
الجـزء األول

املعطيات العامة للتوازن املالي

الباب األول

األحكام املتعلقة باملوارد العمومية

I . - الضرائب واملوارد املأذون في استيفائها

املـــادة األولى

التشريعية  للنصوص  وفقا  املختصة،  الجهات  تستمر   -  .I

والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون املالية هذا، في 

القيام خالل السنة املالية 2016 :

1- باستيفاء الضرائب والحاصالت والدخول املخصصة للدولة ؛

2- باستيفاء الضرائب والحاصالت والرسوم والدخول املخصصة 

ذلك  املخولة  والهيئات  العمومية  واملؤسسات  الترابية  للجماعات 

بحكم القانون .

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى   -  .II

وفق الشروط املقررة في قانون املالية هذا.

III. - كل ضريبة مباشرة أوغير مباشرة سوى الضرائب املأذون فيها 

بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها وأحكام 

مهما كان الوصف أواالسم الذي تجبى به،  قانون املالية هذا تعتبر، 

محظورة بـتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها واملستخدمون الذين 

يضعون جداولها وتعاريفها أويباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم 

بصرف النظر عن إقامة دعوى االسترداد  مرتكبين لجريمة الغدر، 

خالل ثالث سنوات على الجباة أواملحصلين أوغيرهم من األشخاص 

الذين قاموا بأعمال الجباية .

ويتعرض كذلك للعقوبات املقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر 

الذين  العموميين  أواملوظفين  العمومية  للسلطة  املمارسين  جميع 

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

في نص تشريعي أوتنظيمي، إعفاءات من الرسوم أوالضرائب العامة 

أويقدمون مجانا منتجات أوخدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير املباشرة

املادة 2 

I. - وفقا ألحكام الفصل 70 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم 

بمقت�ضى مراسيم خالل السنة املالية 2016 :

من  وغيرها  الجمركية  الرسوم  استيفاء  وقف  أو  أسعار  بتغيير   -

وكذا  والصادرات  الواردات  على  املفروضة  والرسوم  الضرائب 

على  الضريبة  باستثناء  االستهالك،  على  الداخلية  الضرائب 

القيمة املضافة، املنصوص عليها في الظهير الشريف املعتبر بمثابة 

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

بتحديد املقادير املطبقة على البضائع واملصوغات املفروضة 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.

على  يصادق  الدستور،  من   70 الفصل  ألحكام  طبقا   -  .II

 املرسومين التاليين املتخذين عمال بأحكام املادة I-2 من قانون املالية

 رقم  100.14 للسنة املالية  2015 :

- املرسوم رقم 2.15.275 الصادر في 20 من جمادى اآلخرة  1436 

على  املفروض  االستيراد  رسم  بتغيير  املتعلق   )2015 )10 أبريل 

القمح اللين و مشتقاته.

 1436 الحجة  ذي  من   30 في  الصادر   2.15.810 رقم  املرسوم   -

على  املفروض  االستيراد  رسم  بتغيير  املتعلق   )2015 )14أكتوبر 

القمح اللين و مشتقاته.

مشروع قانون املالية رقم 70.15 
للسنة املالية 2016
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مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة

املادة 3

تغير و تتمـــم على النحــو التـالي، ابتداء من فـاتح يناير 2016، أحكـــام 

15 و 45 املكرر مرتين من مدونة الجمـارك والضرائب غير  الفصلين 

املباشرة الراجعة إلدارة الجمارك و الضرائب غير املباشرة املصادق 

بتاريخ  عليـها بالظهيـر الشـريف املـعتبر بمـــثـابة قانـون رقم 1.77.339 

25 من شـوال 1397 )9 أكتوبر 1977( :

»الفصل 15. - 1. – صنف .............................................الجمركية.

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

إن مقررات التصنيف التعريفي املتخذة بطلب من امللزم   -  3«

» أو على إثر نزاع بشأن عملية في الجمرك يجب تنفيذها فورا تجاه 

» صاحب الطلب بعد إشعار هذا األخير وأطراف النزاع.

»ويجري العمل.............................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

 .................... اإلدارة  تزود   -  1  - مرتين.  املكرر   45 » الفصل 

» واألنظمة الجمركية.

»2 – تزود اإلدارة كذلك األغيار بناء على طلب منهم و قبل إنجاز 

»عمليات االستيراد أو التصدير، بمقررات تتعلق باملعلومات امللزمة 

»تسمى  »مقررات مسبقة« تهم التصنيف التعريفي للبضائع و منشأها 

»و طرق تقييمها في الجمرك.

»تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح املقررات املسبقة و كذا الوثائق 

»املكونة للملف املرفق بالطلب.

»يجب أن يبلغ جواب اإلدارة داخل أجل ال يتعدى 150 يوما ابتداء 

»من تاريخ تسلم الطلب.

»تحدد مدة سريان مفعول املقررات املسبقة املذكورة في 5 سنوات 

3 سنوات بالنسبة لقواعد املنشأ  » بالنسبة للتصنيف التعريفي و في 

» وفي سنة واحدة بالنسبة لطرق التقييم في الجمرك.

»يمكن لإلدارة أن تلغي املقرر املسبق عندما تغير العناصر التي تم 

»على أساسها اتخاذ هذا املقرر.

 »يجب أن يثبت طالب املعلومات في التصريح الجمركي أن البضاعة 

»املصرح بها مطابقة في جميع النواحي لتلك الواردة في طلب املعلومات.

»يلغى املقرر املسبق ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، إذا تم 

»منحه على أساس بيانات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة، قدمها 

»طالب املعلومات.

املسبقة  املقررات  تنشر  بعده،   3 البند  بأحكام  اإلخالل  »دون 

الجريدة  في  و السيما  الوسائل  بجميع  اإلدارة  من طرف  »املتخذة 

»الرسمية أو في إحدى الجرائد املرخص لها بنشر اإلعالنات القانونية 

»و اإلدارية.

»3 - إن املعلومات ذات الطابع الخاص أو السري التي تهم األغيار 

»تكون محاطة بالسر املنهي وال يمكن إفشاؤها إال بإذن صريح من 

»الشخص الذي أدلى بها.

»4 - ال يمكن االحتجاج بالسر املنهي لرفض اإلدالء باملعلومات في 

»إطار اإلجراءات القضائية أو عندما يتعلق األمر باإلدارات الجبائية 

»أو اإلدارات واملؤسسات املكلفة بإعداد اإلحصائيات أو في الحاالت 

»التي ينص فيها القانون عن رفع السر املنهي.«

تعريفة الرسوم الجمركية

املادة 4 

ابتداء من فاتح يناير 2016، تغير على النحو التالي، تعريفة رسوم 

 25.00 من قانون املالية رقم   )  Iالبند(  4 االستيراد املحددة باملادة 

الصادر بتنفيذه   2000 31 ديسمبر  للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى 

 1421 األول  ربيع  من   25 بتاريخ   1.00.241 رقم  الشريف  الظهير 

)28 يونيو 2000(، كما وقع تغييره و تتميمه:
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استئناف استيفاء رسم االستيراد

 املطبق على الزبدة و بعض املنتجات النفطية

املادة 5

I. - ينسخ، ابتداء من فاتح يناير 2016، املرسوم رقم 2.07.1220 

2007( املتعلق بوقف  25 من شوال 1428 )6 نوفمبر  الصادر بتاريخ 

املصادقة  تمت  الزبدة كما  املفروض على  االستيراد  رسم  استيفاء 

 2008 املالية  للسنة   38.07 رقم  املالية  قانون  من   2 باملادة  عليه 

بتاريخ  الصادر   1.07.211 رقم  الشريف  بالظهير  عليه  املصادق 

16 من ذي الحجة 1428 )27 ديسمبر 2007(.

II. - تنسخ، ابتداء من فاتح يناير 2016، الفقرة II من املادة 3 املكررة 

عليه  املصادق   2003 املالية  للسنة   45.02 رقم  املالية  قانون  من 

بالظهير الشريف رقم 1.02.362 الصادر بتاريخ 26 من شوال 1423 

)31 ديسمبر 2002(. )بعض املنتجات النفطية(.

الضرائب الداخلية على االستهالك

املادة 6

ابتداء من فاتح يناير 2016، يغير و يتمم على النحو التالي الجدول 

9 من الظهير الشريف بمثابـــة قانــون رقم 1.77.340  ط( من الفصل 

بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( بتحديد املقادير املطبقة 

على البضائع واملصوغات املفروضة عليها ضريبة االستهالك الداخلي 

كما تم تغييره  وكذا املقتضيات الخاصة بهذه البضائع واملصوغات، 

وتتميمه :

»الفصل 9 ـ  - تحدد ....................................................................…

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

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

الوحدات 
التكميلية

وحدة الكمية 
حسب 
املواصفة

رسم 
االستيراد

نوع البضائع ترميز حسب النظام املنسق

زبد وغيرھا من مواد دسمة اخرى وزیوت مشتقة من اللبن ؛ منتجات 
ألبان قابلة للدهن.

