - غيـرهـا:   99   

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

- - - - - غيـرهـا:      

- كلغ 40 - - - - - - أقمشة الجاكــار    91 8

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

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………
   99 8

أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات إصطناعية، بما فيها النسج املتحصل عليها من املواد الداخلة في البند 54.05 . 54.08     

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

- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85%  وزنا أو أكثر من شعيرات أو من صفيحات أو أشكال مماثلة، اصطناعية :      

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

- - من خيوط مختلفة األلوان  5408.23    

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

- - - غيـرهـا:      

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

- - - - غيـرهـا:   99   

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

- - - - - غيـرهـا:      

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

- - - - - - أقمشة منسوجة أخرى:      
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- كلغ 40 - - - - - - - أقمشة الجاكار بعرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة، بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع      31 8

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………    39 8

- - من خيوط مختلفة األلوان  5408.33    

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

- - - غيـرهـا:      

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

- - - - غيـرهـا:   99   

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

- - - - - غيـرهـا:      

- كلغ 40 - - - - - - أقمشة الجاكار بعرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة، بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع     91 8

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………
……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………    92 8

ألياف تركيبة غير مستمرة ،غير مندوفة وال ممشطة وال محضرة بطريقة أخرى للغزل . 55.03     

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

- من بوليسترات  5503.20 00   

- كلغ 2,5 - - - بمقـاس يساوي أو يزيد عن 1,33 ديسيتكس و يقل عن 3,78 ديسيتكس    10 4

- كلغ 17,5 - - - بمقـاس يساوي أو يزيد عن 3,78 ديسيتكس و يقل عن 22,22 ديسيتكس    20 4

- كلغ 2,5 - - - غيـرهـا    90 4

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………  5503.30 00 00 4

أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على % 85 أو أكثر وزنا من تلك األلياف 55.12     

- تحتوي على 85%  وزنا أو أكثر من اليـاف غير مستمرة من بوليستر :      

- - غير مقصورة أو مقصورة  5512.11    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

- - - - غيـرهـا:      

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

- تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من ألياف أكريليـك أو مود أكريليك، غير مستمرة :      

- - غير مقصورة أو مقصورة  5512.21    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

- - - - غيـرهـا:      

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

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

- - غيرها  5512.99    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

- - - - غيـرهـا:      

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

أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزنا مـن تلك األلياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو 

حصرية بقطن، بوزن يتجاوز 170 جم/م2
55.14     

- غير مقصورة أو مقصورة :      

- - من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج سادة  5514.11    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

- - - - غيـرهـا:      

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

- - من أليـاف غير مستمرة من بوليستر، بنسج تويل "سرجيه" ثالثى أو رباعى الخيوط بما فيه التويل املتقاطع  5514.12    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

- - - - غيـرهـا:      

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

- - أقمشة منسوجة أخر  5514.19    

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

- - - غيـرهـا:   80   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

- - - - غيـرهـا:      

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

- مصبوغة :      

- - من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج سادة  5514.21    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………    90 8

- - أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر  5514.23    
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……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………      

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………    90 8

- - أقمشة منسوجة أخر  5514.29    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………    90 8

- من خيوط مختلفة األلوان :  5514.30    

- - من ألياف غير مستمرة من بوليستر، بنسج سادة   10   

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

- - - غيـرهـا:      

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    20 8

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………    90 8

- - أقمشة منسوجة أخر، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر   30   

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

- - - غيـرهـا:      

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    20 8

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………    90 8

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

- مطبوعة :      

- - من ألياف غير مستمرة، من بوليستر، بنسج سادة  5514.41    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………    90 8

- - أقمشة منسوجة أخر، من ألياف غير مستمرة، من بوليستر  5514.43    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………    90 8

- - أقمشة منسوجة أخر  5514.49    

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

- - - غيـرهـا:   90   
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- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………    90 8

أقمشة منسوجة أخر، من ألياف تركيبية غير مستمرة 55.15     

- من ألياف غير مستمرة من بوليستر :      

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف حرير فسكوز غير مستمرة  5515.11    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

- - - - غيـرهـا:      

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

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية  5515.12    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

- - - - غيـرهـا:      

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

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم  5515.13    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

- - - - غيـرهـا:      

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

- - غيرها  5515.19    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

- - - - غيـرهـا:      

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

- من ألياف أكريليك أو مودأكريليك غير مستمرة :      

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصـرية بشعيرات تركيبية  أو إصطناعية  5515.21    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

- - - - غيـرهـا:      

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………      
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- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر  ناعم  5515.22    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

- - - - غيـرهـا:      

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

- - غيرها  5515.29    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

- - - - غيـرهـا:      

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

- أقمشة منسوجة أخر :      

- - مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية  أو إصطناعية  5515.91    

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

- - - غيـرهـا:   90   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

- - - - غيـرهـا:      

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

- - غيرها  5515.99    

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

- - - غيـرهـا:   80   

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار، ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    10 8

- - - - غيـرهـا:      

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

أقمشة منسوجة ، من ألياف إصطناعية غير مستمرة  55.16     

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

- تحتوي على أقل من % 85 وزنا من أليـاف إصطناعية غير مستمرة، مخـلوطة بصورة رئيسيـة أو حصريـة بشعيرات تركيبية أو 

إصطناعية :
     

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

- - من خيوط مختلفة األلوان  5516.23    

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

- - - غيـرهـا:   90   

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

- كلغ 40 - - - - أقمشة الجاكار ذات عرض يزيد عن 115 سنتمتر إلى 140 سنتمتر غير متضمنة و بوزن يزيد عن 250 غرام في املتر املربع    20 8
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……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………

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

   30 8

أقمشة منسوجة ذات خمل )قصيرة الخمل "قطيفة" وطويلـة الخمل "بيلوش"(، ونسج من خيوط قطيفية "شينيل"، عدا 

األصناف الداخلة في البند 58.02  أو البند 58.06 
58.01     

- من صوف أو  وبر ناعم  5801.10    

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

- من قطن :      

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

- - أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"  5801.26    

- كلغ 40 - - - جاكار   10 00 5

      - - - غيره:

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

- - أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى  5801.27    

- كلغ 40 - - - أقمشة منسوجة ذات خمل )قصيرة الخمل "قطيفة"( جاكار و إن كانت مشربة أو مطلية   10 00 5

- - - غيرهـا:       

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

- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :      

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

- - أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"  5801.36    

- كلغ 40 - - - جاكار   10 00 5

- - - غيرها:      

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

- - أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى   5801.37    

- كلغ 40 - - - أقمشة منسوجة ذات خمل )قصيرة الخمل "قطيفة"( جاكار و إن كانت مشربة أو مطلية   10 00 5

- - - غيرها:      

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

- من مواد نسجية أخر  5801.90    

- كلغ 40 - - - أقمشة منسوجة ذات خمل )قصيرة الخمل "قطيفة"( جاكار و إن كانت مشربة أو مطلية   10 00 5

- - - غيرها:      

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

أقمشة ذات خمل، )بما فيها طويلة الخمل(، وأقمشة مزردة   "تيرى "، مصنرة أو كروشيه 60.01     

- أقمشة "طويلة الخمل "  6001.10    

- - - أقمشة مصنرة ممططـة:   10   

- - - - من ألياف نسجية تركيبية :    

- كلغ 40 - - - - - بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م² 11 8

- كلغ 10 - - - - - غيـرهـا 19 8

- - - - من ألياف نسجية اصطناعية :    

- كلغ 40 - - - - - بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²     21 8
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- كلغ 10 - - - - - غيـرهـا    29 8

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………    30 8

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

- - - غيـرهـا:        

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................…………………… 91 00 8

- - - - غيـرهـا: 99

- - - - - من صوف أو من وبر ناعم :

- كلغ 40 - - - - - - بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  11 8

- كلغ 10 - - - - - - غيـرهـا 19 8

- - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة أو اصطناعية:   

- - - - - - من ألياف نسجية تركيبية:   

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................…………………… 21 8

- كلغ 40 - - - - - - - غيرها، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  22 8

- كلغ 10 - - - - - - - غيـرهـا  28 8

   ……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................…………………… 30 8

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

- غيرها :      

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

- - من ألياف تركيبية أو إصـطناعية  6001.92    

- - - أقمشة مصنرة ممططـة  : 10

- - - - من ألياف نسجية تركيبية :

- كلغ 40 - - - - - بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م² 11 8

- كلغ 10 - - - - - غيـرهـا 19 8

- - - - من ألياف نسجية اصطناعية :    

- كلغ 40 - - - - - بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  91 8

- كلغ 10 - - - - - غيـرهـا 99 8

- - - غيـرهـا :
……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................…………………… 91 00 8

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

- - من مواد نسجية أخر  6001.99    

- - - أقمشة مصنرة ممططـة : 10

- كلغ 40 - - - - بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  11 8

- كلغ 10 - - - - غيـرهـا 19 8

- - - غيـرهـا:

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................…………………… 91 00 8

- - - - غيـرهـا: 99

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

- - - - - من مواد نسجية أخرى :   

- كلغ 40 - - - - - - بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  91 8

- كلغ 10 - - - - - - غيـرهـا 99 8
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……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………

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

أقمشة مصنرات السدى )بما فيها تلك املصنوعة على آالت تصنير األشرطة املزركشة "جالون"(، عدا تلك الداخلة في البنود من 

60.01 الى 60.04
60.05     

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

      - من ألياف تركيبية :

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

6005.37  - - غيرها،  مصبوغة    

- - -  أقمشة مصنرة ممططة :   10

- كلغ 40 - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  11 8

- كلغ 10 - - - - غيـرهـا 19 8

      - - -  غيرها:

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................…………………… 91 00 8

- - - - غيرها  : 99

- كلغ 40 - - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  11 8

- كلغ 10 - - - - - غيـرهـا 19 8

6005.38  - - غيرها، من خيوط ذات ألوان مختلفة     

- - - أقمشة مصنرة ممططة  : 10

- كلغ 40 - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م² 11 8

- كلغ 10 - - - - غيـرهـا    19 8

- - -  غيرها:      

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................…………………… 91 00 8

99   - - - -  غيرها :

- كلغ 40 - - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م² 11 8

- كلغ 10 - - - - - غيـرهـا 19 8

6005.39  - - غيرها، مطبوعة    

10   - - -  أقمشة مصنرة ممططة :

- كلغ 40 - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  11 8

- كلغ 10 - - - - غيـرهـا 19 8

- - - غيرها:      

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………   91 00 8

- - - - غيرها :   99

- كلغ 40 - - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  11 8

- كلغ 10 - - - - - غيـرهـا 19 8

- من ألياف إصطناعية:      

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

- - مصبوغة  6005.42    

- - - أقمشة مصنرة ممططة :   10

- كلغ 40 - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  11 8
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- كلغ 10 - - - - غيـرهـا 19 8

- - - غيرها:      

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………   91 00 8

- - - - غيرها :   99

- كلغ 40 - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م² 11 8

- كلغ 10 - - - - - غيـرهـا 19 8

- - من خيوط متعددة األلوان  6005.43    

- - - أقمشة مصنرة ممططة:    10

- كلغ 40 - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م² 11 8

- كلغ 10 - - - - غيـرهـا 19 8

      - - -  غيرها:

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………   91 00 8

- - - -  غيرها :   99

- كلغ 40 - - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م² 11 8

- كلغ 10 - - - - - غيـرهـا 19 8

- - مطبوعة  6005.44    

- - - أقمشة مصنرة ممططة :   10

- كلغ 40 - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  11 8

- كلغ 10 - - - - غيـرهـا 19 8

- - - غيرها:      

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………   91 00 8

- - - - غيرها:   99

- كلغ 40 - - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  11 8

- كلغ 10 - - - - - غيـرهـا 19 8

- غيرها  6005.90    

- - - أقمشة مصنرة ممططة :   20

- كلغ 40 - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  11 8

- كلغ 10 - - - - غيـرهـا 19 8

- - - غيرها:      

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

- - - - غيرها :   97

- كلغ 40 - - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  11 8

- كلغ 10 - - - - - غيـرهـا 19 8

أقمشة مصنرة أو كروشية، أخر 60.06     

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

- من ألياف تركيبية:      

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

- - مصبوغة  6006.32    

- - - - أقمشة مصنرة ممططة    10
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- كلغ 40 - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  11 8

- كلغ 10 - - - - غيـرهـا 19 8

- - - غيرها :

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………   91 00 8

- - - - غيرها:   99   

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

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

- - - - - غيرها:    

- كلغ 40 - - - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  91 8

- كلغ 10 - - - - - - غيـرهـا 99 8

- - من خيوط متعددة األلوان  6006.33    

- - - أقمشة مصنرة ممططة:   10

- كلغ 40 - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  11 8

- كلغ 10 - - - - غيـرهـا 19 8

- - - غيرها:      

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………   91 00 8

- - - - غيرها:   99   

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

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

- - - - - غيرها :    

- كلغ 40 - - - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  91 8

- كلغ 10 - - - - - - غيـرهـا 99 8

- - مطبوعة  6006.34    

- - - أقمشة مصنرة ممططة:    10

- كلغ 40 - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  11 8

- كلغ 10 - - - - غيـرهـا 19 8

- - - غيرها:      

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................…………………… 91 00 8

- - - -  غيرها:   99   

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

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

- - - - - غيرها:    

- كلغ 40 - - - - - - من ألياف نسجية تركيبيـة، بوزن يساوي أو يزيد على 260غرام /م²  91 8

- كلغ 10 - - - - - - غيـرهـا: 99 8

- من ألياف إصطناعية :

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

مظالت مطر ومظالت شمس )بما فيها املظالت بشكل ع�ضى ، ومظالت الحدائق واألصناف املماثلة(. 66.01     

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

عدد وحدة 40 - - ذات محور متداخل  6601.91 00 00 8

عدد وحدة 40 - - غيرها  6601.99 00 00 8

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................…………………… 66.02 6602.00    

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

أجزاء وزخارف ولوازم، لألصناف الداخلة في البند66.01 أو  66.02 . 66.03     

- هياكل مظالت بما فيها الهياكل املركبة على محاور)ع�ضي(  6603.20    

- كلغ 17,5 - - - تحتوي على أجزاء من عاج، من ذبل، من قرن أشقر، من كهرمان، من معادن ثمينة أو من معادن عادية أو ملبسة بقشرة 
من معادن ثمينة   10 00 5

- كلغ 17,5 - - - غيرهـا    90 00 5

 ……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………
……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………  6603.90    

آالت وأجهزة للطباعة، بواسطة األلواح و اإلسطوانات و غيرها من العناصر الطابعة الداخلة في البند 84.42؛ آالت طباعة 
أخر، آالت استنساخ و آالت استنساخ الهاتفية )الفاكس( و إن كانت مندمجة؛ أجزاؤها و لوازمها 84.43     

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

- أجزاء و لوازم :      

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

- - غيرها  8443.99    

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………   10 00 7

عدد وحدة 2,5 - - - آالت الداخلة في البندين 8443.32.10.00 و 8443.39.10.00 عدا الخراطيش مع أو بدون حبر)بما فيه الحبر مسحوق 
مسماه "تونر"(   25 00 7

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………   30 00 7

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

60 00 7
عدد وحدة 2,5

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………
- - - أجهزة الداخلة في البندين 8443.32.30 و 8443.39.40 عدا الخراطيش مع أو بدون حبر)بما فيه الحبر مسحوق مسماه 

"تونر"(
  75 00 7

- - - أجزاء أخر:   80   

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

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………    40 7

- - - - غيرها:      

- - - - - خراطيش مع أو بدون حبر)بما فيه الحبر مسحوق مسماه "تونر"(:      

- - - - - - بحبر:      

- - - - - - - جـديدة:       

- كلغ 2,5 - - - - - - - - لطابعات تعمل بنفث الحبر     51 7

- كلغ 2,5 - - - - - - - - لطابعات تعمل بالليزر     52 7

- كلغ 2,5 - - - - - - - - غيرها    55 7

- - - - - - - املعاد تصنيعها:      

- كلغ 17,5 - - - - - - - - لطابعات تعمل بنفث الحبر     56 7

- كلغ 17,5 - - - - - - - - لطابعات تعمل بالليزر     57 7
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- كلغ 17,5 - - - - - - - - غيرها    58 7

- كلغ 2,5 - - - - - - - غيرها    59 7

- - - - - - بدون حبر:      

- - - - - - - املعاد تصنيعها:      

- كلغ 2,5 - - - - - - - - لطابعات تعمل بالليزر     61 7

- كلغ 2,5 - - - - - - - - غيرها    65 7

- - - - - - - للتدوير:      

- كلغ 2,5 - - - - - - - - لطابعات تعمل بالليزر     67 7

- كلغ 2,5 - - - - - - - - غيرها    69 7

- كلغ 2,5 - - - - - - - غيرها    70 7

- كلغ 2,5 - - - - - غيرها     80 7

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………   90 00 7

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

أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01  لغاية  87.05 . 87.08     

……………………………..……………………………………………..............………………...............................................................……………………  8708.10 00 00 8

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

- دواليب )عجالت( وأجزاؤها ولوازمها  8708.70 00  

- - - دواليب ذات إطارات خارجية هوائية من:      

- - - - من األنواع املستعملة لسيارات الركوب ) بمــا فـي ذلك  سيارات اإلستيشن وسيارات السباق (:      

- كلغ 40 - - - - - وزن الواحـدة منهـا يتعـدى 15 كلغ و ال يزيد على 70 كلغ     10 8

- - - - - ال يزيد على 15 كلغ :      

- كلغ 2,5 - - - - - - بوزن على أساس الوحدة ال يزيد عن 3 كلغ    21 8

- كلغ 40 - - - - - - غيرها    29 8

- كلغ 17,5 - - - - من األنواع املستعملة للحافالت ) األوتوبيسات ( والشاحنات    30 8

- - - - غيرها:      

- كلغ 2,5 - - - - - وزن الواحدة منها يزيد على 190 كلغ     41 8

- كلغ 17,5 - - - - - غيرها    49 8

- كلغ 2,5 - - - غيرها    90 8

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

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

8708.80
   



الضرائب الداخلية على االستهالك

املادة 5

تغير أو تتمم على النحو التالي   ،2021 من فاتح يناير  ابتداء   -  .I

بمثابة  الشريف  الظهير  من   56 و   9 و   2 و  األول  الفصول  أحكام 

 )1977 )9 أكتوبر   1397 25 من شوال  بتاريخ  قانون رقم 1.77.340 

بتحديد املقادير املطبقة على البضائع واملصوغات املفروضة عليها 

ضريبة االستهالك الداخلي وكذا املقتضيات الخاصة بهذه البضائع 

واملصوغات، كما وقع تغييره وتتميمه :

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

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

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

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

»9 - سوائل تعبئة ............................................ واألجهزة املماثلة ؛

»10 - اإلطارات املطاطية و لو كانت مركبة على األطواق.

»الفصل 2. - يراد من أجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بكلمة :

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

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

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

» - »املقاطر« .................................................................................... :

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

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

»ت( ....................................................................... تسمى »صناعية«.

»يعتبر تبغا مصنعا :

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

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

» - التبغ املعد للمضغ ؛

- »التبغ املسخن« : منتج التبغ الذي يتم تسخينه دون حرقه   «

»ويطلق رذاذ أو بخار يحتوي على النيكوتين.

»تعتبر في حكم ................................................... الستعمال دوائي.«

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

 »بعده مبالغ الرسوم املفروضة على البضائع واملصوغات املشار إليها

»في الفصل األول أعاله واملفصلة في هذا الفصل :

»أ( املكوس الداخلية على استهالك املشروبات والكحول املرتبة 

»على أساس الكحول

املقادير )بالدراهيم(وحدة التحصيلبيـان املنتجـــات

1ـ  هيكتولتر1( .....................................................................................

حجم

أ( ......................................................................................

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

2( - الجعة )البيرة( :

أ( جعة بدون كحول .........................................................

ب( جعات أخرى ..............................................................

....

……

2 - هيكتولتر حجم

كذلك

....……

………

600,00

1200,00

3( - الخمور .......................................................................

4( - الكحول اإليثيل وغيره من أنواع الكحول املمكن 

استخدامها ملا يستخدم له الكحول اإلثيلي :

أ( - 1...................................................................................

....................................................................................... 2

د( التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة واملشروبات 

الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه املصبرة 

املمزوج  العنب  وعصير  العذبة  والخمور  بالكحول 

بالكحول والحلويات املحتوية على الكحول واملشروبات 

الروحية األخرى ...............................................................

3 - هيكتولتر حجم

4 - هيكتولتر من 

الكحول الصافي 

)أعشار الدرجة 

خاضعة للضريبة(

كذلك

900,00

....……

16000,00

املفروضة على بعض  الداخلية على االستهالك  املكوس  »ت( 

»منتجات الطاقة والزفت

املقادير )بالدراهيم(وحدة التحصيلبيـان املنتجـــات

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

- زيوت ثقيلة :

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

- - فيول وال :

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

- - - - غيره :

.................................................. )Fo n°7( خفيفة - - - -

: )Fo n°2( ثقيلة - - - -

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

- - - - غيره:

- - - - - فيول وال مستردة ..............................................

- - - - - غيره.....................................................................

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

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

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

100 كلغ

كذلك

..........

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

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

18,24

81,58
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»ح( ...................................................................................

الضرائب الداخلية على االستهالك املفروضة على التبغ  »ط( 

»املصنع

املقدار العينيبيان املنتجات

املقدار القيمي لثمن البيع 

للعموم خارج الضريبة 

على القيمة املضافة 

وخارج املقدار العيني

املبلغ األدنى 

للتحصيل

.................................... - I....................................................................