04.05

- زبد 0405.10 00

- كلغ 2,5 10 - - - تكون فیھا نسبة الدسم % 84 وزنا و أقل.................................... 1

- كلغ 2,5 - - - غيرها........................................................................................ 90 1

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

.........................................................................................................................
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نظام جبائي تفضيلي

املادة 7

تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2016، املادة  7 )البند I(  من 

قانون املالية رقـم 115.12 للسنة املالية 2013 الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.12.57 بتاريخ 14 من صفر 1434)28 ديسمبر 2012(:

 »املادة I- .7.- استثناء ألحكام …………………….. من تخفيض بنسبة

» 90 % على قيمة السيارات على حالتها الجديدة. 

»يمنح التخفيض................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه(

املدونة العامة للضرائب

املادة 8

التالي  النحو  على  تتمم  و  تغير   ،2016 يناير  فاتح  من  ابتداء   -.  I

 أحكام املواد 6 و II - 11 و 19 و II - 28 و44 و V - 59 و II - 63 - باء

 و III - 64  و 65 و I - 82 و 86 و 89 و I - 92 و 93 و 96 و 99 و 104

و II - 106 و 118 و 121 و 123 و 124 و III - 129 و 131 و 133

169 155 و 164 و  I و 145 و 146 و   - I - واو و135 و 144   -   

 و III - 170 و 172 و 173 و 175 و 177 و III - 179 و 184 و 185 و 186

 و I - 192 و 208 و I - 212 و I - 214 و 220 و 221 و 224 و 225

264 و   263 و   262 و   261 و   242 و   232 و   231 و   226  و 

و 265 و 266 و 275 من املدونة العامة للضرائب املحدثة بموجب 

املادة 5 من قانون املالية رقم 43.06 للسنة املالية 2007 الصادر 

الحجة  10 ذي  بتاريخ  الشريف رقم 1.06.232  الظهير  بتنفيذه 

1427 )31 ديسمبر2006(، كما تم تغييرها وتتميمها :

»املادة 6. - اإلعفاءات

اإلعفاءات الدائمة من الضریبة وفرضها بالسعر املخفض   -  .I«

»بصفة دائمة

»ألف -اإلعفاءات الدائمة

»تعفى كليا من الضريبة على الشركات :

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

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

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

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

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

املبلغ األدنى للتحصيل
املقدار القيمي لثمن البيع للعموم 

خارج الضريبة على القيمة 
املضافة وخارج املقدار العيني* 

املقدار العيني بيان املنتجات

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

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

III.-  تبغ مصنع آخر  :

550 درهم لكل 1000 غرام % 25 380 درهم لكل 1000 غرام

املعد  و  املقطع  الرهيف  التبغ  أ( 

لتلفيف السجائر....................................

350 درهم لكل 1000 غرام % 25 280 درهم لكل 1000 غرام

األركیله أو  الشیشة  تبغ   ب( 

)معسل(......................................................

220 درهم لكل 1000 غرام % 25 158 درهم لكل 1000 غرام ت( غيره..........................................

*  خارج كلفة العالمات الجبائية.

»ط( الضرائب الداخلية على االستهالك املفروضة على التبغ املصنع
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»°29 - مع مراعاة ............................................................................

»................................................................................... سنوات محاسبية 

»متتالية ؛

بالنسبة  السرطان،  وعالج  للوقاية  سلمى  لال  مؤسسة   -  30°«

»ملجموع أنشطتها أو عملیاتها وكذا الدخول املحتملة املرتبطة بها.

°10 و11°  »تستثنى الهيئات املذكورة غير تلك املنصوص عليها في 

»و °12 و °13 و °14 و °16 و ° 17و °18 و °30 أعاله، من االستفادة 

»من :

»- تخفيض %100 على عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول 

»املعتبرة في حكمها املنصوص عليها في »جيم« - °1 أدناه ؛

»- وإعفاء زائد القيمة  برسم تفويت القيم املنقولة.

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

»جيم - اإلعفاءات الدائمة من الضریبة املحجوزة في املنبع.