....................... - II.................................................................

III - تبغ مصنع آخر :

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

IV - منتجات التبغ املسخن
1500  درهم 

لكل 1000 غرام
--

ع، بقصد التسخين ....... تبغ ُمصنَّ

»ظ( ...................................................................................

»ع( املكوس الداخلية على االستهالك املفروضة على اإلطارات 

»املطاطية و لو كانت مركبة على األطواق

املقادير )بالدراهيم(وحدة التحصيلبيـان املنتجـــات

3كلغاإلطارات املطاطية و لو كانت مركبة على األطواق .....

»الفصل 56. - °1 - تعد املخالفات ............................. الفصل 284 

»من املدونة املذكورة.

»°2 - يعد عدم مطابقة ........................... 293 من املدونة املذكورة.

عندما تكون الضريبة الداخلية على االستهالك مستوفاة،   -  3°«

10 أعاله، مخالفة جمركية من الطبقة  »تعد مخالفة أحكام الفصل 

املدونة  من   293 الفصل  من   2 للبند  طبقا  عليها  ويعاقب  »الثانية 

»املذكورة.«

II. - ابتداء من فاتح يناير 2021، يغير على النحو التالي البند III من 

املصادق   2013 للسنة املالية  5 من قانون املالية رقم 115.12  املادة 

الصادر في 14 من صفر 1434  عليه بالظهير الشريف رقم 1.12.57 

)28 ديسمبر 2012( :

الضرائب  برسم  املحصلة  للموارد  يمكن  ال   -  .III  -  .5 »املادة 

أن تقل عن   .... السجائر  املفروضة على  »الداخلية على االستهالك 

»نسبة %58 من ثمن البيع للعموم مع احتساب الرسوم.

»إذا ما تبين أن مجموع املوارد ...... يمثل نسبة تقل عن %58 من 

يتم القيام بتحصيل مبلغ  »ثمن البيع للعموم مع احتساب الرسوم، 

»إضافي يمكن من بلوغ هذه النسبة.«

املدونة العامة للضرائب

املادة 6

6 املواد  أحكام  وتتمم  تغير   ،2021 يناير  فاتح  من  ابتداء   -.I 

 و 9 املكررة و IV -11 و 26 و 32 و 42 املكررة و 43 و 44 و 57 و 73

105 102 و  92 و  86 و  85 و  IV و   - 82 املكررة  V و I - 82 و   -  79  و 

161 و   155 املكررة و   146 و   146 و   XI - 145 و   IV -129 و   123  و 

 و II - 163 - ألف و 169 و 173 و 175 و 184 و 185 و III - 200 و 210

و 212 و 214 و 221 املكررة و 225 و 228 و V - 232 و 234 املكررة 

ثالث مرات وXXVI - 247 و 247 املكررة مرتين و 263 من املدونة العامة 

للضرائب املحدثة بموجب املادة 5 من قانون املالية رقم 43.06 للسنة 

املالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 

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

»املادة 6 .-اإلعفاءات

 »I. - اإلعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها باألسعار املخفضة

»بصفة دائمة

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

»باء - اإلعفاءات املتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار مخفضة

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

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

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

»القطب املالي  تستفيد شركات الخدمات املكتسبة لصفة   -  4°«

 »للدار البيضاء«، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها

من   2 و  املقاوالت املالية املشار إليها في البندين1  باستثناء  »العمل، 

»املادة 4 من املرسوم بقانون رقم 2.20.665 بتاريخ 12 من صفر 1442 

»)30 سبتمبر 2020( املتعلق بإعادة تنظيم القطب املالي للدار البيضاء :

» - من اإلعفاء ..................................................... الصفة املذكورة ؛

» - من فرض الضريبة ...................................... فيما بعد هذه املدة.
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.................................................................................................. - 5°«

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

»جيم. - اإلعفاءات الدائمة من الضريبة املحجوزة في املنبع

»تعفى من الضريبة على الشركات املحجوزة في املنبع :

املعتبرة والدخول  املشاركة  وحصص  األسهم  عوائد   -  1°« 

»في حكمها التالية :

الربائح ..........................................................................................  •« 

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

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

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

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

»............ الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 

»)26 يناير 1995( ؛

املدفوعة املماثلة  املساهمة  عوائد  من  وغيرها  الربائح   •« 

قبل  من  الحساب  في  املقيدة  أو  اإلشارة  رهن  املوضوعة  »أو 

طبقا  البيضاء  للدار  املالي  القطب  لصفة  املكتسبة  »الشركات 

»للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، باستثناء 

»املقاوالت املالية املشار إليها في البندين 1 و 2 من املادة 4 من 

»املرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر ؛

»• األرباح والربائح املوزعة ...............................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 9 املكررة. - العائدات غير الخاضعة للضريبة

 »I. - تستثنى من العائدات الخاضعة للضريبة .................................

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

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

»..................................................... أقرب تاريخ سابق لتاريخ اإلخالل.

عائدات  تستثنى كذلك من العائدات الخاضعة للضريبة،   -  .II«

والشركات  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  مساهمات  »تفويت 

 »التابعة لها، املنجزة في إطار عمليات التحويل املنصوص عليها في املادة

»األولى من القانون رقم 39.89 املأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة 

»إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 

»بتاريخ 15 من رمضان 1410 )11 أبريل 1990(.«

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

» - مبلغ .......................................................................... طابع تبرع ؛

» - مبلغ املساهمة ........................................... للسنة املالية 2012 ؛

والدخول  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية  املساهمة  مبلغ   -  «

»املنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الثالث من هذه 

»املدونة.«

تحديد مجموع الدخل الخاضع للضريبة املتعلق   -.26 »املادة 

األموال  أو  الشركات  بعض  في  الشركاء  الذاتيين  »باألشخاص 

»املشاعة

»I.- مع مراعاة االختيار .............. وتفرض عليه الضريبة في اسمه.

 »إذا حصل لشركة ............................................................................

»............................. سواء كانت هذه الدخول مقدرة وفق نظام النتيجة 

»الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 32. - أنظمة تحديد صافي الدخل املنهي

»I. - يحدد الدخل املنهي .................................... في املادة 161 أدناه.

»غير أنه يمكن للخاضعين للضريبة  ........................ إحدى األنظمة 

نظام النتيجة الصافية املبسطة أو نظام املساهمة املهنية   : »الثالث 

38  »املوحدة أو نظام املقاول الذاتي املشار إليها على التوالي في املواد 

»و 40 و 42 املكررة أدناه.

»II. - يحدد ...................................................................... الشركات :

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

»°2 - حسب االختيار ................................ بالنسبة لنظام النتيجة 

يتعلق  فيما  املهنية املوحدة،  أو نظام املساهمة  »الصافية املبسطة 

»باألموال املشاعة والشركات الفعلية.«
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»املادة 42 املكررة. - تحديد أساس فرض الضريبة

 »يخضع األشخاص الذاتيون الذين يزاولون ..................................

».............................................................................. املحصل عليه.

وفق الشروط املنصوص   ................................................. »غير أن 

إليه املشار  األسعار  أعاله وحسب جدول   II  -  40 املادة  في   »عليها 

»في املادة I - 73 أدناه.«

»البند الثالث

»القواعد املنظمة لالختيار

»املادة 43. - حدود رقم األعمال

اختيار نظام النتيجة الصافيـة املبسطـة أو نظام املساهمة   -  1°«

»املهنية املوحدة الصادر عن الخاضعين للضريبة املشار إليهم على 

 »التوالي في املادتين 39 و 41 أعاله .........................................................

»..................................................................................... بصفة رئيسية.

»°2 - ال يجوز للخاضعين للضريبة ............................... أن يختاروا 

»نظام املساهمة املهنية املوحدة إال إذا ظل ......................................... 

»في املادة 39 أعاله ؛

املحدد دخلهم  الدخل  للضريبة على  للخاضعين  يجوز  ال   -  3°«

»املنهي وفق ..................................... النتيجة الصافية املبسطة أو نظام 

»املساهمة املهنية املوحدة إال إذا ظل ..................... إن رغبوا في اختيار 

»نظام املساهمة املهنية املوحدة.

»°4 - يظل اختيار .................................. في املادة 42 املكررة مرتين 

»املشار إليها أعاله.

»وفي حالة العكس، ....................... لنظام النتيجة الصافية املبسطة 

»أو نظام املساهمة املهنية املوحدة، وفق ................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 44. - آجال االختيار

يجب على الخاضعين للضريبة الذين يريدون اختيار نظام   -  .I«

أن  »النتيجة الصافية املبسـطة أو نظـام املساهمة املهنية املوحدة، 

»يقدموا طلبا ............................... أو مقر مؤسستهم الرئيسية وذلك :

 » - في حالة بداية النشاط، قبل انصرام اآلجال املنصوص عليها

»في املادة 82 املكررة ثالث مرات - I أدناه بالنسبة الختيار نظام 

 »املساهمة املهنية املوحدة املشار إليه في املادة 40 أعاله أو قبل

»فاتح ماي من السنة ......................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 57. - اإلعفاءات

»تعفى من الضريبة على الدخل :

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

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

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

بموجب نص تنظيمي كيفية تطبيق   .................................  -  24°«

»هذا اإلعفاء ؛

»°25 - األجر املدفوع من طرف املقاولة أو الجمعية أو التعاونية 

»لألجير بمناسبة أول تشغيل له، خالل األربعة وعشرين)24( شهرا 

»األولى ابتداء من تاريخ هذا التشغيل.

»يمنح اإلعفاء املشار إليه أعاله لألجير وفق الشرطين التاليين :

» - أن يتم تشغيل األجير في إطار عقد شغل غير محدد املدة ؛

» - أن ال يتجاوز عمر األجير ثالثين )30( سنة عند تاريخ إبرام أول 

»عقد شغل له.«

»املادة 73.- سعر الضريبة

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

»II. - أسعار خاصة

»يحدد سعر الضريبة على النحو التالي :
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»باء - 10 % :

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

»°5 - ................................................................... )120.000( درهم ؛

فيما يخص مبلغ الدخل املنهي املحدد وفق نظام املساهمة   -  6°«

»املهنية املوحدة املشار إليه في املادة I - 40 أعاله.

»يضاف ملبلغ هذه الضريبة واجب تكميلي يحتسب وفق الجدول 

»بعده :

شرائح الواجبات السنوية 

)بالدرهم(

مبلغ الواجبات التكميلية

ربع السنوية )بالدرهم(

مبلغ الواجبات التكميلية 

السنوية )بالدرهم(

3001200أقل من 500 

3901560من 500 إلى 1000 

5702280من 1001 إلى 2500 

7202880من 2501 إلى 5000

10504200من 5001 إلى 10000

360014400ما فوق 10000

............................................................................................... -  »جيم 

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

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

»واو - 20 % :

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

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

»°10 - ................................... هيئات التوظيف الجماعي العقاري ؛

في إليها  املشار  والتعويضات  القيمة  زائد  يخص  فيما   -  11°« 

»املادة II - 40 أعاله.

»زاي - ................................................................................................

»III. - يخضع األشخاص الذاتيون ................................. فيما يتعلق 

»بمقدمي الخدمات.

و»دال«  و»جيم«  »باء«  في  »تبرئ االقتطاعات باألسعار املحددة 

 »و»واو« )°2 و °3 و °4 و °5 و °6 و °9 و °10 و °11( و»زاي« )°2 و 3°

»و °7( من البند II والبند III أعاله من الضريبة على الدخل.«

 »املادة V - .79. - يجب على املشغل ........................................ املادة 57

........................................... أعاله وفق مطبوع نموذجي   )25° و   20°(« 

».................................................................... الشغل غير محدد املدة.«

.............................. مع بيان  I. - يجب على الخاضعين   -  .82 »املادة 

»صنف أو أصناف الدخول املتكون منها وذلك :

» - قبل فاتح مارس من كل سنة، بالنسبة ألصحاب الدخول األخرى 

»غير املهنية ؛

» - قبل فاتح ماي ........................ أو نظام النتيجة الصافية املبسطة.

»يجب أن يتضمن اإلقرار .................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 82 املكررة. - IV. - تطبق املقتضيات املتعلقة .......... دخولهم 

»املهنية حسب نظام املساهمة املهنية املوحدة على الخاضعين للضريبة 

»الذين اختاروا نظام املقاول الذاتي.«

 »املادة 85. - اإلقرار الواجب اإلدالء به في حالة مغادرة املغرب

»أو في حالة الوفاة

»I. - يجب على الخاضع للضريبة ......................... اإلقرار بمجموع 

املكررة ثالث مرات   82 »دخله أو اإلقرار املنصوص عليه في املادة 

»أعاله، خالل الفترة املنصوص عليها في املادة II - 27 أعاله، وذلك قبل 

»مغادرته املغرب بثالثين )30( يوما على أبعد تقدير.

إقرارا بمجموع   .......................... إذا توفي الخاضع للضريبة   -  .II«

املكررة ثالث مرات   82 »دخله أو اإلقرار املنصوص عليه في املادة 

»أعاله عن الفترة املنصوص عليها في البند I من املادة 175 أدناه وذلك 

»داخل الثالثة أشهر املوالية لتاريخ الوفاة.
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»إذا واصل املستحقون عن الهالك الخاضع للضريبة ..................... 

»....................................... إال داخل األجل املنصوص عليه في املادة 82 

»أو املادة 82 املكررة ثالث مرات أعاله.

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

»ال يلزم .......................................................... و 74 أعاله :

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

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

»°3 - ....................................... الفقرة األخيرة من املادة 73 أعاله ؛

»°4 - )ينسخ(

في   .......................... يتوفرون  الذين  للضريبة  الخاضعون   -  5°«

»املادة I - 73 أعاله.«

»املادة 92. - اإلعفاء مع الحق في الخصم

»I. - تعفى …………………...........................................……….....…………

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

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

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

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

 »°51 - املواد ......................................................................................

»....................................................................................... املوكولة إليه ؛

واألسلحة  العسكرية  واآلالت  والتجهيزات  املعدات   -  52°«

»والذخيرة وكذا أجزاء وقطع الغيار واللوازم الخاصة بها التي تقتنيها 

»األجهزة املكلفة بالدفاع الوطني واألجهزة املكلفة باألمن والحفاظ 

عتاد  تصنيع  تراخيص  على  الحاصلين  لدى  العام  النظام  »على 

»وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة والذخيرة ؛

»°53 - عمليات تحويل األصول املتعلقة بمنشآت الطاقات املتجددة 

»املنجزة في إطار القانون رقم 38.16 املغير واملتمم للفصل الثاني من 

»الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع األول 1383 

»)5 أغسطس 1963( بإحداث املكتب الوطني للكهرباء.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة  102. - نظام السلع القابلة لالستهالك

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

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

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

»......................................................................................... التكوين املنهي.

األصول  تحويل  عمليات  الذكر،  السالفة  للتسوية  تخضع  »ال 

 »املتعلقة بمنشآت الطاقات املتجددة املنجزة في إطار القانون رقم 38.16

»السالف الذكر.«

»املادة 105. - تحويل الحق في الخصم

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

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

»°3 - في حالة االقتناء ................................. العقود السالفة الذكر.

واملقاوالت  املؤسسات  هيكلة  إعادة  عمليات  حالة  في   -  4°«

والتنظيمية  التشريعية  النصوص  في  عليها  املنصوص  »العمومية، 

يتم تحويل مبلغ الضريبة على القيمة املضافة  »الجاري بها العمل، 

»وفق نفس اإلجراءات والشروط املذكورة في ° 2 أعاله.

»°5 - في حالة تحويل األصول املتعلقة بمنشآت الطاقات املتجددة 

يتم تحويل  الذكر،  السالف   38.16 القانون رقم  في إطار  »املنجزة 

»مبلغ الضريبة على القيمة املضافة وفق نفس اإلجراءات والشروط 

»املذكورة في ° 2 أعاله.«

»املادة 123. - اإلعفاءات

»تعفى من الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد :

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

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

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

.................................................................................................................«
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»°57 -  ........................................... في القطاع الفالحي ؛

لحوم الدواجن واألبقار واألغنام واإلبل املستوردة من   -  58°«

»طرف القوات املسلحة امللكية أو لفائدتها.«

»املادة IV - .129. - املحررات املتعلقة باالستثمار :

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

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

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

»°29 - العقود واملحررات ..................... والرياضة السالف الذكر؛

هيكلة  إعادة  بعمليات  املتعلقة  واملحررات  العقود   -  30°«

»املؤسسات و املقاوالت العمومية، الواردة في النصوص التشريعية 

عندما تكون العناصر املساهم بها  »والتنظيمية الجاري بها العمل، 

في آخر موازنة  بقيمتها املضمنة  املعنية  الهيئات  في موازنة  »مقيدة 

العمليات  قبل  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  لهذه  »مختتمة 

»املذكورة ؛

األصول  تحويل  بموجبها  يتم  التي  واملحررات  العقود   -  31°«

إطار  في  املنجز  املتجددة  الطاقات  بمنشآت  املتعلقة  »والخصوم 

»القانون رقم 38.16 السالف الذكر .«

»املادة XI - .145. - ال تطبق أحكام هذه املادة ...................... املحدد 

»دخلهم املنهي وفق نظام املساهمة املهنية املوحدة أو نظام املقاول 

»الذاتي.«

»املادة 146. - أوراق إثبات النفقات

بها  السلع والخدمات التي يقوم  »يجب أن تكون عمليات شراء 

»الخاضع للضريبة لدى بائع خاضع للرسم املنهي منجزة فعليا ومثبتة 

»بفاتورة قانونية لها قوة اإلثبات تحرر في اسم املعني باألمر.

»عندما تعاين اإلدارة أنه تم تحرير فاتورة من قبل أو باسم مورد 

املنصوص عليها في هذه  »مخل بااللتزامات املتعلقة باإلقرار واألداء 

»املدونة وعدم وجود نشاط فعلي، فإن الخصم املطابق لهذه الفاتورة 

»ال يتم قبوله.

على  للضريبة  الخاضعين  إشارة  رهن  الضرائب  إدارة  »وتضع 

»موقعها اإللكتروني قائمة ألرقام التعريف الضريبي للموردين املخلين 

»السالف ذكرهم تعدها وتحينها بصورة منتظمة.

»ويجب أن تتضمن الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها ...............

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 146 املكررة. - أوراق إثبات املشتريات بالنسبة للخاضعين 

»للضريبة املحددة دخولهم املهنية حسب نظام املساهمة املهنية 

»املوحدة

»يخضع لاللتزام املنصوص عليه في املادة 146 أعاله، الخاضعون 

املهنية  املساهمة  نظام  حسب  املهنية  دخولهم  املحددة  »للضريبة 

»املوحدة املنصوص عليه في املادة 40 أعاله.«

»املادة 155. - اإلقرار اإللكتروني

»I.- يجوز للخاضعين للضريبة ............................... املكلف باملالية.

»غير أنه ............................................. باإلقرارات السالفة الذكر:

……….……....................................…............……....……………………… -«

……….……....................................…............……....……………………… -«

……….……....................................…............……....……………………… -«

»- وابتداء من فاتح يناير 2017 بالنسبة لجميع املنشآت حسب 

»الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

 »يتعين على الخاضعين .......................................................................

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

»......................... بالدفعات املنصوص عليها في هذه املدونة.

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

 » III .- يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل.................................

» ...................... بالضريبة املذكورة.
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في  عليها  واملنصوص   .............................. اإلقرارات  لهذه  »تكون 

»هذه املدونة.

أعاله يمكن للخاضعين   III و   I من أحكام البندين  استثناء   -.  IV«

»للضريبة املحدد دخلهم املنهي وفق نظام املساهمة املهنية املوحدة 

»املشار إليه في املادة 40 أعاله أن يدلوا إلى إدارة الضرائب بطريقة 

»إلكترونية باإلقرارات املنصوص عليها في هذه املدونة برسم الضريبة 

»على الدخل. 

»تكون لهذه اإلقرارات اإللكترونية نفس اآلثار القانونية لإلقرارات 

»املحررة وفقا أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة واملنصوص عليها 

»في هذه املدونة.«

زائد القيمة املالحظ أو املحقق خالل أو في نهاية   -.161 »املادة 

»االستغالل

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

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

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

 »V.- يمكن لجمعية رياضية ...............................................................

».............................. قبل العملية املذكورة.

واملقاوالت  املؤسسات  هيكلة  إعادة  عمليات  إنجاز  يمكن   -.VI«

والتنظيمية  التشريعية  النصوص  في  عليها  املنصوص  »العمومية، 

عندما تكون  الجبائية،  أثر على حصيلتها  دون  العمل،  بها  »الجاري 

»العناصر املساهم بها مقيدة في موازنة الهيئات املعنية بقيمتها الواردة 

»في آخر موازنة مختتمة لتلك املؤسسات واملقاوالت العمومية قبل 

»هذه العمليات.

يمكن إنجاز عمليات التحويل املنصوص عليها في القانون   -.VII«

»رقم 38.16 السالف الذكر دون أثر على الحصيلة الجبائية، شريطة 

»أن يتم هذا التحويل بالقيمة املحاسبية الصافية األصلية عند تاريخ 

»التحويل.«

........................ باإلقرارات  II - ألف - يتم احتساب   -.  163 »املادة 

 »املنصوص عليها في املواد 20 و82 و82 املكررة ثالث مرات و83 و84

»............................................ املدونة.«

»املادة 169 -. األداء اإللكتروني

»I .- يمكن للخاضعين للضريبة ............................... املكلف باملالية.

»غير أنه ..................................................... إدارة الضرائب :

……….……....................................…............……....……………………… -«

……….……....................................…............……....……………………… -«

……….……....................................…............……....……………………… -«

»- وابتداء من فاتح يناير 2017 بالنسبة لجميع املنشآت حسب 

»الكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

 »كما يتعين على الخاضعين للضريبة املزاولين ملهن حرة ...............

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

»............................ لألداءات املنصوص عليها في هذه املدونة.

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

 III-155 يجب على الخاضعين للضريبة املشار إليهم في املادة -. III«

»أعاله أن يؤدوا لدى ...............................................................................

»............................................. في هذه املدونة.

»تكون لهذه األداءات ....................................... عليها في هذه املدونة.

أعاله يمكن للخاضعين   III و   I من أحكام البندين  استثناء   -.  IV«

»للضريبة املحدد دخلهم املنهي وفق نظام املساهمة املهنية املوحدة 

»املشار إليه في املادة 40 أعاله، أن يؤدوا لدى إدارة الضرائب بطريقة 

»إلكترونية األداءات املنصوص عليها في هذه املدونة برسم الضريبة 

»على الدخل.

»تكون لهذه األداءات اإللكترونية نفس اآلثار القانونية لألداءات 

»املنصوص عليها في هذه املدونة.«

»املادة 173. - التحصيل بواسطة األداء التلقائي

»I . - يدفع بطريقة تلقائية لدى قابض إدارة الضرائب :

……….……....................................…............……....……………………… -«

……….……....................................…............……....……………………… -«

»- .............………………………………………................... في حسابه ؛

الضريبة املستحقة على الخاضعين للضريبة الذين يودعون  -«

»اإلقرارات املنصوص عليها في املواد 82 و82 املكررة ثالث مرات 

»و85 و150 أعاله ؛ 

» - الضريبة املستحقة برسم الدخول العقارية .............................. 

)الباقي ال تغيير فيه.(
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»املادة 175. - التحصيل عن طريق الجدول واألمر باالستخالص

 »I. - تفرض الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة عن طريق

» إصدار أمر بتحصيلها  :

» - )تنسخ(

» - عند عدم أداء الضريبة تلقائيا ...................................................

 )الباقي ال تغيير فيه.(

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

»باإلقرارات الضريبية والعقود واالتفاقات

 »تطبق زيادات قدرها 5 % ……….....…................................….............

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

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

»تحتسب الزيادات السالفة الذكر على مبلغ :

القيمة أو زائد  أو دخل عام  لربح  املطابقة  إما الضريبة   -  1°« 

»أو دخول عقارية ........................................... وإما الواجبات التكميلية 

»املستحقة ؛

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

 )الباقي ال تغيير فيه.(

الجزاءات عن املخالفات لألحكام املتعلقة بحق  -  .185  »املادة 

»االطالع

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

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

»III. - .......................................................... للهيئات السالفة الذكر.

تطبق على كل منشأة ال تدلي إلى إدارة الضرائب بالوثائق   -  .IV«

غرامة  أدناه،  ألف   -  III  -  214 املادة  في  »الناقصة املنصوص عليها 

»تساوي0,50% من مبلغ العمليات املعنية بالوثائق غير املدلى بها.

»ال يمكن أن يقل مبلغ الغرامة املذكورة عن مائتي ألف )200.000( 

»درهم عن كل سنة محاسبية معنية. وتصدر هذه الغرامة عن طريق 

»الجدول.«

»املادة III - .200. - تتم تلقائيا ............................ املنصوص عليها في 

»املادة 57 )°16 و °20 و °21 و °25( أعاله دون اللجوء إلى أي مسطرة.«

»املادة 210. - حق املراقبة

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

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

»............................... وفق شكل إلكتروني.

»يجب على املنشآت التي لها عالقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة 

»مع منشآت توجد خارج املغرب والتي تنجز معها عمليات أن تضع 

»رهن إشارة ............................................ عملية فحص املحاسبة.

»في حالة عدم تقديم جزء من الوثائق املحاسبية وأوراق اإلثبات 

بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  في  عليها  »املنصوص 

»العمل، يدعى الخاضع للضريبة وفق اإلجراءات املنصوص عليها ........

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 212. - فحص املحاسبة

 »I. - إذا قررت اإلدارة ........................................................................

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

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

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

»................................. دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة.

»ال يدخل في مدة الفحص …………............................………………….…

»…………………...........……………. تقديم الوثائق املحاسبية.

»وال يحتسب كذلك في مدة الفحص كل توقف ناتج عن إرسال 

»طلبات الحصول على املعلومات إلى إدارات الضرائب التابعة للدول 

»التي أبرمت مع املغرب اتفاقيات أو اتفاقات تمكن من تبادل املعلومات 

»ألغراض جبائية، املشار إليها في املادة II - 214 أدناه، وذلك في حدود 

»مائة وثمانين )180( يوًما ابتداء من تاريخ إرسال الطلبات املذكورة.

»يتعين على املفتش أن يشعر الخاضع للضريبة بتاريخ إرسال طلب 

»الحصول على املعلومات السالف الذكر، وفق مطبوع نموذجي تعده 

»اإلدارة وتبعا لإلجراءات املنصوص عليها في املادة 219 أدناه.

»يتعين على اإلدارة، قبل تبليغ التصحيحات ..................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 214. - حق االطالع وتبادل املعلومات

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

التي أبرمت مع  - يجوز إلدارة الضرائب ………………....…………   .II«

»املغرب اتفاقيات أو اتفاقات تمكن من تبادل املعلومات ألغراض 

»جبائية.

يجب على املنشآت التي أنجزت عمليات مع منشآت   - ألف   -  .III«

مباشرة تبعية  بعالقة  معها  ترتبط  والتي  املغرب  خارج   »توجد 

أعاله،  )الفقرة الخامسة(   210 »أو غير مباشرة املشار إليها في املادة 

»اإلدالء إلدارة الضرائب بطريقة إلكترونية، وفق الالئحة والكيفيات 

»املنصوص عليها بنص تنظيمي، بالوثائق التي تمكن من تبرير سياسة 

»أثمان التحويل التي تعتمدها واملتضمنة ملا يلي :
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أنشطة  بجميع  املتعلقة  املعلومات  يحتوي على  رئي�ضي  - ملف   «

»املنشآت التي بينها عالقة تبعية والسياسة العامة ألثمان التحويل 

»املمارسة وتوزيع األرباح واألنشطة على الصعيد العالمي ؛

» - وملف محلي يحتوي على املعلومات الخاصة باملعامالت التي 

»تنجزها املنشأة الخاضعة لفحص املحاسبة مع املنشآت السالفة 

»الذكر التي لها عالقة تبعية معها.

بالوثائق املذكورة من لدن املنشآت السالفة الذكر  »يتم اإلدالء 

»عندما : 

» - يفوق أو يساوي رقم معامالتها املحقق واملصرح به دون احتساب 

»الضريبة على القيمة املضافة خمسين )50( مليون درهم ؛

» - أو يفوق أو يساوي إجمالي أصولها املبينة في املوازنة عند اختتام 

»السنة املحاسبية املعنية خمسين )50( مليون درهم.

»في حالة عدم تقديم الوثائق املذكورة كال أو جزءا خالل فحص 

اإلجراءات  وفق  للضريبة  الخاضع  يدعى  معينة،  محاسبية  »سنة 

أدناه لتقديم الوثائق الناقصة داخل   219 »املنصوص عليها في املادة 

من تاريخ تسلم طلب تقديم الوثائق  يوما ابتداء   )30( »أجل ثالثين 

»املذكورة.

 »باء - بالنسبة للعمليات املحققة مع منشآت ...................................

»................................................... تسلم الطلب السالف الذكر.

اآلجال  داخل  املذكورة  بالوثائق  املنشأة  تدلي  عندما ال   - »جيم 

»املشار إليها في البندين ألف أو باء أعاله أو تدلي بوثائق ناقصة أو غير 

»كافية أو خاطئة، تعتبر عالقة التبعية بين املنشآت املعنية قائمة.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 221 املكررة. - مساطر إيداع اإلقرار التصحيحي

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

»II. - عندما تالحظ اإلدارة ............................ للضريبة على الدخل 

املهنية  املساهمة  نظام  أو  املبسطة  الصافية  النتيجة  نظام  »حسب 

»املوحدة أو نظام املقاول الذاتي .......................................…............

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 225. - اللجان املحلية لتقدير الضريبة

»I. - تحدث اإلدارة لجانا ................................................ داخل دائرة 

»اختصاصها في الحاالت التالية  :

» - التصحيحات فيما يتعلق بالدخول املهنية املحددة حسب نظام 

» املساهمة املهنية املوحدة والدخول واألرباح العقارية ................

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

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

»أو العقود واالتفاقات

»I. - إذا كان الخاضع للضريبة :

»°1 - لم يقم داخل اآلجال املحددة بتقديم :

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

» - اإلقرار............................................................... 82 و85 أعاله ؛

» - اإلقرار برقم األعمال وزائد القيمة املنصوص عليه في املادة 82 

»املكررة ثالث مرات أعاله ؛

» - اإلقرار ببيع ممتلكات عقارية أو حقوق عينية عقارية .............

)الباقي ال تغيير فيه.(

 »املادة V - .232. - ينقطع التقادم ......................................................

»......................................................................... املادة 229 أعاله.

»وينقطع كذلك التقادم بإرسال طلبات الحصول على املعلومات 

»املنصوص عليها في املادة I - .212 - الفقرة الحادية عشر أعاله.«

»املادة 234 املكررة ثالث مرات. - نطاق تطبيق طلب االستشارة 

»الضريبية املسبقة

»يمكن للخاضعين ..............................................................................

»............................................................................ لتطبيقها.

»وال يمكن أن يقدم طلب االستشارة الضريبية املسبقة املنصوص 

»عليه في الفقرة السابقة إال في الحاالت التالية :

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

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

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

» - العمليات ....................... منصوص عليها في املادة V - 213 أعاله.

» غير أن طلب االستشارة الضريبية املسبقة السالف الذكر، ال يمكن

»أن يشمل العمليات املنجزة مع منشآت توجد خارج املغرب.

»ويتعين توجيه الطلب السالف ذكره .............................................

)الباقي ال تغيير فيه.(
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» املادة XXVI - .247. - ألف - استثناء من ............................................
».................................................... التالية : 

2018 يناير  فاتح  من  املمتدة  الفترة  املساهمة خالل  تتم  أن   •« 
»إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ؛

 »• أن تسلم املنشأة املساهمة مقابل وصل ................................ ....
»................................ وفق قواعد القانون العام.

» باء - استثناء من .................................................................................
»........................................................................ التالية :

2018 يناير  فاتح  من  املمتدة  الفترة  املساهمة خالل  تتم  أن   •« 
»الى غاية 31 ديسمبر 2022 ؛

»• أن يقوم الخاضع للضريبة ............................................................

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

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

»........................................وفق قواعد القانون العام.«

»املادة 247 املكررة مرتين. - تشجيع األداء بواسطة الهاتف النقال 

»I. - بصفة انتقالية ........................................... عند احتساب  :

» - األساس املفروضة عليه الضريبة ...................... في املادتين 38 
»و I - 40 أعاله ؛

» - والحدود .......................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 263. - التزامات مالكي املركبات

»ال يمكن أن ينجز باسم املتخلى له أي تفويت ملركبة مفروضة 
»عليها الضريبة الخصوصية السنوية على املركبات ما لم يثبت سلفا 
الجارية وكذا عن السنوات غير  »أداء هذه الضريبة عن سنة األداء 

»املتقادمة أو اإلعفاء منها.«

تتمم املدونة العامة للضرائب   ،2021 من فاتح يناير  ابتداء   -  .II
السالفة الذكر باملادة 82 املكررة ثالث مرات على النحو التالي  :

وزائد  األعمال  برقم  اإلقرار   - مرات.  ثالث  املكررة   82 »املادة 
»القيمة املحققين من طرف الخاضع للضريبة املحدد دخله املنهي وفق 

»نظام املساهمة املهنية املوحدة

يجب على الخاضع للضريبة املحدد دخله املنهي وفق نظام   -  .I«
»املساهمة املهنية املوحدة املنصوص عليه في املادة 40 أعاله أن يدلي 
» حسب االختيار املعبر عنه برقم األعمال املحقق املوافق لكل نشاط
»أو مهنة مزاولة، في آن واحد مع الدفع التلقائي للضريبة املنصوص 
بطريقة إلكترونية أو على حامل ورقي أدناه،   I  -  173 » عليه في املادة 

»في أو وفق مطبوع نموذجي تعده إدارة الضرائب إما :

» - بالنسبة لإلقرار الربع سنوي : قبل نهاية الشهر املوالي لربع السنة 
»الذي تم خالله تحقيق رقم األعمال ؛

» - بالنسبة لإلقرار السنوي : قبل فاتح مارس للسنة املوالية للسنة 

»التي تم خاللها تحقيق رقم األعمال.

له  التابع  الضرائب  إدارة  قابض  لدى  باإلقرار  يدلى  أن  »يجب 

»املوطن الضريبي أو املؤسسة الرئيسية للخاضع للضريبة.

»يجب أن يتضمن اإلقرار :

»°1 - اسم الخاضع للضريبة العائلي والشخ�ضي وعنوان موطنه 

»الضريبي أو موقع مؤسسته الرئيسية ؛

»°2 - طبيعة األنشطة أو املهن التي يزاولها ؛

»°3 - موقع األنشطة أو املهن املزاولة ؛

»°4 - رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة اإلقامة ؛

»°5 - رقم التعريف الضريبي املمنوح له من قبل اإلدارة.

 »II. - كما يجب على الخاضعين للضريبة أن يدلوا بطريقة إلكترونية

»أو أن يسلموا مقابل وصل في نفس الوقت مع الدفع التلقائي للضريبة، 

 II - 40 إقرارا يتضمن زائد القيمة والتعويضات املشار إليها في املادة«

»أعاله، وذلك داخل أجل خمسة وأربعين )45( يوما يبتدئ من تاريخ 

»التفويت الجزئي أو الكلي للمنشأة أو الزبناء أو االنقطاع عن مزاولة 

»النشاط.

له  التابع  الضرائب  إدارة  قابض  لدى  باإلقرار  يدلى  أن  »يجب 

» املوطن الضريبي أو املؤسسة الرئيسية للخاضع للضريبة، في أو وفق

»مطبوع نموذجي تعده اإلدارة وأن يكون مشفوعا بجميع األوراق 

»املثبتة املتعلقة بثمن تفويت وتملك األموال املفوتة.«

من   III تنسخ وتعوض أحكام   ،2021 من فاتح يناير  ابتداء   -  .III

البند الثاني من الفرع األول من الباب الثالث من القسم الثاني من 

الكتاب األول واملادتين 40 و41 منه وأحكام القسم الثالث من الكتاب 

الثالث من املدونة العامة للضرائب السالفة الذكر، كما يلي  :

»III. - نظام املساهمة املهنية املوحدة

»املادة 40. - تحديد أساس فرض الضريبة 

»I. - يخضع األشخاص الذاتيون املحددة دخولهم املهنية وفق نظام 

» املساهمة املهنية املوحدة للضريبة على الدخل بالسعر املشار إليه

أدناه على أساس رقم األعمال املحقق   6°  - باء   -  II  -  73 »في املادة 

»واملضروب في معامل محدد لكل مهنة في الجدول امللحق بهذه املدونة.

- يخضع األشخاص الذاتيون السالف ذكرهم للضريبة على   .II«

»الدخل بالسعر الخاص املنصوص عليه في املادة II - 73 - واو - 11° 

»أدناه فيما يخص زائد القيمة والتعويضات التالية :
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»أ( مجموع صافي زائد القيمة املحقق بمناسبة التخلي للغير، أثناء 

عن األموال املجسدة استغاللها،  » استغالل املؤسسة أو حين انتهاء 

»أو غير املجسدة املخصصة ملزاولة املهنة باستثناء األرا�ضي واملباني ؛

» ب( مجموع صافي زائد القيمة الذي تقوم اإلدارة بتقييمه إذا لم

واملباني،  األرا�ضي  غير  املجسدة،  وغير  املجسدة  األموال  »تعد 

»مخصصة الستغالل املؤسسة ؛

املهنة مزاولة  عن  االنقطاع  مقـابل  املقـبوضة  التـعويضات  » ج( 

»أو تحويل الزبناء.

واملباني،  األرا�ضي  غير  لالهتالك  القابلة  األموال  يخص  »فيما 

»يساوي زائد القيمة ما زاد من ثمن التفويت أو القيمة التجارية على 

»ثمن التكلفة بعد أن تطرح من هذا األخير :

» - االهتالكات املنجـزة بمقت�ضى نظام النتيجـة الصافيـة الحقيقيـة 

»أو نظام النتيجة الصافية املبسطة ؛

» - االهتالكات املفترض إنجازها خالل فترة الخضوع للضريبة وفق 

»نظام الربح الجزافي أو وفق املساهمة املهنية املوحدة أو هما معا 

»حسب النسب السنوية التالية  :

» - % 10 فيما يخص املعدات واآلالت واألثاث ؛

» - %20 فيما يخص املركبات.

»يتم تقييم زائد القيمة من لدن اإلدارة طبقا للشروط املنصوص 

»عليها في املادتين 220 و221 أدناه.

»املادة 41. - شروط التطبيق

- يجوز لألشخاص الذاتيين املشار إليهم في املادة 40 أعاله أن   .I«

»يختاروا نظام املساهمة املهنية املوحدة وفق الشروط الشكلية وفي 

»اآلجال املنصوص عليها في املادتين 43 و 44 أدناه، إذا لم يتجاوز مبلغ 

»رقم أعمالهم السنوي املحقق الحدود التالية : 

» - مليوني )2.000.000( درهم فيما يتعلق باألنشطة الصناعية 

»والتجارية واألنشطة الحرفية ؛ 

» - خمسمائة ألف )500.000( درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات.

»يظل االختيار السالف الذكر ساري املفعول مادام رقم األعمال 

»املحقق لم يتجاوز طوال سنتين متتابعتين الحدود املنصوص عليها 

الحقيقية  النتيجة الصافية  يطبق نظام  العكس،  وفي حالة  »أعاله. 

»على الدخول املهنية املحققة ابتداء من فاتح يناير من السنة املوالية 

»للسنتين اللتين وقع خاللهما تجاوز الحدود اآلنفة الذكر.

الخاضعون  املوحدة  املهنية  املساهمة  نظام  من  يستثنى   -  .II«

»للضريبة الذين يزاولون مهنا أو أنشطة أو يقدمون خدمات محددة 

»بموجب نص تنظيمي.«

»القسم الثالث

»املساهمة االجتماعية للتضامن على األرباح والدخول

»الباب األول 

»نطاق التطبيق

»املادة 267. - األشخاص املفروضة عليهم املساهمة

والدخول  األرباح  على  للتضامن  اجتماعية  مساهمة  »تحدث 

»تتحملها :

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

دائمة  بصفة  الشركات  على  الضريبة  من  املعفاة  الشركات   •«

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

»• الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي 

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

»•شركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي املنصوص 

»عليه لفائدة القطب املالي للدار البيضاء.

» - األشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول مهنية كما هي 

»محددة في املادة 30 )°1  و °2( أعاله ؛

فالحية  دخول  على  يحصلون  الذين  الذاتيون  األشخاص   -  «

»مفروضة عليها الضريبة كما هي محددة في املادة 46 أعاله ؛

األجور  دخول  على  يحصلون  الذين  الذاتيون  األشخاص   -  «

»والدخول املعتبرة في حكمها كما هي محددة في املادة 56 أعاله ؛

» - األشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول عقارية كما هي 

»محددة في املادة I - 61 أعاله.

»الباب الثاني

»تصفية املساهمة وأسعارها

»املادة 268. - التصفية

»تحتسب املساهمة املذكورة بالنسبة للشركات على أساس نفس 

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

»يعتمد الحتساب الضريبة على الشركات والذي يساوي أو يفوق 

»خمسة ماليين )5.000.000( درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة. 
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مجموع  على  املساهمة  تحتسب  الذاتيين،  لألشخاص  »بالنسبة 

والذي  الضريبة  من  الصافي  مغربي  مصدر  من  السنوي  »الدخل 

 267 »يتكون من الدخول املكتسبة أو املحققة املشار إليها في املادة 

»أعاله عندما يعادل أو يفوق مبلغ الدخل املذكور مائة وعشرين ألف 

»)120.000( درهم.

»املادة 269. - األسعار

تحتسب  أعاله،   267 »I. - بالنسبة للشركات املشار إليها في املادة 

»املساهمة حسب األسعار النسبية التالية :

 » - %2,50 بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة

»5 ماليين إلى 40 مليون درهم ؛

» - %3,50 بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون 

»درهم.

»II. - بالنسبة لألشخاص الذاتيين الذين يحصلون على الدخول 

»املشار إليها في املادة 267 أعاله، تحتسب املساهمة حسب سعر 1.50 %.

»البــاب الثالــث 

»االلتزامات

»املادة 270. – االلتزامات املتعلقة باإلقرار 

267 أعاله أن تدلي  »I. - يجب على الشركات املشار إليها في املادة 

إلكترونية وفق نموذج تعده اإلدارة يتضمن مبلغ  »بإقرار بطريقة 

» الربح الصافي املشار إليه في املادة 268 أعاله ومبلغ املساهمة املطابق له،

سنة  آخر  اختتام  لتاريخ  املوالية  أشهر   )3( الثالثة  خالل  »وذلك 

»محاسبية.