»تعفى من الضریبة على الشركات املحجوزة في املنبع :

»°1 - عوائد األسهم وحصص املشاركة والدخول املعتبرة في حكمها 

»التالية :

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

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

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

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

»....................................................................... )26 فبراير 1992( ؛

الحرة القابضة  الشركات  طرف  من  املوزعة  الربائح   -« 

السالف   58.90 رقم  بالقانون  املنظمة   )Holding Offshore(«

»الذكر على مساهميها، باعتبار نسبة األرباح املترتبة عن األنشطة 

عليها املنصوص  الجزافية  الضريبة  من  االستفادة  تخول   »التي 

»في املادة III - 19- جيم أدناه ووفق الشروط املنصوص عليها  في 

»املادة VIII-7 أدناه ؛

»- الربائح وغيرها من عوائد املساهمة ............................................

)الباقي ال تغيير فيه(

ال تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة إال   -.  II  -.  11 »املادة 

»في حدود عشرة آالف )10.000( درهم عن كل يوم و عن كل مورد، 

»ألف«  -I(  10  »النفقات املترتبة على التكاليف املشار إليها في املادة 

 »و »باء« و »هاء«( أعاله ولم يثبت تسديدها بشيك ...............................

»........................................................................................ مبدأ املقاصة.

»ال تخصم كذلك من الحصيلة الخاضعة للضريبة مخصصات 

»االهتالكات املتعلقة باملستعقرات املقتناة وفق الشروط الواردة في 

»الفقرة أعاله. 

 »غير أن أحكام .....................................................................................

».............................................................................. املنجزة بين التجار.«

»املادة 19.- سعر الضريبة 

»I .- السعر العادي للضريبة

»تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي :

»ألف - باألسعار النسبية التالية :

السعرمبلغ الربح الصافي)بالدرھم(

% 10- یساوي أو یقل عن 300.000

% 20- من 001. 300 إلى 000. 000 .1

% 30- من 001. 000 1 إلى 000. 000. 5

% 31- ما فوق 000 .000 .5

والهيئات  االئتمان  مؤسسات  یخص  فیما   37% بسعر  »باء-  

»املعتبرة في حكمها وبنك املغرب وصندوق اإلیداع والتدبير وشركات 

»التأمين وإعادة التأمين.

»II .- األسعار النوعیة للضریبة

»تحدد األسعار النوعیة للضریبة على الشركات كما یلي :

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

»باء-% 10 :

»- بناء على اختيار ................................................................ االعتماد ؛

»-  بالنسبة للمقرات الجهوية ............................... الصفة املذكورة ؛

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

)الباقي ال تغيير فيه(
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»املادة II -. 28.- في حدود% 10 من مجموع الدخل املفروضة عليه 

»الضريبة وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئي�ضي :

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

 »-أو مبلغ الربح املعلوم املتفق عليه مسبقا في إطار عقد املرابحة،

»..................................................................................... في حكمها ؛

في إطار عقد »إجارة منتهية  أو مبلغ »هامش اإليجار« املحدد   -«

»بالتمليك« املؤدى من طرف الخاضعين للضريبة إلى مؤسسات 

»االئتمان أو الهيئات املعتبرة في حكمها.

»في حالة عدم تخصيص العقار الذي تم اقتناؤه من طرف الخاضع 

لسكناه الرئيسية  »إجارة منتهية بالتمليك«  »للضريبة في إطار عقد 

ألحكام  طبقا  الجبائية  وضعيته  تسوية  تتم  اإليجار،  فترة  »خالل 

»املادتين 208 و VIII( 232-°8( أدناه.

»يتوقف الخصم املذكور :

»-فيما يرجع ألصحاب األجور  ..........................................................

».......................... ومبلغ الربح املعلوم املتفق عليه مسبقا أو تكلفة 

»الشراء ومبلغ هامش اإليجار إلى املؤسسات أو الهيئات  التي أبرم 

»معها عقد املرابحة أو عقد »إجارة منتهية بالتمليك« ؛ 

»- فيما يرجع للخاضعين للضريبة اآلخرين .................. أو »املرابحة« 

»أو »إجارة منتهية بالتمليك« وإيصاالت األداء  .................................

»................................................................... في املادة 82 أدناه.

الفوائد  للضريبة من خصم  الخاضع  يستفيد  البناء،  »في حالة 

.................................................................................................  »املذكورة 

»..................................................................................... شريطة تقديمه

»الوثائق املثبتة لشغله املسكن املعني كسكنى رئيسية .