يجب على األشخاص الذاتيين الذين يحصلون على دخول   -  .II«

»مهنية وفالحية أو دخول عقارية أو هما معا أن يدلوا بإقرار بطريقة 

مبلغ  يحدد  اإلدارة  تعده  نموذجي  مطبوع  على  أو  وفق  »إلكترونية 

 268 »الدخل أو الدخول الصافية من الضريبة املشار إليه في املادة 

»أعاله ومبلغ املساهمة املطابق له، قبل فاتح يونيو لسنة 2021.

الذين يدفعون  باإليرادات  يجب على املشغلين واملدينين   -  .III«

يدلوا  أن  للمساهمة،  في حكمها خاضعة  أو دخوال معتبرة  »أجورا 

»بإقرار بطريقة إلكترونية وفق أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة، 

»متزامنا مع اإلقرارات املنصوص عليها على التوالي في املادتين 79 و81 

»أعاله.

»يجب أن يتضمن هذا اإلقرار مبلغ الدخل الصافي من الضريبة 

»املشار إليه في املادة 268 أعاله ومبلغ املساهمة املطابق له.

يجب على األشخاص الذاتيين الذين يتوفرون على عدة   -  .IV«

»دخول أجور والدخول املعتبرة في حكمها املدفوعة من طرف أكثر 

بطريقة  التسوية  بإقرار  يدلوا  أن  باإليراد،  مدين  أو  مشغل  »من 

»إلكترونية وفق أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة، قبل فاتح فبراير 

» لسنة 2022.

»يجب أن يتضمن هذا اإلقرار مبلغ مجموع الدخل الصافي من 

»الضريبة املشار إليه في املادة 268 أعاله ومبلغ املساهمة املطابق له.

»املادة 271. – االلتزامات املتعلقة بالدفع 

267 أعاله أن تدفع  »I. - يجب على الشركات املشار إليها في املادة 

في إليه  املشار  اإلقرار  إيداع  مع  بالتزامن  املساهمة  مبلغ  » تلقائيا 

»املادة I - 270 أعاله.

 267 فيما يتعلق باألشخاص الذاتيين املشار إليهم في املادة   -  .II«

»أعاله، يجب أن يدفع مبلغ املساهمة :

» - بالنسبة للدخول املهنية والفالحية والعقارية، تزامنا مع اإلدالء 

»باإلقرار املشار إليه في املادة II - 270 أعاله ؛

» - بالنسبة لدخول األجور والدخول املعتبرة في حكمها، عن طريق 

»الحجز في املنبع الذي يباشره املشغلون واملدينون باإليراد داخل 

»األجل ووفق الشروط املنصوص عليها في املادة I - 174 أعاله ؛

» - بالنسبة لألشخاص الذاتيين الذين يتوفرون على عدة دخول أجور 

»والدخول املعتبرة في حكمها، تزامنا مع اإلدالء باإلقرار املشار إليه 

 »في املادة IV - 270 أعاله، مع مراعاة خصم مبلغ املساهمة املحجوز

»في املنبع من طرف املشغل أو املدين باإليراد برسم دخول األجور 

»والدخول املعتبرة في حكمها.
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»البــاب الــرابع

»التحصيل والجزاءات واملساطر

»املادة 272. - التحصيل واملراقبة واملنازعات والجزاءات والتقادم

»تطبق أحكام التحصيل واملراقبة واملنازعات والجزاءات والتقادم 

بالضريبة على الشركات املتعلقة  في هذه املدونة  » املنصوص عليها 

»أو الضريبة على الدخل، على املساهمة االجتماعية للتضامن برسم 

املهنية  والدخول  الشركات  طرف  من  املحققة  الصافية  »األرباح 

»والفالحية ودخول األجور والدخول املعتبرة في حكمها والدخول 

»العقارية التي يحصل عليها األشخاص الذاتيون.

»املادة 273. - مدة التطبيق 

والدخول  األرباح  على  للتضامن  االجتماعية  املساهمة  »تطبق 

»برسم سنة 2021.«

IV. - أحكام انتقالية وختامية

1 - تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام املادة V - 6 - 2 من قانون 

املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع اآلخر 1441 )13 ديسمبر 2019(  :

 2020 يناير  فاتح  قبل  العمل  به  الجاري  الجبائي  النظام  »يظل 

املالي  »القطب  صفة  اكتسبت  التي  الخدمات  شركات  على  »مطبقا 

»للدار البيضاء« قبل هذا التاريخ، إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

»و يمكن للشركات ...........................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

الضريبة  عليه  املفروضة  األساس  انتقالية،  بصفة  يحدد   -  2

أساس  على   2021 سنة  برسم  املوحدة  املهنية  للمساهمة  بالنسبة 

الواجبات، املنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، املستحقة 

في إطار مزاولة نشاط منهي سنة 2020، السنة املرجعية.

 3 - تظل أحكام القسم الثالث من الكتاب الثالث من املدونة العامة

للضرائب الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 2020 سارية املفعول على 

ومراقبة ومنازعات وتحصيل املساهمة االجتماعية للتضامن  وعاء 

على األرباح بالنسبة للسنوات املعنية بهذه املساهمة.

 4 - تظل األحكام املتعلقة بنظام الربح الجزافي الجاري بها العمل

واملراقبة  الوعاء  لغرض  املفعول  سارية   2021 يناير  فاتح  قبل 

واملنازعات والتحصيل بالنسبة للخاضعين للضريبة املحدد دخلهم 

املنهي وفق النظام املذكور قبل هذا التاريخ.

يغير على النحو التالي عنوان   ،2021 من فاتح يناير  ابتداء   -  5

الجدول امللحق باملدونة العامة للضرائب :

»الجدول امللحق باملدونة العامة للضرائب املتعلق بالضريبة على 

»الدخل لنظام املساهمة املهنية املوحدة الوارد باملادة 40«

V. - نسخ

من املدونة   42 أحكام املادة   ،2021 من فاتح يناير  تنسخ ابتداء 

العامة للضرائب السالفة الذكر.

VI.  - دخول حيز التطبيق 

 1 - تطبق أحكام البند الثاني من املادة 9 املكررة من املدونة العامة

للضرائب كما تم إضافتها بالبند I أعاله، على عائدات تفويت مساهمات 

املنجزة  لها،  التابعة  والشركات  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 

ابتداء من فاتح يناير 2021.

2 - تطبق أحكام املادة 57 - °25 من املدونة العامة للضرائب كما 

تمت إضافتها بالبند I أعاله، على األجر املدفوع برسم أول تشغيل تم 

ابتداء من فاتح يناير 2021.

 3 - تطبق أحكام املواد I - 92  -   °53  و 102 )الفقرة األخيرة( و 105 - 5°

 و IV-129-°31 وVII - 161 من املدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها

بالبند I أعاله، على عمليات التحويل املنجزة ابتداء من فاتح يناير 2021.

من  VI  - و161   30°-IV-129 و   4°  -  105  4 - تطبق أحكام املواد 

املدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند I أعاله، برسم عمليات 

من  ابتداء  املنجزة  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  هيكلة  إعادة 

فاتح يناير 2021.

من املدونة العامة   V  -  232 و   I  -  212 5 - تطبق أحكام املادتين 

أعاله على عمليات فحص   I للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند 

املحاسبة املنجزة ابتداء من فاتح يناير 2021.
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II. - املوارد املرصدة

املـوارد املـرصـدة للجهـات

املــادة 7

 111.14 رقم  التنظيمي  القانون  من   188 املادة  تطبيقا ألحكام 

 1.15.83 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجهات،  املتعلق 

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

السنة املالية 2021 نسبة %5 من حصيلة الضريبة على الشركات.

املــادة 8

تطبيقا ألحكام املادة 188 من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله 

رقم 111.14، ترصد للجهات برسم السنة املالية 2021 نسبة %5 من 

حصيلة الضريبة على الدخل.

تثبيت املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

املــادة 9

تثبت خالل السنة املالية 2021 مع مراعاة أحكام قانون املالية هذا، 

املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة 

والحسابات الخصوصية للخزينة املفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

إحداث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة

املادة 10

يحدث ، ابتداء من فاتح يناير 2021 ، مرفق الدولة املسير بصورة 

مستقلة التالي :

- »املركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية« التابع إلدارة الدفاع 

الوطني.

تغيير مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

املادة 11

تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2021، تسمية مرافق 

الدولة املسيرة بصورة مستقلة التالية :

- »مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية« التابعة لوزارة الداخلية 

ب »مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي« ؛

- »معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس« التابع لوزارة السياحة 

االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة 

ب »املعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس« ؛

- »معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش« التابع لوزارة السياحة 

االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة 

ب »املعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش« ؛

- »معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس« التابع لوزارة السياحة 

االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة 

ب »املعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس« ؛

- »معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط« التابع لوزارة السياحة 

االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة 

ب »املعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط« ؛

- »معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات« التابع لوزارة السياحة 

االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة 

ب »املعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات« ؛

- »معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان« التابع لوزارة السياحة 

االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة 

ب »املعهد املتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان« ؛

- »مديرية األرصاد الجوية الوطنية« التابعة لوزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء ب »املديرية العامة لألرصاد الجوية«.

حذف مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

املادة 12

تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2021، مرافق الدولة املسيرة بصورة 

مستقلة التالية :

والتنمية  التضامن  لوزارة  التابعة  والدعم«  التوجيه  »مصلحة   -

االجتماعية واملساواة واألسرة ؛

- »املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بفاس« التابعة لوزارة إعداد 

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

لوزارة  التابعة  بتطوان«  املعمارية  للهندسة  الوطنية  »املدرسة   -

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة.
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يدفع الرصيد الباقي، إلى غاية 31 ديسمبر 2020، املسجل في ميزانية 

كل مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة من املرافق املذكورة أعاله 

 ،1.1.0.0.0.13.000 إلى امليزانية العامة ويدرج في املداخيل بالفصل 

املصلحة 8100 طبيعة املورد 70 »موارد متنوعة«.

 الحسابات الخصوصية للخزينة

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»صندوق التطهير السائل وتصفية املياه املستعملة«

املادة 13

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2021 ، أحكام 

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

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 

)31 ديسمبر 2006(، كما تم تغييرها وتتميمها :

»املادة I - .17. -  رغبة ................. السائل وتصفية املياه املستعملة 

»وإعادة استعمالها في املجال .......................... يسمى »صندوق التطهير 

»السائل وتصفية املياه املستعملة وإعادة استعمالها« .............. نفقاته.

»II. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

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

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

»في الجانب املدين :

» - النفقات ................................. السائل وتصفية املياه املستعملة 

»وإعادة استعمالها ؛

» - املبالغ ..................................... السائل وتصفية املياه املستعملة 

» وإعادة استعمالها. وتكون .......................... الترابية ؛

» - املبالغ ............................ السائل إلنجاز مشاريع التطهير السائل 

»وتصفية املياه املستعملة وإعادة استعمالها. وتكون ....................

»......................... الفاعلين.«

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة«

املادة 14

 II تتمم على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2021 ، أحكام البند

من الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون املالية عن سنة 1976 

رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 )26 ديسمبر 1975(، 

كما تم تغييره وتتميمه :

»الفصل II - .50. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

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

»في الجانب املدين :

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

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

» - النفقات .............. مصالح مديرية أمالك الدولة ؛

» - النفقات املتعلقة بالكراء والتكاليف ذات الصلة بالكراء املنجزة 

»في إطار التدبير الفعال للممتلكات العقارية للدولة ؛

» - ......... مختلفة.«

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»صندوق دعم التماسك االجتماعي«

املادة 15

 تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2021، أحكام

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

جمادى من   24 بتاريخ   1.12.10 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

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

بدعم الحماية   ..................................... في  رغبة   -  .I  -  .18 »املادة 

........ خصوصية يسمى  يحدث   ، »االجتماعية والتماسك االجتماعي 

االجتماعي«، والتماسك  االجتماعية  الحماية  دعم   »»صندوق 

»يكون ............................. نفقاته.
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»II. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

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

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

» - ......................................................... )9 أكتوبر1977( ؛

في إليها  املشار  االستهالك  على  الداخلية  الضريبة  حصيلة   -  « 

قانون بمثابة  الشريف  الظهير  من   9 املادة  من  »ع«   »الجدول 

»رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر1977( ؛

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

»من املدونة العامة للضرائب ؛

» - حصيلة املساهمة االجتماعية للتضامن على األرباح والدخول 

املدونة  من  الثالث  الكتاب  من  الثالث  القسم  في  إليها  »املشار 

»العامة للضرائب ؛

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

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

»في الجانب املدين :

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

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

» - ………… بمنح املساعدات ؛

لفائدة منظمات الحماية االجتماعية برسم  املبالغ املدفوعة   -  «

»املساهمة في تمويل الحماية االجتماعية ؛

» - ....... العامة ؛

» - …………………………… الضريبية.«

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»صندوق تحديث اإلدارة العمومية«

املادة 16

أحكام   ،2021 من فاتح يناير  ابتداء  تغير وتتمم على النحو التالي، 

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

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 

)29 ديسمبر 2004(، كما تم تغييرها وتتميمها :

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

املشاريع  دعم  إلى  الرامية  العمومية  املرافق  بتحديث  »املتعلقة 

»والحلول املبتكرة املدرجة في إطار عقلنة التدبير العمومي وتطوير 

»اإلدارة اإللكترونية من خالل تحسين تدبير املوارد البشرية وإعادة 

»تنظيم الهياكل اإلدارية وتخفيفها وتحسين عالقة اإلدارة باملرتفقين 

وكذا  وتعميمها  الرقمنة  وتسريع  ومالءمتها  املساطر  تبسيط  »عبر 

 »الرفع من جودة الخدمات املقدمة للعموم وتكريس النزاهة وتعزيز

»الحكامة الجيدة وكذا دعم الالتمركز اإلداري ، يحدث ………………….. 

موارده  بقبض  اآلمر  هو  اإلدارة  بإصالح  املكلف  الوزير  »ويكون 

»وصرف نفقاته.

»II. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

» - ......... امليزانية العامة ؛

واملؤسسات  الوزارية  القطاعات  طرف  من  املدفوعة  املبالغ   -  «

إلنجاز  العمومية  واملقاوالت  واملؤسسات  الترابية  »والجماعات 

»مشاريع وعمليات مشتركة ؛

..………………………………………………………«

..………………………………………………………«

»في الجانب املدين :

» - النفقات ……………………….. املرافق العمومية؛

» - النفقات املرتبطة بإنجاز مشاريع مشتركة واملتعلقة بتحديث 

»املرافق العمومية، في إطار اتفاقي ؛

عمليات  إلنجاز  الدولية  املؤسسات  لفائدة  املدفوعة  املبالغ   -  «

»متعلقة بتحديث املرافق العمومية، في إطار اتفاقي ؛
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» - املبالغ املدفوعة لفائدة امليزانية العامة للمساهمة في النفقات 

»املرتبطة بعمليات تحديث املرافق العمومية املقترحة من لدن 

املشاريع  بدعم  واملتعلقة  املؤسسات  أو  الوزارية  »القطاعات 

»والحلول املبتكرة املدرجة في إطار عقلنة التدبير العمومي وتطوير 

البشرية،  املوارد  تدبير  تحسين  خالل  من  اإللكترونية  »اإلدارة 

عالقة  وتحسين  وتخفيفها،  اإلدارية  الهياكل  تنظيم  »وإعادة 

»اإلدارة باملرتفقين عبر تبسيط املساطر ومالءمتها وتسريع الرقمنة 

»وتعميمها، والرفع من جودة الخدمات املقدمة للعموم وتكريس 

اإلداري.  الالتمركز  دعم  وكذا  الجيدة  الحكامة  وتعزيز  »النزاهة 

»وتنجز ..................... يحدد تأليفها ................. تنظيمي ؛

» - ........................... العامة.«

البـاب الثـانـي

أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف

I.- امليـزانية العـامة

التـأهيـل

املادة 17

طبقا ألحكام املادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون 

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

مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم أثناء السنة.

ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.

ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة 

عليها في أقرب قانون للمالية.

إحداث منـاصـب مالية

املادة 18

منصبا ماليا برسـم امليزانيـة العامة للسنة   21.256 يتـم إحداث 

املالية 2021.

1 - 20.956 منصبا ماليا لفائدة الوزارات واملؤسسات التالية :

عدد املناصب املالية الوزارات و املؤسسات

8554 وزارة الداخلية ......................................................................................................

5500 وزارة الصحة ........................................................................................................

4200 إدارة الدفاع الوطني .............................................................................................

1044 وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ..................

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

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

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

146 وزارة العدل …………..................................…….......................…………………..……..

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

70 وزارة الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ...……...………..

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

50 وزارة الثقافة والشباب والرياضة ..........................................................................

50 وزارة الشغل واإلدماج املنهي ……………………........................................………………

30 املحاكم املالية ………………………….....................................……...................…………

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

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

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

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

20.956 املجموع ................................................

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

وضعية إعاقة.

عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد   -  3
،2021 يناير  فاتح  من  ابتداء  يحدث  املادة،  هذه  من   1 البند   في 
املنتسبين للموظفين  ماليا  منصبا   1.547 الداخلية  وزارة   لدى 
من ابتداء   مليزانية مجالس العماالت واألقاليم الذين سيتم نقلهم، 
فاتح يناير 2021، في إطار عملية توزيع املوظفين املذكورين املنصوص 
املتعلق   112.14 رقم  التنظيمي  القانون  من   227 املادة  في  عليها 
بالعماالت واألقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 
إلى مصالح اإلدارة   ،)2015 يوليو   7(  1436 من رمضان   20 بتاريخ 
الحكومية  القرار املشترك للسلطة  وفق  الداخلية،  الترابية لوزارة 
إليه املشار  باملالية  املكلفة  الحكومية  والسلطة  بالداخلية   املكلفة 

في املادة 227 املذكورة.
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عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد   -  4

لدى   ،2021 من فاتح يناير  يحدث ابتداء  من هذه املادة،   1 في البند 

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 

700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية املوظفين الحاملين لشهادة 

بصفة أستاذ  عن طريق املباراة،  الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، 

وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها  التعليم العالي مساعد، 

العمل. وتحذف ابتداء من نفس التاريخ املناصب املالية التي يشغلها 

املعنيون باألمر بالقطاعات الوزارية أو املؤسسات التي ينتمون إليها.

إلغاء اعتمادات األداء التي لم تكن محل التزام

املادة 19

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

املالية 2020 فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانية العامة التي لم 

تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2020 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها 

من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

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

املالية 2020 لفائدة البرامج واملشاريع املستفيدة من أموال املساعدة.

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

على  املالية،  لقانون   130.13 رقم  التنظيمي  القانون  من   63 املادة 

املفتوحة برسم نفقات االستثمار بامليزانية العامة  اعتمادات األداء 

أموال  من  املستفيدة  واملشاريع  البرامج  لفائدة  االلتزام  وأرصدة 

املساعدة ، املؤشر عليها والتي لم يصدر األمر بصرفها.

IV. - تلغى بقوة القانون اعتمادات االستثمار املرحلة واملتعلقة :

• بالصفقات املنتهية اإلنجاز وتلغى كذلك االلتزامات املتعلقة بهذه 

االعتمادات ؛

• باملشاريع املنتهية اإلنجاز  املستفيدة من أموال املساعدة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

II. - مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

التـأهـيل

املادة 20

70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث  طبقا ألحكام الفصل 

السنة خالل  مستقلة  بصورة  مسيرة  للدولة  مرافق   بمراسيم 

املالية 2021.

ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة 

عليها في أقرب قانون للمالية.

III. - الحسابات الخصوصية للخزينة

التـأهـيل

املادة 21

طبقا ألحكام املادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون 

في حالة االستعجال والضرورة امللحة وغير  املالية، يؤذن للحكـومة، 

2021 حسابات خصوصية  ، أن تحدث خالل السنة املالية  املتوقعة 

للخزينة بموجب مراسيم.

ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.

ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة 

عليها في أقرب قانون للماليـة.

املصادقة

املادة 22

طبقا ألحكام املادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون 

29 من  املالية، يصادق على املرسوم التالي املتخذ عمال بأحكام املادة 

قانون املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020 :

 1441 الحجة  ذي  من   22 في  الصادر   2.20.528 رقم  املرسوم 

)12 أغسطس 2020( بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل 

اسم »صندوق االستثمار االستراتيجي«.
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االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية«

املادة 23

يحدد بمليار )1.000.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون لرئيس 

الحكومة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2021 من االعتمادات 

2022 فيما يتعلق بالحساب املرصد  التي سترصد له في السنة املالية 

للتنمية  الوطنية  املبادرة  دعم  »صندوق  املسمى  خصوصية  ألمور 

البشريـة«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني«

املادة 24

درهم مبلغ النفقات املأذون   )100.000.000( يحدد بمائة مليون 

من   2021 املالية  السنة  خالل  مقدما  بها  االلتزام  الداخلية  لوزير 

يتعلق  فيما   2022 املالية  السنة  في  له  سترصد  التي  االعتمادات 

»صندوق الدعم لفائدة  بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

األمن الوطني«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية 

ووثائق السفر«

املادة 25

النفقات  مبلغ  درهم   )600.000.000( مليون  بستمائة  يحدد 

 2021 املأذون لوزير الداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 

فيما يتعلق   2022 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 

بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »الصندوق الخاص بوضع 

وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الحساب الخاص بالصيدلية املركزية«

املادة 26

النفقات  مبلغ  درهم   )500.000.000( مليون  بخمسمائة  يحدد 

 2021 املأذون لوزير الصحة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 

فيما يتعلق   2022 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 

الخاص  »الحساب  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  بالحساب 

بالصيدلية املركزية«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الخاص بالطرق«

املادة 27

يحدد بمليارين وخمسمائة مليون )2.500.000.000( درهم مبلغ 

النفقات املأذون للوزير املكلف بالتجهيز االلتزام بها مقدما خالل السنة 

 2022 2021 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  املالية 

»الصندوق  فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

الخاص بالطرق«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية«

املادة 28

يحدد بأربعة ماليير )4.000.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

التي  االعتمادات  من   2021 املالية  السنة  مقدما خالل  بها  االلتزام 

سترصد له في السنة املالية 2022 فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور 

خصوصية املسمى »صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية«.
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االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الوطني لتنمية الرياضة«

املادة 29

املأذون  النفقات  مبلغ  درهم   )1.000.000.000( بمليار  يحدد 

للوزير املكلف بالرياضة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2021 

فيما يتعلق   2022 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 

بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »الصندوق الوطني لتنمية 

الرياضة«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الوطني للعمل الثقافي«

املادة 30

يحدد بخمسين مليون )50.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

 2021 للوزير املكلف بالثقافة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 

فيما يتعلق   2022 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 

بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »الصندوق الوطني للعمل 

الثقافي«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصنـدوق الوطنـي الغابـوي«

املادة 31

يحدد بمائتي مليون )200.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

التي  االعتمادات  من   2021 املالية  السنة  مقدما خالل  بها  االلتزام 

سترصد له في السنة املالية 2022 فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور 

خصوصية املسمى »الصندوق الوطني الغابوي«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون«

املادة 32

النفقات  مبلغ  درهم   )400.000.000( مليون  بأربعمائة  يحدد 

املأذون للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج االلتزام بها 

2021 من االعتمادات التي سترصد له في  مقدما خالل السنة املالية 

فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية   2022 السنة املالية 

املسمى »الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون«.

االلتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من املخصصات 

املسمى »اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية«

املادة 33

مليـــون  وخمسيــن  وتسعمــائــة  مليــار  وعشـــرة  بمائـــة  يحـــدد 

املنتدب للوزير  املأذون  النفقات  مبلغ  درهم   )110.950.000.000( 

لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني االلتزام بها مقدما 

2021 من االعتمادات التي سترصد له في السنة  خالل السنة املالية 

فيما يتعلق بحساب النفقات من املخصصات املسمى   2022 املالية 

»اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية«.

عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

املادة 34

القانون  من   28 من أحكام الفقرة السادسة من املادة  استثناء 

التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، يظل العمل جاريا خالل السنة 

بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها   2021 املالية 

الحسابات  بتنفيذ عمليات  يتعلق  فيما   2020 ديسمبر   31 غاية  إلى 

باستنـزال  وكذا  التاريخ  هذا  في  املفتوحة  للخزينة  الخصوصية 

النفقات الناتجة عن صرف املرتبات أو األجور أو التعويضات من 

بعض الحسابات املذكورة.
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الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

املادة 35

باملبالغ املثبتة في الجدول التالي،   2021 تحدد خالل السنة املالية 

املوارد املرصدة في امليزانية العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة املسيرة 

 بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة

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

للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك )بالدرهم( :

228.421.442.000املداخيل العادية للميزانية العامة )1( :

201.866.398.000- املداخيل الضريبية :

80.711.990.000- الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة ……………..............……………………….

95.604.004.000- الضرائب غير املباشرة ....………………………………...................………………..

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

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

26.555.044.000- املداخيل غير الضريبية :

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

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

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

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

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

254.254.300.000النفقات العادية للميزانية العامة )2( :

225.575.880.000- نفقات التسيير :

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

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

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

6.314.073.000- النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية …..

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

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

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

77.202.330.000- نفقات اإلستثمار للميزانية العامة )4( ……….…...........…………..……...

الدين  واستهالكات  اإلقتراضات  حصيلة  )دون  العامة  امليزانية  رصيد 

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

 مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة :

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

2.185.047.000- نفقات ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة : 

1.912.620.000- نفقات اإلستغالل ………………...............…..…..…………...………………...…….

272.427.000- نفقات اإلستثمار ………………........….........………………………....…………..…..

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

 الحسابات الخصوصية للخزينة :

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

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

915.802.000رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة )7( ………...……......………………

الدين  واستهالكات  اإلقتراضات  حصيلة  )دون  الدولة  ميزانية  رصيد 

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

48.985.524.000استهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل )9( :

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

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

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

107.200.000.000موارد اإلقتراضات املتوسطة والطويلة األجل )11( :

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

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

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

اإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية أخرى

املادة 36

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خالل 

للمداخيل  املقدر  املبلغ  في حدود  الخارج  من   ،2021 املالية  السنة 

)طبيعة   8500 املصلحة   1.1.0.0.0.13.000 بالفصل  املسجـلة 

مقابل قيمة   - »حصيلة االقتراض   : العامة  امليزانية  من  املورد 22( 

االقتراضات الخارجية«.

املادة 37

يؤذن للحكومة في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية واللجوء 

إلى كل أداة مالية أخرى ملواجهة جميع تكاليف الخزينة خالل السنة 

املالية 2021.

التدبير الفعال للدين الداخلي

املادة 38

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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التدبير الفعال لنفقات االستثمار

املادة 39

في تطبيق احتياطات   ،2021 يؤذن للحكومة، خالل السنة املالية 

نفقات االستثمار من  املفتوحة برسم  األداء  اعتراضية العتمادات 

امليزانية العامة.

تحدد نسبة االحتياطات لالعتمادات املذكورة في 18%.

الجزء الثاني

وسائل املصالح

النفقات من امليزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة

املسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

I. - امليزانية العامة

املادة 40

2021 فيمـا  يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 

يتعلق بنفقات التسيير من امليزانية العامة بمائتين وخمسة وعشرين 

مليارا وخمسمائة وخمسة وسبعين مليونا وثمانمائة وثمانين ألف 

)225.575.880.000( درهم .

وتوزع االعتمادات املذكـورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة 

في الجدول »ب« امللحق بقانون املالية هذا.

املادة 41

واعتمادات االلتزام املفتوحة فيما  يحدد مبلغ اعتمادات األداء 

يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانيـة العامة بمائة وسبعة وثالثين مليارا 

واثنين وعشرين مليونا ومائتين وعشرين ألف )137.022.220.000( 

منها سبعة وسبعون مليارا ومائتان واثنان مليونا وثالثمائة  درهم، 

وثالثون ألف )77.202.330.000( درهم اعتمادات األداء.

وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة على الفصول 

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

املادة 42

مليونا  وستين  وثالثة  وستمائة  مليارا  وسبعين  بسبعة  يحدد 

مبلغ  درهم   )77.663.944.000( ألف  وأربعين  وأربعة  وتسعمائة 

2021 فيما يتعلق بنفقات  االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 

الدين العمومي من امليزانية العامـة.

وتوزع االعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول 

»د« امللحق بقانون املالية هذا.

II. - ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

املادة 43

 2021 املالية  السنة  برسم  املفتوحة  االعتمادات  مبلغ  يحدد 

بصورة  املسيرة  الدولة  ملرافق  االستغالل  بنفقات  يتعلق  فيما 

مستقلة بمليار وتسعمائة واثنى عشر مليونا وستمائة وعشرين ألف 

)1.912.620.000( درهم.

وتوزع االعتمادات املذكورة حسب الوزارة أو املؤسسة وحسب 

املرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" امللحق بقانون املالية هذا.

املادة 44

واعتمادات االلتزام املفتوحة فيما  يحدد مبلغ اعتمادات األداء 

مستقلة  بصورة  املسيرة  الدولة  ملرافق  االستثمار  بنفقات  يتعلق 

ألف  بثالثمائة وسبعة وستين مليونا وخمسمائة وسبعة وعشرين 

)367.527.000( درهم، منها مائتان واثنان وسبعون مليونا وأربعمائة 

وسبعة وعشرون ألف )272.427.000( درهم اعتمادات األداء.

وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة حسب الوزارة 

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

بقانون املالية هذا.

III. - الحسابات الخصوصية للخزينة

املادة 45

2021 فيما  يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 

وتسعين  بثالثة  للخزينة  الخصوصية  الحسابات  بعمليات  يتعلق 

مليارا وثالثمائة وثالثة وثمانين مليونا وثمانمائة وإحدى عشر ألف 

)93.383.811.000( درهم.

وفقا  والحسابات  األصناف  على  املذكورة  االعتمادات  وتوزع 

للبيانات الواردة في الجدول »ز« امللحق بقانون املالية هذا.
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الجدول (أ) 
( المادة 35)

جدول التقييم اإلجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات 
الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2021

(بالدرهم)
I- الميزانية العامة 

1

تقديرات سنة 2021 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

البالط الملكي 1.1.0.0.0.02.000

االدارة الـعـامة 0000

للتذكرة الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات 10 

50 000 الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة 20 

للتذكرة موارد متنوعة 30 

50 000 مجموع موارد االدارة الـعـامة

50 000 مجموع موارد البالط الملكي

المحاكم المالية 1.1.0.0.0.05.000

اإلدارة العامة 0000

للتذكرة مديونية المحاسبين 10 

للتذكرة أحكام بإرجاع األموال الصادرة عن المحاكم المالية 20 

للتذكرة الغرامات والغرامات التهديدية والعقوبات األخرى الصادرة عن المحاكم المالية 30 

للتذكرة فوائد التاخير المتعلقة بالعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم المالية 40 

للتذكرة نسخ الملفات قصد االطالع 50 

للتذكرة مجموع موارد اإلدارة العامة

للتذكرة مجموع موارد المحاكم المالية

وزارة العدل  1.1.0.0.0.06.000

المصالح المشتركة للقطاع القضائى 9400

40 000 000 الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم 10 

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

2 000 000 موارد متنوعة 30 

442 000 000 مجموع موارد المصالح المشتركة للقطاع القضائى

442 000 000 مجموع موارد وزارة العدل 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 1.1.0.0.0.07.000

البعثات الدبلوماسية والقنصلية 9100

310 000 000 الرسوم القنصلية 10 

200 000 الرسوم التي يستوفيها األعوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالمالحة والتجارة ومختلف 
الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية 20 
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2

تقديرات سنة 2021 بيان الموارد طبيعة المورد المصلحة الفصل

2 500 000 موارد متنوعة 30 

312 700 000 مجموع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية

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

وزارة الداخلية 1.1.0.0.0.08.000

اإلدارة العامة 0000

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

5 500 000 موارد متنوعة 20 

5 600 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

اإلدارة العامة لألمن الوطني 3100

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

للتذكرة التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة 20 

200 000 موارد متنوعة 30 

500 000 مجموع موارد اإلدارة العامة لألمن الوطني

6 100 000 مجموع موارد وزارة الداخلية

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  1.1.0.0.0.11.000

اإلدارة العامة 0000

1 500 000 موارد متنوعة 10 

1 500 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

اإلدارة العامة  7100

للتذكرة رسوم التسجيل 10

200 000 موارد متنوعة 20

200 000 مجموع موارد اإلدارة العامة 

1 700 000 مجموع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

وزارة الصحة 1.1.0.0.0.12.000

اإلدارة العامة 0000

12 000 رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي 10 

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

للتذكرة الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات 30 
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2 000 000 موارد متنوعة 40 

2 022 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

2 022 000 مجموع موارد وزارة الصحة

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة 1.1.0.0.0.13.000

اإلدارة العامة 8100

50 000 العقوبات والغرامات غير الجبائية 10 

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

100 000 000 ديون الخزينة المتقادمة 30 

للتذكرة االقتطاع من نتاج العاب الرهان 40 

للتذكرة االقتطاع من رهان سباق الخيول والكالب السلوقية 50 

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

150 000 000 موارد متنوعة 70 

250 050 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

مديرية الشؤون اإلدارية والعامة 8200

100 000 موارد متنوعة 10 

100 000 مجموع موارد مديرية الشؤون اإلدارية والعامة

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 8300

الرسوم الجمركية 10

10 679 419 000 رسوم االستيراد 11

للتذكرة االقتطاع الجبائي عند االستيراد 12

للتذكرة االتاوة على استغالل الفوسفاط 13

161 000 الرسم الموحد 14

132 036 000 رسوم التمبر المستوفاة من لدن ادارة الجمارك 15

20 700 000 الرسوم القنصلية 16

4 956 000 الرسوم المفروضة على النقل الخاص 17

الرسوم الداخلية على االستهالك 20

651 535 000 الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 21

800 160 000 الرسم المفروض على أنواع الجعة 22

450 657 000 الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا 23
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للتذكرة الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحالة الصناعية 24

30 305 000 الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبالتين 25

للتذكرة الرسوم المفروضة على االغشية المطاطية واالوعية الهوائية وإطارات العجالت 26

15 949 980 000 الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة 27

11 211 406 000 الرسم المفروض على التبغ المصنع 28

الضريبة على القيمة المضافة 30

36 233 740 000 الضريبة على القيمة المضافة لالستيراد 31

6 465 000 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل 32

53 200 000 حصيلة المصادرات 40

رسوم المراقبة 50

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

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

66 200 000 الزيادات المترتبة على السندات االقتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير 60

110 500 000 حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بادارة الجمارك و الضرائب 
غير المباشرة 70

للتذكرة اتاوي انبوب الغاز 80

64 762 000 موارد متنوعة 90

76 466 182 000 مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

المديرية العامة للضرائب 8400

الضرائب المباشرة 10

38 672 033 000 الضريبة على الشركات 11 

39 880 357 000 الضريبة على الدخل 12 

رسوم مماثلة 20

60 000 000 الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات 21 

68 600 000 الضريبة المهنية 22 

34 000 000 ضريبة السكن 23 

للتذكرة الرسوم المفروضة على التبغ 30 

الضريبة على القيمة المضافة 40

30 269 756 000 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل 41 
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رسوم التسجيل 50

6 646 665 000 رسوم نقل الملكية 51 

1 286 935 000 الرسوم المفروضة على العقود األخرى 52 

للتذكرة الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية 53 

للتذكرة الرسوم القضائية 54 

للتذكرة الرسم المفروض على العقود واإلتفاقات 55 

للتذكرة المساعدة القضائية 56 

1 193 686 000 الرسوم المفروضة على عقود التأمينات 57 

للتذكرة رسوم متنوعة وموارد تبعية 58 

رسوم التمبر 60

709 827 000 التمبر الفريد والورق المدموغ 61 

597 938 000 التمبر على االوامر باألداء 62 

للتذكرة بطاقة التعريف 63 

196 926 000 جوازات السفر 64 

8 951 000 تسجيل األجانب 65 

21 483 000 رخص الصيد وحمل السالح 66 

1 133 217 000 التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات 67 

26 854 000 رسم التمبر الخاص بسندات االستيراد 68 

الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات 70

2 916 306 000 الرسم األساسي ورسم النسخة 71 

الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات 80

545 323 000 الزيادة المترتبة عن عدم اإلقرارأوالتأخير أوالنقص في اإلقرار 81 

459 975 000 الغرامات المترتبة عن التأخير في األداء 82 

991 702 000 الزيادات المترتبة عن التأخير 83 

للتذكرة حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية 84 

موارد متنوعة و استثنائية 90

للتذكرة موارد جبائية استثنائية 91 

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

للتذكرة المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على األرباح 93

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

125 720 534 000 مجموع موارد المديرية العامة للضرائب

مديرية الخزينة والمالية الخارجية 8500

الموارد العادية 10

1 003 000 000 الموارد االتية من بنك المغرب 11 

للتذكرة الموارد االتية من صندوق االيداع والتدبير 12 

130 000 000 الموارد االتية من مكتب الصرف 13 

للتذكرة الموارد االتية من القرض الفالحي المغربي 14 

للتذكرة الموارداآلتية من صندوق التجهيز الجماعي 15

للتذكرة الموارد اآلتية من الصندوق المركزي للضمان 16

5 511 000 الفوائد المترتبة على القروض و السلفات 17

100 000 000 فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية 18

حصيلة االقتراض 20

66 200 000 000 االقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة األجل 21 

41 000 000 000 مقابل قيمة اإلقتراضات الخارجية 22 

للتذكرة حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر اإلستثمار 23 

للتذكرة الموارد االتية من القرض اإلجباري 24 

الهبات و الوصايا 30

1 500 000 000 هبات 31 

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

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

للتذكرة عموالت على القروض المرجعة 50 

للتذكرة عموالت الضمان الخاصة باالقتراضات الداخلية والخارجية 60 

للتذكرة األرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات والهيئات الدولية 70 

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

موارد مختلفة 90

80 000 000 الموارد اآلتية من الشركة المركزية إلعادة التأمين 91

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

للتذكرة الموارد برسم شهادات الصكوك  93
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للتذكرة موارد أخرى 94

111 018 511 000 مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية

مديرية المنشآت العامة والخوصصة 8600

عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العامة 10

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

260 000 000 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت 12 

للتذكرة الموارد اآلتية من المكتب الوطني للمطارات 13 

60 000 000 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للموانئ 14 

25 000 000 الموارد اآلتية من الهيئة المغربية لسوق الرساميل 15 

14 000 000 الموارد اآلتية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 16 

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

للتذكرة الموارد اآلتية من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 18 

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

عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العامة األخرى 20

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

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

10 000 000 الموارد اآلتية من المكتب الوطني للصيد 23

للتذكرة الموارد اآلتية من المؤسسات العامة األخرى  29

األرباح اآلتية من الشركات ذات المساهمة العمومية 30

62 700 000 األرباح اآلتية من مجموعة التهيئة العمران 31

35 000 000 األرباح اآلتية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية 32

180 000 000 األرباح الناتجة عن بريد المغرب 33

للتذكرة األرباح األتية من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية 34

14 000 000 األرباح اآلتية من الوكالة الخاصة طنجة المتوسط 35

األرباح اآلتية من شركات أخرى  40

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

10 000 000 األرباح اآلتية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس 42 

للتذكرة األرباح اآلتية من الشركة الوطنية لتسويق البذور 43 

5 578 000 000 االرباح اآلتية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات 44 
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أتاوي احتالل االمالك العامة وموارد أخرى 50

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

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

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

للتذكرة أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن اشارة هيئات اخرى 54 

للتذكرة الموارد اآلتية من فاعلين في ميدان االتصاالت  55 

6 060 000 000 موارد متنوعة 56 

4 000 000 000 الموارد اآلتية من تفويت مساهمات الدولة 60

للتذكرة موارد الرخص اآلتية من فاعلين في ميدان االتصاالت 70

19 904 700 000 مجموع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة

مديرية أمالك الدولة 8800

5 000 000 بيع عقارات مخزنية قروية 10 

228 000 000 دخول أمالك الدولة ـ االيجار والتكاليف االيجارية الخ ـ 20 

للتذكرة التركات الشاغرة 30 

500 000 النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات وااليجارات العامة 40 

20 000 000 حصيلة بيع المنقوالت والحطام والمعدات الغير المستعملة 50

1 500 000 موارد متنوعة 60 

255 000 000 مجموع موارد مديرية أمالك الدولة

333 615 077 000 مجموع موارد وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 1.1.0.0.0.14.000

اإلدارة العامة  6100

80 000 رسم وضع الطابع 10

للتذكرة رسم التفتيش 20

للتذكرة موارد متنوعة 30

80 000 مجموع موارد اإلدارة العامة 

المديرية العامة للطيران المدني  7200

للتذكرة الرسوم المستوفاة في المطارات 10

10 000 000 موارد متنوعة 20

10 000 000 مجموع موارد المديرية العامة للطيران المدني 

10 080 000 مجموع موارد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي
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وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 1.1.0.0.0.17.000

مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية 8100

3 000 000 األتاوة المفروضة على استخراج المواد 10 

للتذكرة األتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة لألمالك العامة 20 

25 000 000 األتاوة المستحقة على احتالل األمالك العامة 30 

12 000 000 الرسوم المفروضة على النقل الخاص 40

10 000 000 موارد متنوعة 50

50 000 000 مجموع موارد مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية

مديرية الموانىء والملك العمومي البحري 8200

رسوم الميناء 10

للتذكرة رسوم الميناء المفروضة على السفن 11 

للتذكرة ارشاد البواخر و قطرها 12 

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

للتذكرة رسوم الميناء المفروضة على البضائع 14 

الرسوم المستوفاة من التفريغ 20

للتذكرة الرسوم المستوفاة من تفريغ انواع الوقود السائلة غير المعباة 21 

للتذكرة الرسوم المستوفاة من تفريغ االسماك 22 

للتذكرة القسط الراجع للدولة من ارباح شركات التسيير 30 

للتذكرة بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة 40 

للتذكرة رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء 50 

للتذكرة الموارد االتية من استعمال االالت 60 

200 000 موارد متنوعة 70 

200 000 مجموع موارد مديرية الموانىء والملك العمومي البحري

50 200 000 مجموع موارد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1.1.0.0.0.20.000

االدارة العامة 0000

60 000 موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية 10 

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

للتذكرة الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات 30 

للتذكرة اداء التقييد فى السجل الرسمى النواع واصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب 40 
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للتذكرة موارد مراكز تناسل الخيل 50 