املعلوم  الربح  مبلغ  أو  الفوائد  خصم  بين  الجمع  يمكن  »ال 

أو مبلغ هامش اإليجار  »املرابحة«  »املتفق عليه مسبقا في إطار عقد 

»إجارة منتهية  »املؤدى من طرف الخاضعين للضريبة في إطار عقد 

 »بالتمليك« املشار إليه أعاله والخصوم املنصوص عليها على التوالي في

»املادتين V - 59 وII -  65 أدناه.«

»املادة 44. - آجال االختيار 

.............................................. للضريبة  الخاضعين  على  يجب   -.I« 

الرئيسية  مؤسستهم   .............................................................................«

»وذلك :

»- في حالة بداية النشاط، ....................................... الختيار نظام 

»الربح الجزافي أو فاتح ماي من السنة املوالية .............................

)الباقي ال تغيير فيه(

املبالغ املدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض  Vـ-   -.  59 »املادة 

عليه  املتفق  املعلوم  الربح  ومبلغ  الشراء  تكلفة  أو  عليها  »املحصل 

»مسبقا في إطار عقد »املرابحة« أو تكلفة الشراء ومبلغ هامش اإليجار 

 »املؤدى في إطار عقد »إجارة منتهية بالتمليك«، من أجل اقتناء مسكن

أدناه مخصص   28°-I-92 اجتماعي كما هو منصوص عليه في املادة«

»لسكنى رئيسية.

»يشترط إلنجاز الخصم املنصوص عليه في هذا البند ....................... 

»............................................................................. في املادة II - 65 أدناه.«

............................................................. الربح   - باء   -  II  -.  63  »املادة 

»............................................................ وفقا ملا ورد في املادة 3-°3 أعاله.

»غير أن مدة أقصاها سنة، تبتدئ من تاريخ إخالء املسكن، تمنح 

»للخاضع للضريبة قصد إنجاز عملية التفويت.

»يمنح هذا اإلعفاء كذلك للخاضع للضريبة، في حالة تفويت عقار 

 »أو جزء من عقار تم اقتناؤه في إطار عقد »إجارة منتهية بالتمليك«

»وتخصيصه لسكناه الرئيسية.

للضريبة  الخاضع  العقار من طرف  »وتحتسب مدة شغل هذا 

اإلعفاء  من  لالستفادة  أعاله،  إليها  املشار  املدة  ضمن  »كمكتري، 

»السالف الذكر.

»ويمنح هذا اإلعفاء كذلك لألرض ...................................................

»................................................. خمس)5( مرات.«
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يحدد صافي الدخل املفروضة عليه الضريبة   -  .III  -  .64 »املادة. 

»والناتج عن األمالك املشار إليها في املادة I( 61 - ألف -°2( أعاله، بعد 

»تطبيق التخفيض املشار إليه في البند II أعاله :

»- إما على املبلغ اإلجمالي للكراء أو اإليجار املبين نقدا في العقد ؛

»- و إما على املبلغ اإلجمالي املحصل عليه بضرب متوسط سعر 

»الزراعة املمارسة في الكميات املنصوص عليها في العقد إذا تعلق 

»األمر بأكرية تدفع مبالغها عينا ؛

في عليه  املنصوص  الجزافي  الفالحي  الدخل  جزء  على  وإما   -« 

»املادة 49 أعاله إذا تعلق األمر بأكرية تدفع مبالغها بقسط من 

»الثمار.«

»املادة 65 .- تحديد الربح العقاري املفروضة عليه الضريبة

 »يساوي صافي الربح املفروضة عليه الضريبة .................................

»............................................................................ مصاريف التملك.

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

»II. - يضاف إلى ثمن التملك مصاريف التملك ونفقات االستثمار 

»املنجزة وكذا الفوائد أو الربح املعلوم أو هامش اإليجار التي أداها 

................................................................ قروض  مقابل  إما   »املفوت 

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

»إجارة منتهية  وإما في إطار عقد املرابحة أو   .....................................«

 »بالتمليك« املبرم مع مؤسسات االئتمان ...................................................