10 000 000 موارد متنوعة 60 

10 060 000 مجموع موارد االدارة العامة

اإلدارة العامة 7100

للتذكرة منتجات األمالك الغابوية 10

5 000 000 موارد متنوعة 20

5 000 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

اإلدارة العامة 9100

9 200 000 االتاوى المفروضة على اإلمتياز الممنوح الستغالل األماكن المخصصة للصيد داخل االمالك العامة البحرية 10

37 096 000 رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد 20

121 132 000 إيتاوات الصيد البحري 30

398 375 000 المساهمة المتعلقة بالصيد البحري 40

3 500 000 المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري 50

200 000 موارد متنوعة 60

569 503 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

584 563 000 مجموع موارد وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة 1.1.0.0.0.27.000

االدارة العامة 0000

1 500 000 الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص االستغالل ورسم نقل ملكية الرخص 10 

2 400 000 الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات 20 

للتذكرة الموارد المتعلقة بالتنقيب عن الهيدروكاربورات واستغاللها 30

20 000 000 موارد متنوعة 40

23 900 000 مجموع موارد االدارة العامة

23 900 000 مجموع موارد وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 1.1.0.0.0.28.000

اإلدارة العامة 0000

13 000 000 رسم معايرة الموازين والمقاييس 10

للتذكرة الموارد المتعلقة ببراءات االختراع وايداع الرسوم وعالمات الصنع وغيرها 20

للتذكرة الـموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي 30
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للتذكرة موارد متنوعة 40

13 000 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

13 000 000 مجموع موارد وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

وزارة الثقافة والشباب والرياضة 1.1.0.0.0.29.000

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 8100

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

للتذكرة موارد متنوعة 20 

للتذكرة مجموع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

للتذكرة مجموع موارد وزارة الثقافة والشباب والرياضة

إدارة الدفاع الوطني 1.1.0.0.0.34.000

اإلدارة العامة 0000

4 000 000 موارد متنوعة 10 

4 000 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

4 000 000 مجموع موارد إدارة الدفاع الوطني

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1.1.0.0.0.51.000

اإلدارة العامة 0000

150 000 موارد متنوعة من مصلحة السجون 10 

500 000 موارد متنوعة 20 

650 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

650 000 مجموع موارد المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

إدارات متنوعة 1.1.0.0.0.00.000

اإلدارة العامة 0000

400 000 الخرائط و الوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات 10 

300 000 000 المسترجعات من األجور والمرتبات 20 

180 000 000 المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية 30 

مبالغ المساعدة 40

للتذكرة مبالغ المساعدة ـ التعاون الدولي ـ 41 

للتذكرة مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح 42 

للتذكرة حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف االدارات العمومية 50 

للتذكرة الموارد االستثنائية الشكلية 60 
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للتذكرة ترحيل االعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة 70 

5 000 000 موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات 80 

موارد مختلفة 90

للتذكرة مداخيل برسم التسديدات من الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 91 

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

70 000 000 موارد أخرى 93 

555 400 000 مجموع موارد اإلدارة العامة

555 400 000 مجموع موارد إدارات متنوعة

335 621 442 000 مجموع موارد الميزانية العامة
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الجزء األول : موارد اإلستغالل

رئيس الحكومة

18 000 000 الكولف الملكي دار السالم 4.1.1.0.0.04.001

18 000 000 مجموع

وزارة العدل 

900 000 مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.1.0.0.06.002

900 000 مجموع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

20 000 000 مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.1.1.0.0.07.002

20 000 000 مجموع

وزارة الداخلية

80 000 000 مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي 4.1.1.0.0.08.018

80 000 000 مجموع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

5 000 000 قسم استراتيجيات التكوين 4.1.1.0.0.11.003

5 000 000 مجموع

وزارة الصحة

9 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات 4.1.1.0.0.12.001

10 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.1.1.0.0.12.002

12 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت 4.1.1.0.0.12.003

13 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت 4.1.1.0.0.12.004

13 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة 4.1.1.0.0.12.005

9 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة 4.1.1.0.0.12.006

21 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة 4.1.1.0.0.12.007

17 500 000 المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي 4.1.1.0.0.12.008

18 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة 4.1.1.0.0.12.009

16 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات 4.1.1.0.0.12.010

6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان 4.1.1.0.0.12.012

6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو 4.1.1.0.0.12.013

25 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة 4.1.1.0.0.12.014
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11 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.1.1.0.0.12.015

8 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون 4.1.1.0.0.12.016

15 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش 4.1.1.0.0.12.017

26 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة  4.1.1.0.0.12.018

20 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان 4.1.1.0.0.12.019

21 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.1.1.0.0.12.020

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران 4.1.1.0.0.12.021

12 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة 4.1.1.0.0.12.022

18 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 4.1.1.0.0.12.023

12 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة 4.1.1.0.0.12.024

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج 4.1.1.0.0.12.025

20 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور 4.1.1.0.0.12.026

9 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان 4.1.1.0.0.12.027

6 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب  4.1.1.0.0.12.028

15 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون  4.1.1.0.0.12.029

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان 4.1.1.0.0.12.030

27 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل  4.1.1.0.0.12.031

22 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير  4.1.1.0.0.12.032

16 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش 4.1.1.0.0.12.033

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

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

14 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.1.1.0.0.12.037

12 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء  4.1.1.0.0.12.038

9 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية 4.1.1.0.0.12.039

20 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة سال 4.1.1.0.0.12.040

12 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.1.0.0.12.041

14 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات 4.1.1.0.0.12.042

27 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس  4.1.1.0.0.12.045

18 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة 4.1.1.0.0.12.046

44 000 000 المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.1.1.0.0.12.047
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23 000 000 المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.12.048

6 000 000 المعهد الوطني الصحي 4.1.1.0.0.12.049

2 500 000 المركز الوطني للوقاية من األشعة 4.1.1.0.0.12.050

4 000 000 مديرية األدوية و الصيدلة 4.1.1.0.0.12.051

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة 4.1.1.0.0.12.052

7 500 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 4.1.1.0.0.12.053

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات 4.1.1.0.0.12.054

8 500 000 المركز االستشفائي الجهوي بالرباط 4.1.1.0.0.12.055

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت 4.1.1.0.0.12.056

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها 4.1.1.0.0.12.057

9 000 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 4.1.1.0.0.12.058

4 500 000 المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان 4.1.1.0.0.12.059

4 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا 4.1.1.0.0.12.060

4 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز 4.1.1.0.0.12.061

5 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة 4.1.1.0.0.12.062

4 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور 4.1.1.0.0.12.063

5 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك 4.1.1.0.0.12.064

8 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم 4.1.1.0.0.12.065

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة 4.1.1.0.0.12.066

11 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.1.0.0.12.067

5 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر 4.1.1.0.0.12.068

8 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل 4.1.1.0.0.12.069

4 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب 4.1.1.0.0.12.070

8 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.1.1.0.0.12.071

4 000 000 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.1.1.0.0.12.072

8 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة 4.1.1.0.0.12.073

6 000 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.1.0.0.12.074

31 000 000 المركز االستشفائي الجهوي بفاس  4.1.1.0.0.12.075

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير 4.1.1.0.0.12.076

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني 4.1.1.0.0.12.077
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5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.1.1.0.0.12.078

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان 4.1.1.0.0.12.079

10 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد 4.1.1.0.0.12.080

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة 4.1.1.0.0.12.081

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور 4.1.1.0.0.12.082

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية 4.1.1.0.0.12.083

8 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح 4.1.1.0.0.12.084

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت 4.1.1.0.0.12.085

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف 4.1.1.0.0.12.086

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة 4.1.1.0.0.12.087

941 500 000 مجموع

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.1.1.0.0.13.003

50 000 000 الخزينة العامة للمملكة 4.1.1.0.0.13.005

- القسم اإلداري 4.1.1.0.0.13.006

45 000 000 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.1.0.0.13.007

95 000 000 مجموع

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

12 495 000 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.1.0.0.14.001

2 412 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.1.0.0.14.002

1 806 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.1.0.0.14.003

1 355 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.1.0.0.14.004

1 234 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.1.0.0.14.005

1 335 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.1.0.0.14.006

1 998 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.1.0.0.14.007

1 539 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 4.1.1.0.0.14.008

1 229 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.1.0.0.14.009

1 570 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سال 4.1.1.0.0.14.010

1 315 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.1.0.0.14.011

1 340 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيال 4.1.1.0.0.14.012
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2 060 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.1.0.0.14.013

1 084 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.1.0.0.14.014

865 000 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.1.0.0.14.015

1 240 000 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.1.0.0.14.016

200 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس 4.1.1.0.0.14.018

250 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش 4.1.1.0.0.14.019

200 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس 4.1.1.0.0.14.020

200 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.1.0.0.14.021

220 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.1.0.0.14.022

220 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.1.0.0.14.023

10 000 000 المديرية العامة للطيران المدني  4.1.1.0.0.14.024

46 167 000 مجموع

األمانة العامة للحكومة

20 000 000 مديرية المطبعة الرسمية 4.1.1.0.0.16.001

20 000 000 مجموع

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

5 000 000 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 4.1.1.0.0.17.002

3 500 000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.1.0.0.17.003

9 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.1.0.0.17.004

5 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.1.0.0.17.005

7 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.1.0.0.17.006

- مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.1.0.0.17.007

4 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.1.0.0.17.008

3 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.17.009

7 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.1.0.0.17.010

5 000 000 معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق 4.1.1.0.0.17.011

6 000 000 المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.1.0.0.17.012

1 000 000 مصلحة التكوين المستمر 4.1.1.0.0.17.014

2 500 000 مديرية المالحة التجارية 4.1.1.0.0.17.018

2 700 000 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.1.1.0.0.17.019
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3 000 000 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.1.1.0.0.17.020

2 800 000 مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل 4.1.1.0.0.17.021

45 000 000 المديرية العامة لألرصاد الجوية 4.1.1.0.0.17.022

500 000 مصلحة تسيير األوراش  4.1.1.0.0.17.023

113 500 000 مجموع

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

2 850 000 معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سال 4.1.1.0.0.20.001

2 950 000 المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.1.0.0.20.002

1 750 000 المعهد التقني الفالحي بالشاوية 4.1.1.0.0.20.003

2 050 000 المعهد التقني الفالحي بتيفلت 4.1.1.0.0.20.004

2 100 000 المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر 4.1.1.0.0.20.005

2 500 000 المدرسة الفالحية بتمارة 4.1.1.0.0.20.006

19 400 000 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية  4.1.1.0.0.20.007

2 610 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.1.0.0.20.008

2 578 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.1.0.0.20.009

4 842 000 المعهد العالي للصيد البحري  4.1.1.0.0.20.010

2 700 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.1.0.0.20.011

2 750 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.1.0.0.20.012

2 400 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.1.0.0.20.013

5 300 000 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.1.0.0.20.014

11 700 000 مصلحة الثانويات الفالحية 4.1.1.0.0.20.015

14 000 000 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية  4.1.1.0.0.20.016

- المنتزه الوطني لسوس ماسة  4.1.1.0.0.20.017

82 480 000 مجموع

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

20 000 000 قسم الحج  4.1.1.0.0.23.001

500 000 متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 4.1.1.0.0.23.002

20 500 000 مجموع

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

2 500 000 معهد المعادن بتويسيت  4.1.1.0.0.27.001
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2 600 000 معهد المعادن بمراكش 4.1.1.0.0.27.002

600 000 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.1.1.0.0.27.004

5 700 000 مجموع

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

1 500 000 مطبعة دار المناهل 4.1.1.0.0.29.001

13 000 000 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.1.0.0.29.004

12 000 000 المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.1.0.0.29.005

8 000 000 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.1.0.0.29.006

8 000 000 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.1.0.0.29.007

4 080 000 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال  4.1.1.0.0.29.008

8 060 000 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما  4.1.1.0.0.29.009

54 640 000 مجموع

وزارة الشغل و اإلدماج المهني

100 000 قسم التكوين 4.1.1.0.0.31.004

100 000 مجموع

إدارة الدفاع الوطني

14 681 000 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.1.0.0.34.001

170 000 000 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.1.0.0.34.002

52 000 000 المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.1.0.0.34.003

50 000 000 المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.1.1.0.0.34.004

12 000 000 المستشفى العسكري بالعيون 4.1.1.0.0.34.005

10 000 000 المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.1.0.0.34.006

21 000 000 المستشفى العسكري بكلميم 4.1.1.0.0.34.007

33 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير  4.1.1.0.0.34.008

3 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة  4.1.1.0.0.34.009

2 474 000 وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.1.1.0.0.34.010

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.1.0.0.34.011

4 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية 4.1.1.0.0.34.012

372 155 000 مجموع
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المندوبية السامية للتخطيط

13 850 000 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي 4.1.1.0.0.42.001

1 661 000 المركز الوطني للتوثيق 4.1.1.0.0.42.002

1 616 000 مدرسة علوم المعلومات  4.1.1.0.0.42.003

17 127 000 مجموع

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

9 229 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط 4.1.1.0.0.46.001

1 330 000 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.1.0.0.46.002

3 420 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.1.1.0.0.46.005

186 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.1.1.0.0.46.006

186 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.1.1.0.0.46.007

14 351 000 مجموع

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

5 500 000 مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.1.1.0.0.51.001

5 500 000 مجموع

1 912 620 000 مجموع موارد االستغالل
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الجزء الثاني : موارد اإلستثمار

رئيس الحكومة

- الكولف الملكي دار السالم 4.1.2.0.0.04.001

- مجموع

وزارة العدل 

- مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.2.0.0.06.002

- مجموع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

- مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.1.2.0.0.07.002

- مجموع

وزارة الداخلية

- مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي 4.1.2.0.0.08.018

- مجموع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

- قسم استراتيجيات التكوين 4.1.2.0.0.11.003

- مجموع

وزارة الصحة

800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات 4.1.2.0.0.12.001

600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.1.2.0.0.12.002

600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت 4.1.2.0.0.12.003

900 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت 4.1.2.0.0.12.004

700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة 4.1.2.0.0.12.005

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة 4.1.2.0.0.12.006

500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة 4.1.2.0.0.12.007

900 000 المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي 4.1.2.0.0.12.008

700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة 4.1.2.0.0.12.009

600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات 4.1.2.0.0.12.010

500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان 4.1.2.0.0.12.012

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو 4.1.2.0.0.12.013
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800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة 4.1.2.0.0.12.014

600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.1.2.0.0.12.015

500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون 4.1.2.0.0.12.016

800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش 4.1.2.0.0.12.017

900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة  4.1.2.0.0.12.018

900 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان 4.1.2.0.0.12.019

900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.1.2.0.0.12.020

300 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران 4.1.2.0.0.12.021

- المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة 4.1.2.0.0.12.022

700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 4.1.2.0.0.12.023

800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة 4.1.2.0.0.12.024

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج 4.1.2.0.0.12.025

700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور 4.1.2.0.0.12.026

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان 4.1.2.0.0.12.027

400 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب  4.1.2.0.0.12.028

900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون  4.1.2.0.0.12.029

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان 4.1.2.0.0.12.030

700 000 المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل  4.1.2.0.0.12.031

800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير  4.1.2.0.0.12.032

700 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش 4.1.2.0.0.12.033

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

600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 4.1.2.0.0.12.036

600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.1.2.0.0.12.037

800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء  4.1.2.0.0.12.038

400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية 4.1.2.0.0.12.039

- المركز اإلستشفائي بعمالة سال 4.1.2.0.0.12.040

- المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.2.0.0.12.041

700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات 4.1.2.0.0.12.042

900 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس  4.1.2.0.0.12.045

800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة 4.1.2.0.0.12.046
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10 000 000 المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.1.2.0.0.12.047

- المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.12.048

16 000 000 المعهد الوطني الصحي 4.1.2.0.0.12.049

3 500 000 المركز الوطني للوقاية من األشعة 4.1.2.0.0.12.050

9 500 000 مديرية األدوية و الصيدلة 4.1.2.0.0.12.051

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة 4.1.2.0.0.12.052

500 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 4.1.2.0.0.12.053

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات 4.1.2.0.0.12.054

400 000 المركز االستشفائي الجهوي بالرباط 4.1.2.0.0.12.055

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت 4.1.2.0.0.12.056

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها 4.1.2.0.0.12.057

400 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 4.1.2.0.0.12.058

400 000 المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان 4.1.2.0.0.12.059

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا 4.1.2.0.0.12.060

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز 4.1.2.0.0.12.061

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة 4.1.2.0.0.12.062

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور 4.1.2.0.0.12.063

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك 4.1.2.0.0.12.064

500 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم 4.1.2.0.0.12.065

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة 4.1.2.0.0.12.066

400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.2.0.0.12.067

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر 4.1.2.0.0.12.068

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل 4.1.2.0.0.12.069

400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب 4.1.2.0.0.12.070

400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.1.2.0.0.12.071

5 000 000 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.1.2.0.0.12.072

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة 4.1.2.0.0.12.073

400 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.2.0.0.12.074

1 200 000 المركز االستشفائي الجهوي بفاس  4.1.2.0.0.12.075

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير 4.1.2.0.0.12.076
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400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني 4.1.2.0.0.12.077

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.1.2.0.0.12.078

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان 4.1.2.0.0.12.079

600 000 المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد 4.1.2.0.0.12.080

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة 4.1.2.0.0.12.081

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور 4.1.2.0.0.12.082

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية 4.1.2.0.0.12.083

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح 4.1.2.0.0.12.084

- المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت 4.1.2.0.0.12.085

400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف 4.1.2.0.0.12.086

- المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة 4.1.2.0.0.12.087

84 000 000 مجموع

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.1.2.0.0.13.003

- الخزينة العامة للمملكة 4.1.2.0.0.13.005

3 900 000 القسم اإلداري 4.1.2.0.0.13.006

- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.2.0.0.13.007

3 900 000 مجموع

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

825 000 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.2.0.0.14.001

1 725 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.2.0.0.14.002

1 313 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.2.0.0.14.003

638 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.2.0.0.14.004

525 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.2.0.0.14.005

600 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.2.0.0.14.006

1 500 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.2.0.0.14.007

788 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 4.1.2.0.0.14.008

750 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.2.0.0.14.009

375 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سال 4.1.2.0.0.14.010

750 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.2.0.0.14.011
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525 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيال 4.1.2.0.0.14.012

563 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.2.0.0.14.013

600 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.2.0.0.14.014

525 000 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.2.0.0.14.015

750 000 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.2.0.0.14.016

70 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس 4.1.2.0.0.14.018

70 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش 4.1.2.0.0.14.019

70 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس 4.1.2.0.0.14.020

70 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.2.0.0.14.021

70 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.2.0.0.14.022

70 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.2.0.0.14.023

35 000 000 المديرية العامة للطيران المدني  4.1.2.0.0.14.024

48 172 000 مجموع

األمانة العامة للحكومة

- مديرية المطبعة الرسمية 4.1.2.0.0.16.001

- مجموع

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

4 000 000 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 4.1.2.0.0.17.002

1 000 000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.2.0.0.17.003

1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.2.0.0.17.004

1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.2.0.0.17.005

1 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.2.0.0.17.006

- مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.2.0.0.17.007

1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.2.0.0.17.008

1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.17.009

3 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.2.0.0.17.010

1 000 000 معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق 4.1.2.0.0.17.011

10 000 000 المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.2.0.0.17.012

300 000 مصلحة التكوين المستمر 4.1.2.0.0.17.014

4 500 000 مديرية المالحة التجارية 4.1.2.0.0.17.018
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500 000 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.1.2.0.0.17.019

500 000 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.1.2.0.0.17.020

500 000 مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل 4.1.2.0.0.17.021

53 000 000 المديرية العامة لألرصاد الجوية 4.1.2.0.0.17.022

500 000 مصلحة تسيير األوراش  4.1.2.0.0.17.023

84 800 000 مجموع

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

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

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

- المعهد التقني الفالحي بالشاوية 4.1.2.0.0.20.003

- المعهد التقني الفالحي بتيفلت 4.1.2.0.0.20.004

- المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر 4.1.2.0.0.20.005

- المدرسة الفالحية بتمارة 4.1.2.0.0.20.006

2 000 000 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية  4.1.2.0.0.20.007

400 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.2.0.0.20.008

215 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.2.0.0.20.009

3 040 000 المعهد العالي للصيد البحري  4.1.2.0.0.20.010

200 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.2.0.0.20.011

3 668 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.2.0.0.20.012

1 000 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.2.0.0.20.013

4 500 000 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.2.0.0.20.014

10 000 000 مصلحة الثانويات الفالحية 4.1.2.0.0.20.015

- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية  4.1.2.0.0.20.016

550 000 المنتزه الوطني لسوس ماسة  4.1.2.0.0.20.017

25 573 000 مجموع

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

- قسم الحج  4.1.2.0.0.23.001

- متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 4.1.2.0.0.23.002

- مجموع
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وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

380 000 معهد المعادن بتويسيت  4.1.2.0.0.27.001

1 000 000 معهد المعادن بمراكش 4.1.2.0.0.27.002

900 000 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.1.2.0.0.27.004

2 280 000 مجموع

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

- مطبعة دار المناهل 4.1.2.0.0.29.001

- المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.2.0.0.29.004

- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.2.0.0.29.005

- مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.2.0.0.29.006

- مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.2.0.0.29.007

3 610 000 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال  4.1.2.0.0.29.008

6 500 000 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما  4.1.2.0.0.29.009

10 110 000 مجموع

وزارة الشغل و اإلدماج المهني

- قسم التكوين 4.1.2.0.0.31.004

- مجموع

إدارة الدفاع الوطني

3 000 000 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.2.0.0.34.001

- المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.2.0.0.34.002

- المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.2.0.0.34.003

- المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.1.2.0.0.34.004

- المستشفى العسكري بالعيون 4.1.2.0.0.34.005

- المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.2.0.0.34.006

- المستشفى العسكري بكلميم 4.1.2.0.0.34.007

- المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير  4.1.2.0.0.34.008

- المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة  4.1.2.0.0.34.009

- وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.1.2.0.0.34.010

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.2.0.0.34.011
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- المركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية 4.1.2.0.0.34.012

3 000 000 مجموع

المندوبية السامية للتخطيط

2 942 000 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي 4.1.2.0.0.42.001

2 000 000 المركز الوطني للتوثيق 4.1.2.0.0.42.002

1 350 000 مدرسة علوم المعلومات  4.1.2.0.0.42.003

6 292 000 مجموع

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

2 100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط 4.1.2.0.0.46.001

700 000 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.2.0.0.46.002

1 300 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.1.2.0.0.46.005

100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.1.2.0.0.46.006

100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.1.2.0.0.46.007

4 300 000 مجموع

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

- مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.1.2.0.0.51.001

- مجموع

272 427 000 مجموع موارد االستثمار

2 185 047 000 مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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3.1-الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

90 000 000 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل 3.1.0.0.1.00.001

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

700 000 000 صندوق النهوض بتشغيل الشباب 3.1.0.0.1.00.005

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

1 100 000 000 صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات 3.1.0.0.1.00.008

200 000 000 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت 3.1.0.0.1.04.005

3 350 000 000 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 3.1.0.0.1.04.006

10 000 000 صندوق التأهيل اإلجتماعي 3.1.0.0.1.04.007

400 000 000 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 3.1.0.0.1.06.001

160 000 000 صندوق التكافل العائلي 3.1.0.0.1.06.002

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

28 504 269 000 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 3.1.0.0.1.08.004

200 000 000 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية 3.1.0.0.1.08.005

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

1 500 000 000 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 3.1.0.0.1.08.008

30 000 000 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني 3.1.0.0.1.08.009

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

844 000 000 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها 3.1.0.0.1.08.011

300 000 000 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 3.1.0.0.1.08.012

1 000 000 000 صندوق التضامن بين الجهات 3.1.0.0.1.08.013

22 500 000 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية  3.1.0.0.1.11.001

للتذكرة الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها 3.1.0.0.1.11.002

1 300 000 000 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 3.1.0.0.1.12.001

1 520 000 000 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة 3.1.0.0.1.13.003

80 000 000 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب 3.1.0.0.1.13.004

350 000 000 مرصدات المصالح المالية 3.1.0.0.1.13.008

5 000 000 صندوق االصالح الزراعي 3.1.0.0.1.13.009

للتذكرة األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عمالت أجنبية 3.1.0.0.1.13.012

للتذكرة الصندوق الخاص بالزكاة 3.1.0.0.1.13.017
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600 000 000 صندوق تضامن مؤسسات التأمين 3.1.0.0.1.13.018

600 000 000 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية 3.1.0.0.1.13.021

240 000 000 صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة 3.1.0.0.1.13.022

9 500 000 000 صندوق دعم الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي 3.1.0.0.1.13.024

1 800 000 000 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي 3.1.0.0.1.13.025

650 000 000 صندوق محاربة الغش الجمركي 3.1.0.0.1.13.026

360 000 000 صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة 3.1.0.0.1.13.027

2 000 000 000 صندوق دعم تمويل المبادرة المقاوالتية  3.1.0.0.1.13.028

للتذكرة صندوق تحديث اإلدارة العمومية 3.1.0.0.1.13.029

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

للتذكرة صندوق االستثمار االستراتيجي 3.1.0.0.1.13.031

2 700 000 000 الصندوق الخاص بالطرق 3.1.0.0.1.17.001

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

4 000 000 000 صندوق التنمية الفالحية 3.1.0.0.1.20.005

75 000 000 صندوق تنمية الصيد البحري 3.1.0.0.1.20.006

2 249 000 000 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية 3.1.0.0.1.20.007

650 000 000 الصندوق الوطني الغابوي 3.1.0.0.1.20.008

25 000 000 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية  3.1.0.0.1.20.009

200 000 000 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة 3.1.0.0.1.27.002

للتذكرة صندوق التنمية الطاقية 3.1.0.0.1.27.003

20 000 000 الصندوق الوطني للعمل الثقافي 3.1.0.0.1.29.001

800 000 000 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة 3.1.0.0.1.29.003

370 000 000 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وباإلعالنات وبالنشر العمومي  3.1.0.0.1.29.004

200 000 000 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون الدولي 3.1.0.0.1.34.001

50 000 000 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي 3.1.0.0.1.34.002

2 000 000 000 صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري  3.1.0.0.1.46.001

150 000 000 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون 3.1.0.0.1.51.001

83 328 696 000 مجموع موارد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
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3.4-حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

للتذكرة حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس 3.1.0.0.4.13.021

للتذكرة حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية 3.1.0.0.4.13.022

للتذكرة حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة االطراف 3.1.0.0.4.13.023

للتذكرة مجموع موارد حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

3.5-حسابات العمليات النقدية

100 000 000 فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العمالت األجنبية 3.1.0.0.5.13.001

للتذكرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية 3.1.0.0.5.13.003

100 000 000 مجموع موارد حسابات العمليات النقدية

3.7-حسابات التمويل

للتذكرة القروض الممنوحة للجماعات الترابية 3.1.0.0.7.13.017

2 789 000 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير 3.1.0.0.7.13.059

6 057 000 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية 3.1.0.0.7.13.064

61 571 000 القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة" 3.1.0.0.7.13.066

70 417 000 مجموع موارد حسابات التمويل

3.9-حسابات النفقات من المخصصات

للتذكرة النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية 3.1.0.0.9.04.002

10 800 000 000 اشتراء واصالح معدات القوات المسلحة الملكية 3.1.0.0.9.34.001

للتذكرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق 3.1.0.0.9.34.002

500 000 الصندوق الخاص بالعالقات العامة 3.1.0.0.9.42.001

10 800 500 000 مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات

94 299 613 000 مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة
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( المادة 40)
الباب األول

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول لإلعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة 
بالميزانية العامة للسنة المالية 2021

(بالدرهم)
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اإلعتمادات لسنة 2021 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

جاللة الملك

26 292 000 - القوائم المدنية ...................................................................................................................... 1.2.1.1.0.01.000

517 164 000 - مخصصات السيادة ................................................................................................................ 1.2.1.2.0.01.000

البالط الملكي

543 747 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.02.000

1 504 183 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.02.000

مجلس النواب

399 347 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.03.000

69 200 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.03.000

مجلس المستشارين

251 727 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.43.000

45 000 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.43.000

رئيس الحكومة

120 859 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.04.000

658 806 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.04.000

وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان والعالقات مع البرلمان

51 657 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.40.000

24 423 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.40.000

المحاكم المالية

310 936 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.05.000

50 000 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.05.000

وزارة العدل 

4 717 208 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.06.000

272 528 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.06.000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

2 416 880 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.07.000

1 278 824 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.07.000
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اإلعتمادات لسنة 2021 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

وزارة الداخلية

26 315 523 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.08.000

3 921 217 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.08.000

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

47 774 819 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.11.000

17 717 241 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.11.000

وزارة الصحة

10 431 145 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.12.000

5 143 000 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.12.000

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

3 072 979 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.13.000

416 708 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.13.000

24 546 519 000 - التكاليف المشتركة .................................................................................................................. 1.2.1.3.0.13.000

6 314 073 000 - التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية .................................................................................. 1.2.1.5.0.13.000

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

395 449 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.14.000

228 482 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.14.000

األمانة العامة للحكومة

85 904 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.16.000

17 649 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.16.000

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

1 165 059 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.17.000

616 299 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.17.000

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

1 517 509 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.20.000

2 454 331 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.20.000

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

871 983 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.23.000

3 050 653 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.23.000
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اإلعتمادات لسنة 2021 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

245 005 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.27.000

260 296 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.27.000

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

240 912 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.28.000

336 320 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.28.000

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

932 925 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.29.000

2 016 156 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.29.000

وزارة الشغل و اإلدماج المهني

240 024 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.31.000

322 232 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.31.000

إدارة الدفاع الوطني

35 063 644 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.34.000

7 232 510 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.34.000

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

67 020 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.35.000

71 412 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.35.000

النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية

4 150 000 000 - النفقات الطارئة و المخصصات االحتياطية 1.2.1.4.0.36.000

المندوبية السامية للتخطيط

339 097 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.42.000

148 274 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.42.000

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

355 619 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.46.000

642 266 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.46.000

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

71 917 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.48.000

512 600 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.48.000
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اإلعتمادات لسنة 2021 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

1 578 890 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.51.000

805 933 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.51.000

المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

68 145 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.52.000

42 180 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.52.000

المجلس األعلى للسلطة القضائية

113 600 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.53.000

243 728 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.53.000

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

77 637 000 - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.54.000

82 215 000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.54.000

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

للتذكرة - الموظفون و األعوان .............................................................................................................. 1.2.1.1.0.55.000

للتذكرة - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 1.2.1.2.0.55.000

225 575 880 000 مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة
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الجدول -ج-
( المادة 41)
الباب الثاني

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول لإلعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات اإلستثمار الخاصة 
بالميزانية العامة للسنة المالية 2021

(بالدرهم)

36

المجموع اعتمادات اإللتزام 
2022 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2021 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

131 608 000 - 131 608 000 البالط الملكي 1.2.2.2.0.02.000

20 000 000 - 20 000 000 مجلس النواب 1.2.2.2.0.03.000

22 850 000 10 000 000 12 850 000 مجلس المستشارين 1.2.2.2.0.43.000

587 440 000 7 000 000 580 440 000 رئيس الحكومة 1.2.2.2.0.04.000

10 976 000 - 10 976 000 وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان والعالقات مع البرلمان 1.2.2.2.0.40.000

108 000 000 60 000 000 48 000 000 المحاكم المالية 1.2.2.2.0.05.000

400 490 000 200 000 000 200 490 000 وزارة العدل  1.2.2.2.0.06.000

319 733 000 70 000 000 249 733 000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 1.2.2.2.0.07.000

7 297 640 000 3 601 690 000 3 695 950 000 وزارة الداخلية 1.2.2.2.0.08.000

10 747 394 000 4 310 000 000 6 437 394 000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  1.2.2.2.0.11.000

8 200 000 000 4 000 000 000 4 200 000 000 وزارة الصحة 1.2.2.2.0.12.000

197 744 000 91 400 000 106 344 000 وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة 1.2.2.2.0.13.000

28 332 126 000 - 28 332 126 000 وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة - التكاليف المشتركة 1.2.2.3.0.13.000

788 112 000 68 500 000 719 612 000 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 1.2.2.2.0.14.000

3 228 000 - 3 228 000 األمانة العامة للحكومة 1.2.2.2.0.16.000

42 334 375 000 33 750 000 000 8 584 375 000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 1.2.2.2.0.17.000

19 828 950 000 8 445 000 000 11 383 950 000 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1.2.2.2.0.20.000

1 957 239 000 900 000 000 1 057 239 000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 1.2.2.2.0.23.000

360 583 000 7 500 000 353 083 000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة 1.2.2.2.0.27.000

1 335 769 000 120 000 000 1 215 769 000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 1.2.2.2.0.28.000

4 101 112 000 515 000 000 3 586 112 000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة 1.2.2.2.0.29.000

89 525 000 20 000 000 69 525 000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني 1.2.2.2.0.31.000

8 259 690 000 3 113 000 000 5 146 690 000 إدارة الدفاع الوطني 1.2.2.2.0.34.000

9 664 000 3 000 000 6 664 000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 1.2.2.2.0.35.000

22 669 000 8 000 000 14 669 000 المندوبية السامية للتخطيط 1.2.2.2.0.42.000

655 553 000 77 000 000 578 553 000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة  1.2.2.2.0.46.000
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37

المجموع اعتمادات اإللتزام 
2022 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2021 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

163 000 000 - 163 000 000 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة 1.2.2.2.0.48.000

350 000 000 250 000 000 100 000 000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1.2.2.2.0.51.000

8 650 000 - 8 650 000 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي 1.2.2.2.0.52.000

365 200 000 192 800 000 172 400 000 المجلس األعلى للسلطة القضائية 1.2.2.2.0.53.000

12 900 000 - 12 900 000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 1.2.2.2.0.54.000

للتذكرة للتذكرة للتذكرة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 1.2.2.2.0.55.000

137 022 220 000 59 819 890 000 77 202 330 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بالميزانية العامة
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الجدول -د-
( المادة 42)
الباب الثالث

التوزيع على الفصول لإلعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي للسنة المالية 2021 
(بالدرهم)

38

اإلعتمادات لسنة 2021 القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول

28 678 420 000 وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة - فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي 1.2.3.1.0.13.000

48 985 524 000 وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة - استهالكات الدين العمومي المتوسط و الطويل األجل 1.2.3.2.0.13.000

77 663 944 000 مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي
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الجدول - هـ - 
( المادة 43)

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية 2021
(بالدرهم)

39

اعتمادات األداء لسنة 2021 بيان المرافق الرمز

رئيس الحكومة

18 000 000 الكولف الملكي دار السالم 4.2.1.1.0.04.001

18 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

وزارة العدل 

900 000 مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.2.1.1.0.06.002

900 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

20 000 000 مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.2.1.1.0.07.002

20 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج

وزارة الداخلية

80 000 000 مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي 4.2.1.1.0.08.018

80 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

5 000 000 قسم استراتيجيات التكوين 4.2.1.1.0.11.003

5 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 
والبحث العلمي

وزارة الصحة

9 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات 4.2.1.1.0.12.001

10 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.2.1.1.0.12.002

12 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت 4.2.1.1.0.12.003

13 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت 4.2.1.1.0.12.004

13 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة 4.2.1.1.0.12.005

9 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة 4.2.1.1.0.12.006

21 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة 4.2.1.1.0.12.007

17 500 000 المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي 4.2.1.1.0.12.008

18 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة 4.2.1.1.0.12.009

16 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات 4.2.1.1.0.12.010

6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان 4.2.1.1.0.12.012

6 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو 4.2.1.1.0.12.013
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40

اعتمادات األداء لسنة 2021 بيان المرافق الرمز

25 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة 4.2.1.1.0.12.014

11 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.2.1.1.0.12.015

8 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون 4.2.1.1.0.12.016

15 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش 4.2.1.1.0.12.017

26 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة  4.2.1.1.0.12.018

20 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان 4.2.1.1.0.12.019

21 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.2.1.1.0.12.020

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران 4.2.1.1.0.12.021

12 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة 4.2.1.1.0.12.022

18 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 4.2.1.1.0.12.023

12 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة 4.2.1.1.0.12.024

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج 4.2.1.1.0.12.025

20 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور 4.2.1.1.0.12.026

9 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان 4.2.1.1.0.12.027

6 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب  4.2.1.1.0.12.028

15 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون  4.2.1.1.0.12.029

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان 4.2.1.1.0.12.030

27 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل  4.2.1.1.0.12.031

22 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير  4.2.1.1.0.12.032

16 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش 4.2.1.1.0.12.033

14 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي  4.2.1.1.0.12.035

11 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 4.2.1.1.0.12.036

14 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.2.1.1.0.12.037

12 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء  4.2.1.1.0.12.038

9 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية 4.2.1.1.0.12.039

20 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة سال 4.2.1.1.0.12.040

12 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.2.1.1.0.12.041

14 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات 4.2.1.1.0.12.042

27 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس  4.2.1.1.0.12.045

18 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة 4.2.1.1.0.12.046



-84-

41

اعتمادات األداء لسنة 2021 بيان المرافق الرمز

44 000 000 المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.2.1.1.0.12.047

23 000 000 المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.2.1.1.0.12.048

6 000 000 المعهد الوطني الصحي 4.2.1.1.0.12.049

2 500 000 المركز الوطني للوقاية من األشعة 4.2.1.1.0.12.050

4 000 000 مديرية األدوية و الصيدلة 4.2.1.1.0.12.051

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة 4.2.1.1.0.12.052

7 500 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 4.2.1.1.0.12.053

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات 4.2.1.1.0.12.054

8 500 000 المركز االستشفائي الجهوي بالرباط 4.2.1.1.0.12.055

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت 4.2.1.1.0.12.056

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها 4.2.1.1.0.12.057

9 000 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 4.2.1.1.0.12.058

4 500 000 المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان 4.2.1.1.0.12.059

4 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا 4.2.1.1.0.12.060

4 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز 4.2.1.1.0.12.061

5 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة 4.2.1.1.0.12.062

4 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور 4.2.1.1.0.12.063

5 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك 4.2.1.1.0.12.064

8 000 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم 4.2.1.1.0.12.065

6 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة 4.2.1.1.0.12.066

11 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.2.1.1.0.12.067

5 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر 4.2.1.1.0.12.068

8 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل 4.2.1.1.0.12.069

4 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب 4.2.1.1.0.12.070

8 000 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.2.1.1.0.12.071

4 000 000 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.2.1.1.0.12.072

8 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة 4.2.1.1.0.12.073

6 000 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.2.1.1.0.12.074

31 000 000 المركز االستشفائي الجهوي بفاس  4.2.1.1.0.12.075

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير 4.2.1.1.0.12.076
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6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني 4.2.1.1.0.12.077

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.2.1.1.0.12.078

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان 4.2.1.1.0.12.079

10 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد 4.2.1.1.0.12.080

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة 4.2.1.1.0.12.081

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور 4.2.1.1.0.12.082

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية 4.2.1.1.0.12.083

8 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح 4.2.1.1.0.12.084

7 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت 4.2.1.1.0.12.085

5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف 4.2.1.1.0.12.086

6 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة 4.2.1.1.0.12.087

941 500 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.2.1.1.0.13.003

50 000 000 الخزينة العامة للمملكة 4.2.1.1.0.13.005

- القسم اإلداري 4.2.1.1.0.13.006

45 000 000 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.2.1.1.0.13.007

95 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

12 495 000 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.2.1.1.0.14.001

2 412 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.2.1.1.0.14.002

1 806 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.2.1.1.0.14.003

1 355 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.2.1.1.0.14.004

1 234 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.2.1.1.0.14.005

1 335 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.2.1.1.0.14.006

1 998 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.2.1.1.0.14.007

1 539 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 4.2.1.1.0.14.008

1 229 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.2.1.1.0.14.009

1 570 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سال 4.2.1.1.0.14.010

1 315 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.2.1.1.0.14.011
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1 340 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيال 4.2.1.1.0.14.012

2 060 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.2.1.1.0.14.013

1 084 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.2.1.1.0.14.014

865 000 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.2.1.1.0.14.015

1 240 000 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.2.1.1.0.14.016

200 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس 4.2.1.1.0.14.018

250 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش 4.2.1.1.0.14.019

200 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس 4.2.1.1.0.14.020

200 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.2.1.1.0.14.021

220 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.2.1.1.0.14.022

220 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.2.1.1.0.14.023

10 000 000 المديرية العامة للطيران المدني  4.2.1.1.0.14.024

46 167 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي 
واالقتصاد االجتماعي

األمانة العامة للحكومة

20 000 000 مديرية المطبعة الرسمية 4.2.1.1.0.16.001

20 000 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

5 000 000 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 4.2.1.1.0.17.002

3 500 000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.2.1.1.0.17.003

9 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.2.1.1.0.17.004

5 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.2.1.1.0.17.005

7 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.2.1.1.0.17.006

- مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.2.1.1.0.17.007

4 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.2.1.1.0.17.008

3 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.2.1.1.0.17.009

7 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.2.1.1.0.17.010

5 000 000 معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق 4.2.1.1.0.17.011

6 000 000 المعهد العالي للدراسات البحرية 4.2.1.1.0.17.012

1 000 000 مصلحة التكوين المستمر 4.2.1.1.0.17.014



-87-

44

اعتمادات األداء لسنة 2021 بيان المرافق الرمز

2 500 000 مديرية المالحة التجارية 4.2.1.1.0.17.018

2 700 000 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.2.1.1.0.17.019

3 000 000 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.2.1.1.0.17.020

2 800 000 مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل 4.2.1.1.0.17.021

45 000 000 المديرية العامة لألرصاد الجوية 4.2.1.1.0.17.022

500 000 مصلحة تسيير األوراش  4.2.1.1.0.17.023

113 500 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

2 850 000 معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سال 4.2.1.1.0.20.001

2 950 000 المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.2.1.1.0.20.002

1 750 000 المعهد التقني الفالحي بالشاوية 4.2.1.1.0.20.003

2 050 000 المعهد التقني الفالحي بتيفلت 4.2.1.1.0.20.004

2 100 000 المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر 4.2.1.1.0.20.005

2 500 000 المدرسة الفالحية بتمارة 4.2.1.1.0.20.006

19 400 000 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية  4.2.1.1.0.20.007

2 610 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.2.1.1.0.20.008

2 578 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.2.1.1.0.20.009

4 842 000 المعهد العالي للصيد البحري  4.2.1.1.0.20.010

2 700 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.2.1.1.0.20.011

2 750 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.2.1.1.0.20.012

2 400 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.2.1.1.0.20.013

5 300 000 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.2.1.1.0.20.014

11 700 000 مصلحة الثانويات الفالحية 4.2.1.1.0.20.015

14 000 000 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية  4.2.1.1.0.20.016

- المنتزه الوطني لسوس ماسة  4.2.1.1.0.20.017

82 480 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
والغابات

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

20 000 000 قسم الحج  4.2.1.1.0.23.001
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500 000 متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 4.2.1.1.0.23.002

20 500 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

2 500 000 معهد المعادن بتويسيت  4.2.1.1.0.27.001

2 600 000 معهد المعادن بمراكش 4.2.1.1.0.27.002

600 000 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.2.1.1.0.27.004

5 700 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

1 500 000 مطبعة دار المناهل 4.2.1.1.0.29.001

13 000 000 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.2.1.1.0.29.004

12 000 000 المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.2.1.1.0.29.005

8 000 000 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.2.1.1.0.29.006

8 000 000 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.2.1.1.0.29.007

4 080 000 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال  4.2.1.1.0.29.008

8 060 000 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما  4.2.1.1.0.29.009

54 640 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة

وزارة الشغل و اإلدماج المهني

100 000 قسم التكوين 4.2.1.1.0.31.004

100 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشغل و اإلدماج المهني

إدارة الدفاع الوطني

14 681 000 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد 4.2.1.1.0.34.001

170 000 000 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.2.1.1.0.34.002

52 000 000 المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.1.1.0.34.003

50 000 000 المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.2.1.1.0.34.004

12 000 000 المستشفى العسكري بالعيون 4.2.1.1.0.34.005

10 000 000 المستشفى العسكري بالداخلة 4.2.1.1.0.34.006

21 000 000 المستشفى العسكري بكلميم 4.2.1.1.0.34.007

33 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير  4.2.1.1.0.34.008

3 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة  4.2.1.1.0.34.009

2 474 000 وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.2.1.1.0.34.010
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- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.2.1.1.0.34.011

4 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية 4.2.1.1.0.34.012

372 155 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني

المندوبية السامية للتخطيط

13 850 000 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي 4.2.1.1.0.42.001

1 661 000 المركز الوطني للتوثيق 4.2.1.1.0.42.002

1 616 000 مدرسة علوم المعلومات  4.2.1.1.0.42.003

17 127 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

9 229 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط 4.2.1.1.0.46.001

1 330 000 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.2.1.1.0.46.002

3 420 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.2.1.1.0.46.005

186 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.2.1.1.0.46.006

186 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.2.1.1.0.46.007

14 351 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
المدينة

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

5 500 000 مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.2.1.1.0.51.001

5 500 000 مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

1 912 620 000 مجموع نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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الجدول -و-
( المادة 44)

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية 2021
(بالدرهم)

47

المجموع اعتمادات اإللتزام 
2022 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2021 بيان المرافق الرمز

رئيس الحكومة

- - - الكولف الملكي دار السالم 4.2.2.2.0.04.001

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس 
الحكومة

وزارة العدل 

- - - مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.2.2.2.0.06.002

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
العدل

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

- - - مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.2.2.2.0.07.002

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

وزارة الداخلية

- - - مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي 4.2.2.2.0.08.018

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الداخلية

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

- - - قسم استراتيجيات التكوين 4.2.2.2.0.11.003

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

وزارة الصحة

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات 4.2.2.2.0.12.001

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.2.2.2.0.12.002

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت 4.2.2.2.0.12.003

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت 4.2.2.2.0.12.004

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة 4.2.2.2.0.12.005

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة 4.2.2.2.0.12.006

500 000 - 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة 4.2.2.2.0.12.007

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي 4.2.2.2.0.12.008

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة 4.2.2.2.0.12.009

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات 4.2.2.2.0.12.010
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2022 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2021 بيان المرافق الرمز

500 000 - 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان 4.2.2.2.0.12.012

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو 4.2.2.2.0.12.013

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة 4.2.2.2.0.12.014

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.2.2.2.0.12.015

500 000 - 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون 4.2.2.2.0.12.016

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش 4.2.2.2.0.12.017

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة  4.2.2.2.0.12.018

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان 4.2.2.2.0.12.019

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.2.2.2.0.12.020

300 000 - 300 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران 4.2.2.2.0.12.021

- - - المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة 4.2.2.2.0.12.022

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة 4.2.2.2.0.12.023

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة 4.2.2.2.0.12.024

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج 4.2.2.2.0.12.025

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور 4.2.2.2.0.12.026

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان 4.2.2.2.0.12.027

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب  4.2.2.2.0.12.028

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون  4.2.2.2.0.12.029

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان 4.2.2.2.0.12.030

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل  4.2.2.2.0.12.031

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير  4.2.2.2.0.12.032

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش 4.2.2.2.0.12.033

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي  4.2.2.2.0.12.035

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 4.2.2.2.0.12.036

600 000 - 600 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.2.2.2.0.12.037

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء  4.2.2.2.0.12.038

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية 4.2.2.2.0.12.039

- - - المركز اإلستشفائي بعمالة سال 4.2.2.2.0.12.040

- - - المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.2.2.2.0.12.041
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2022 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2021 بيان المرافق الرمز

700 000 - 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات 4.2.2.2.0.12.042

900 000 - 900 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس  4.2.2.2.0.12.045

800 000 - 800 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة 4.2.2.2.0.12.046

10 000 000 - 10 000 000 المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.2.2.2.0.12.047

- - - المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.2.2.2.0.12.048

16 000 000 - 16 000 000 المعهد الوطني الصحي 4.2.2.2.0.12.049

3 500 000 - 3 500 000 المركز الوطني للوقاية من األشعة 4.2.2.2.0.12.050

9 500 000 - 9 500 000 مديرية األدوية و الصيدلة 4.2.2.2.0.12.051

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة 4.2.2.2.0.12.052

500 000 - 500 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 4.2.2.2.0.12.053

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات 4.2.2.2.0.12.054

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي الجهوي بالرباط 4.2.2.2.0.12.055

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت 4.2.2.2.0.12.056

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة-آيت باها 4.2.2.2.0.12.057

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 4.2.2.2.0.12.058

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان 4.2.2.2.0.12.059

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا 4.2.2.2.0.12.060

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز 4.2.2.2.0.12.061

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة 4.2.2.2.0.12.062

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور 4.2.2.2.0.12.063

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا-الزاك 4.2.2.2.0.12.064

500 000 - 500 000 المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم 4.2.2.2.0.12.065

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة 4.2.2.2.0.12.066

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.2.2.2.0.12.067

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر 4.2.2.2.0.12.068

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل 4.2.2.2.0.12.069

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب 4.2.2.2.0.12.070

400 000 - 400 000 المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.2.2.2.0.12.071

5 000 000 - 5 000 000 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.2.2.2.0.12.072
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2022 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2021 بيان المرافق الرمز

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة 4.2.2.2.0.12.073

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.2.2.2.0.12.074

1 200 000 - 1 200 000 المركز االستشفائي الجهوي بفاس  4.2.2.2.0.12.075

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير 4.2.2.2.0.12.076

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني 4.2.2.2.0.12.077

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.2.2.2.0.12.078

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان 4.2.2.2.0.12.079

600 000 - 600 000 المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد 4.2.2.2.0.12.080

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة 4.2.2.2.0.12.081

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور 4.2.2.2.0.12.082

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية 4.2.2.2.0.12.083

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح 4.2.2.2.0.12.084

- - - المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت 4.2.2.2.0.12.085

400 000 - 400 000 المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف 4.2.2.2.0.12.086

- - - المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة 4.2.2.2.0.12.087

84 000 000 - 84 000 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الصحة

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

- - - مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.2.2.2.0.13.003

- - - الخزينة العامة للمملكة 4.2.2.2.0.13.005

3 900 000 - 3 900 000 القسم اإلداري 4.2.2.2.0.13.006

- - - إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.2.2.2.0.13.007

3 900 000 - 3 900 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

825 000 - 825 000 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.2.2.2.0.14.001

1 725 000 - 1 725 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.2.2.2.0.14.002

1 313 000 - 1 313 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.2.2.2.0.14.003

638 000 - 638 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.2.2.2.0.14.004

525 000 - 525 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.2.2.2.0.14.005
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2022 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2021 بيان المرافق الرمز

600 000 - 600 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.2.2.2.0.14.006

1 500 000 - 1 500 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.2.2.2.0.14.007

788 000 - 788 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 4.2.2.2.0.14.008

750 000 - 750 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.2.2.2.0.14.009

375 000 - 375 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سال 4.2.2.2.0.14.010

750 000 - 750 000 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.2.2.2.0.14.011

525 000 - 525 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيال 4.2.2.2.0.14.012

563 000 - 563 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.2.2.2.0.14.013

600 000 - 600 000 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.2.2.2.0.14.014

525 000 - 525 000 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.2.2.2.0.14.015

750 000 - 750 000 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.2.2.2.0.14.016

70 000 - 70 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس 4.2.2.2.0.14.018

70 000 - 70 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش 4.2.2.2.0.14.019

70 000 - 70 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس 4.2.2.2.0.14.020

70 000 - 70 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.2.2.2.0.14.021

70 000 - 70 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.2.2.2.0.14.022

70 000 - 70 000 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.2.2.2.0.14.023

45 000 000 10 000 000 35 000 000 المديرية العامة للطيران المدني  4.2.2.2.0.14.024

58 172 000 10 000 000 48 172 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي

األمانة العامة للحكومة

- - - مديرية المطبعة الرسمية 4.2.2.2.0.16.001

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة 
العامة للحكومة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

6 000 000 2 000 000 4 000 000 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 4.2.2.2.0.17.002

1 000 000 - 1 000 000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.2.2.2.0.17.003

1 000 000 - 1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.2.2.2.0.17.004

1 000 000 - 1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.2.2.2.0.17.005

1 500 000 - 1 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.2.2.2.0.17.006
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اعتمادات األداء لسنة 
2021 بيان المرافق الرمز

- - - مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.2.2.2.0.17.007

1 000 000 - 1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.2.2.2.0.17.008

1 000 000 - 1 000 000 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.2.2.2.0.17.009

3 500 000 - 3 500 000 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.2.2.2.0.17.010

1 000 000 - 1 000 000 معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق 4.2.2.2.0.17.011

28 000 000 18 000 000 10 000 000 المعهد العالي للدراسات البحرية 4.2.2.2.0.17.012

300 000 - 300 000 مصلحة التكوين المستمر 4.2.2.2.0.17.014

4 500 000 - 4 500 000 مديرية المالحة التجارية 4.2.2.2.0.17.018

500 000 - 500 000 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.2.2.2.0.17.019

500 000 - 500 000 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.2.2.2.0.17.020

500 000 - 500 000 مصلحة السوقيات والمعدات ببني مالل 4.2.2.2.0.17.021

115 000 000 62 000 000 53 000 000 المديرية العامة لألرصاد الجوية 4.2.2.2.0.17.022

500 000 - 500 000 مصلحة تسيير األوراش  4.2.2.2.0.17.023

166 800 000 82 000 000 84 800 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

- - - معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سال 4.2.2.2.0.20.001

- - - المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.2.2.2.0.20.002

- - - المعهد التقني الفالحي بالشاوية 4.2.2.2.0.20.003

- - - المعهد التقني الفالحي بتيفلت 4.2.2.2.0.20.004

- - - المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر 4.2.2.2.0.20.005

- - - المدرسة الفالحية بتمارة 4.2.2.2.0.20.006

2 000 000 - 2 000 000 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية  4.2.2.2.0.20.007

400 000 - 400 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.2.2.2.0.20.008

215 000 - 215 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.2.2.2.0.20.009

3 040 000 - 3 040 000 المعهد العالي للصيد البحري  4.2.2.2.0.20.010

200 000 - 200 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.2.2.2.0.20.011

3 668 000 - 3 668 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.2.2.2.0.20.012

1 000 000 - 1 000 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.2.2.2.0.20.013

7 600 000 3 100 000 4 500 000 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.2.2.2.0.20.014
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2022 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2021 بيان المرافق الرمز

10 000 000 - 10 000 000 مصلحة الثانويات الفالحية 4.2.2.2.0.20.015

- - - مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية  4.2.2.2.0.20.016

550 000 - 550 000 المنتزه الوطني لسوس ماسة  4.2.2.2.0.20.017

28 673 000 3 100 000 25 573 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

- - - قسم الحج  4.2.2.2.0.23.001

- - - متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 4.2.2.2.0.23.002

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

380 000 - 380 000 معهد المعادن بتويسيت  4.2.2.2.0.27.001

1 000 000 - 1 000 000 معهد المعادن بمراكش 4.2.2.2.0.27.002

900 000 - 900 000 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.2.2.2.0.27.004

2 280 000 - 2 280 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الطاقة والمعادن والبيئة

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

- - - مطبعة دار المناهل 4.2.2.2.0.29.001

- - - المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.2.2.2.0.29.004

- - - المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.2.2.2.0.29.005

- - - مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.2.2.2.0.29.006

- - - مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.2.2.2.0.29.007

3 610 000 - 3 610 000 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال  4.2.2.2.0.29.008

6 500 000 - 6 500 000 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما  4.2.2.2.0.29.009

10 110 000 - 10 110 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الثقافة والشباب والرياضة

وزارة الشغل و اإلدماج المهني

- - - قسم التكوين 4.2.2.2.0.31.004

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
الشغل و اإلدماج المهني

إدارة الدفاع الوطني

3 000 000 - 3 000 000 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد 4.2.2.2.0.34.001
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المجموع اعتمادات اإللتزام 
2022 و ما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
2021 بيان المرافق الرمز

- - - المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.2.2.2.0.34.002

- - - المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.2.2.0.34.003

- - - المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.2.2.2.0.34.004

- - - المستشفى العسكري بالعيون 4.2.2.2.0.34.005

- - - المستشفى العسكري بالداخلة 4.2.2.2.0.34.006

- - - المستشفى العسكري بكلميم 4.2.2.2.0.34.007

- - - المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير  4.2.2.2.0.34.008

- - - المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة  4.2.2.2.0.34.009

- - - وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.2.2.2.0.34.010

- - - المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.2.2.2.0.34.011

- - - المركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية 4.2.2.2.0.34.012

3 000 000 - 3 000 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة 
الدفاع الوطني

المندوبية السامية للتخطيط

2 942 000 - 2 942 000 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي 4.2.2.2.0.42.001

2 000 000 - 2 000 000 المركز الوطني للتوثيق 4.2.2.2.0.42.002

1 350 000 - 1 350 000 مدرسة علوم المعلومات  4.2.2.2.0.42.003

6 292 000 - 6 292 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة 
للمندوبية السامية للتخطيط

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

2 100 000 - 2 100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط 4.2.2.2.0.46.001

700 000 - 700 000 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.2.2.2.0.46.002

1 300 000 - 1 300 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.2.2.2.0.46.005

100 000 - 100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.2.2.2.0.46.006

100 000 - 100 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.2.2.2.0.46.007

4 300 000 - 4 300 000 مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

- - - مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.2.2.2.0.51.001

- - - مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة 
للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

367 527 000 95 100 000 272 427 000 مجموع نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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الجدول -ز-
( المادة 45)

نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2021
(بالدرهم)

55

نفقات سنة 2021 بيان الحسابات الرقم

3.1-الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

90 000 000 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل 3.2.0.0.1.00.001

5 000 000 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات اإلحتياطية 3.2.0.0.1.00.003

700 000 000 صندوق النهوض بتشغيل الشباب 3.2.0.0.1.00.005

2 914 000 000 صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن  3.2.0.0.1.00.006

1 100 000 000 صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات 3.2.0.0.1.00.008

200 000 000 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت 3.2.0.0.1.04.005

3 350 000 000 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 3.2.0.0.1.04.006

10 000 000 صندوق التأهيل اإلجتماعي 3.2.0.0.1.04.007

400 000 000 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 3.2.0.0.1.06.001

160 000 000 صندوق التكافل العائلي 3.2.0.0.1.06.002

25 000 000 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة  3.2.0.0.1.07.001

28 504 269 000 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 3.2.0.0.1.08.004

200 000 000 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية 3.2.0.0.1.08.005

9 000 000 000 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات 3.2.0.0.1.08.006

1 500 000 000 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 3.2.0.0.1.08.008

30 000 000 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني 3.2.0.0.1.08.009

463 927 000 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية و وثائق السفر 3.2.0.0.1.08.010

844 000 000 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها 3.2.0.0.1.08.011

300 000 000 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 3.2.0.0.1.08.012

1 000 000 000 صندوق التضامن بين الجهات 3.2.0.0.1.08.013

22 500 000 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية  3.2.0.0.1.11.001

للتذكرة الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها 3.2.0.0.1.11.002

1 300 000 000 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 3.2.0.0.1.12.001

1 520 000 000 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة 3.2.0.0.1.13.003

80 000 000 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب 3.2.0.0.1.13.004

350 000 000 مرصدات المصالح المالية 3.2.0.0.1.13.008

5 000 000 صندوق االصالح الزراعي 3.2.0.0.1.13.009

للتذكرة األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عمالت أجنبية 3.2.0.0.1.13.012



-99-

56

نفقات سنة 2021 بيان الحسابات الرقم

للتذكرة الصندوق الخاص بالزكاة 3.2.0.0.1.13.017

600 000 000 صندوق تضامن مؤسسات التأمين 3.2.0.0.1.13.018

600 000 000 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية 3.2.0.0.1.13.021

للتذكرة صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة 3.2.0.0.1.13.022

9 500 000 000 صندوق دعم الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي 3.2.0.0.1.13.024

للتذكرة الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي 3.2.0.0.1.13.025

650 000 000 صندوق محاربة الغش الجمركي 3.2.0.0.1.13.026

360 000 000 صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة 3.2.0.0.1.13.027

2 000 000 000 صندوق دعم تمويل المبادرة المقاوالتية  3.2.0.0.1.13.028

للتذكرة صندوق تحديث اإلدارة العمومية 3.2.0.0.1.13.029

للتذكرة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"  3.2.0.0.1.13.030

للتذكرة صندوق االستثمار االستراتيجي 3.2.0.0.1.13.031

2 700 000 000 الصندوق الخاص بالطرق 3.2.0.0.1.17.001

16 000 000 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي 3.2.0.0.1.17.003

4 000 000 000 صندوق التنمية الفالحية 3.2.0.0.1.20.005

75 000 000 صندوق تنمية الصيد البحري 3.2.0.0.1.20.006

2 249 000 000 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية 3.2.0.0.1.20.007

650 000 000 الصندوق الوطني الغابوي 3.2.0.0.1.20.008

25 000 000 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية  3.2.0.0.1.20.009

200 000 000 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة 3.2.0.0.1.27.002

للتذكرة صندوق التنمية الطاقية 3.2.0.0.1.27.003

20 000 000 الصندوق الوطني للعمل الثقافي 3.2.0.0.1.29.001

800 000 000 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة 3.2.0.0.1.29.003

370 000 000 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وباإلعالنات وبالنشر العمومي  3.2.0.0.1.29.004

200 000 000 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون الدولي 3.2.0.0.1.34.001

50 000 000 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي 3.2.0.0.1.34.002

2 000 000 000 صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري  3.2.0.0.1.46.001

150 000 000 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون 3.2.0.0.1.51.001

81 288 696 000 مجموع نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
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3.4-حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

56 386 000 حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس 3.2.0.0.4.13.021

92 678 000 حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية 3.2.0.0.4.13.022

1 145 551 000 حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة االطراف 3.2.0.0.4.13.023

1 294 615 000 مجموع نفقات حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

3.5-حسابات العمليات النقدية

للتذكرة فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العمالت األجنبية 3.2.0.0.5.13.001

للتذكرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية 3.2.0.0.5.13.003

للتذكرة مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية

3.7-حسابات التمويل

للتذكرة القروض الممنوحة للجماعات الترابية 3.2.0.0.7.13.017

للتذكرة القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير 3.2.0.0.7.13.059

للتذكرة القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية 3.2.0.0.7.13.064

للتذكرة القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة" 3.2.0.0.7.13.066

للتذكرة مجموع نفقات حسابات التمويل

3.9-حسابات النفقات من المخصصات

للتذكرة النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية 3.2.0.0.9.04.002

10 800 000 000 اشتراء واصالح معدات القوات المسلحة الملكية 3.2.0.0.9.34.001

للتذكرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق 3.2.0.0.9.34.002

500 000 الصندوق الخاص بالعالقات العامة 3.2.0.0.9.42.001

10 800 500 000 مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات

93 383 811 000 مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة