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

)الباقي ال تغيير فيه( 

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

».................................................................... الدخول املتكون منها وذلك :

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

 »- قبل فاتح ماي من كل سنة، بالنسبة ألصحاب الدخول املهنية

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

)الباقي ال تغيير فيه(

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

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

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

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

»°3 - .............................................................. من املادة II - 73 أعاله ؛

مهنية  املتوفرون فقط على دخول  للضريبة  الخاضعون   -  4°«
»محددة حسب نظام الربح الجزافي واملفروضة عليهم الضريبة وفق 
»الربح األدنى املنصوص عليه في املادة 42 أعاله و الذين يقل أو يساوي 
»مبلغ الضريبة األصلية املترتب عليهم واملتعلقة بهذا الربح عن خمسة 

»آالف )5.000( درهم.

»يطبق هذا اإلعفاء ابتداء من السنة املوالية للسنة التي تم خاللها 
للضريبة  للخاضعين  بالنسبة  أنه  غير  املذكورة.  الضريبة  »إصدار 
»الجدد، فإن هذا اإلعفاء ال يطبق إال ابتداء من السنة الثانية املوالية 

»لسنة بداية النشاط.

»ويظل اإلعفاء من اإلقرار السنوي بمجموع الدخل املنهي مطبقا، 
»ما دام الخاضع للضريبة السالف الذكر مزاوال لنفس النشاط وما 
الناتج عن مزاولة هذا النشاط أقل من الربح  »دام الربح الجزافي 
وإال وجب عليه اإلدالء  أعاله،   42 »األدنى املنصوص عليه في املادة 
»بإقرار بمجموع الدخل وفق الشكل و األجل املنصوص عليهما في 

»املادة 82 أعاله.«

»املادة 89 .- العملیات املفروضة عليها الضریبة وجوبا

»I .- تخضع للضریبة على القيمة املضافة :

......................................................... العمليات التي يقوم بها   -  1°« 

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

»°7 - ما يسلمه شخص لنفسه ............................ في املادة 274 أدناه ؛

»°8 - عمليات تبادل أو تفويت البضائع و السلع املنقولة املستعملة 
»إذا كانت مرتبطة ببيع أصل تجاري وقام بها الخاضعون للضريبة ؛

»°9 - عمليات اإليواء .........................................................................

)الباقي ال تغيير فيه(

مع  املضافة  القيمة  على  الضريبة  من  تعفى   -  I  -.  92 »املادة 
»االستفادة من الحق في الخصم املنصوص عليه في املادة 101 أدناه : 

................................................................... املنتجات املسلمة   -  1°«

...............................................................................................................«
................................................................................................................«
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 »°45 -املواد و السلع و التجهيزات و الخدمات ...............................
».......................................... وفق املهام املنوطة بها ؛

»°46 - املواد و السلع و التجهيزات و الخدمات املقتناة من طرف 
»مؤسسة لال سلمى للوقاية و عالج السرطان و كذا الخدمات املقدمة 

»من لدنها.«

»املادة 93. - شروط اإلعفاءات

»I-. شروط إعفاء السكن االجتماعي

 »يراد بمساحة السكن ............................................................................

........................................................................................................................« 
»..................................................................... وفق الشروط التالية :

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

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

............................................................. العقد  يشتمل لزوما   -  3°«

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

 »ال يرفع الرهن ........................................................................................
»....................... إيصاالت األداء لرسم الخدمات الجماعية.

»إذا لم يطالب املقتني برفع الرهن بعد السنة الرابعة املوالية 
إشعار مع  مضمونة  رسالة  بموجب  إعذاره  يتم  االقتناء،   »لتاريخ 
 »بالتسلم لإلدالء بالوثائق السالفة الذكر داخل أجل ثالثين )30( يوما
املضافة  القيمة  على  الضريبة  مبلغ  تحصيل  طائلة  تحت  »وذلك 
»املذكورة عن طريق قائمة اإليرادات طبقا ملقتضيات املادة 177 أدناه 
»وكذا الغرامات والزيادات املتعلقة بها الواردة في املادة IV - 191 أدناه.

»°4 - يجب على املوثق ........................................................................

)الباقى ال تغيير فيه( 

»املادة 96.- تحديد األساس املفروضة عليه الضريبة

»مع مراعاة أحكام .............................................................................
»..............................................................................القيمة املضافة.

»يتكون رقم األعمال :

 »°1 - من مبلغ البيوع ........................................................................

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

»°7 - من املبلغ اإلجمالي لألتعاب .......................................................

»...................................................... و مؤجري األشياء أو الخدمات ؛ 

»°8 - فيما يخص العمليات التي تنجزها البنوك و الصيارفة من :

مبلغ الفوائد و الخصوم و األرباح الناتجة عن الصرف  -  « 
»وغيرها من العوائد ؛

عقد  إطار  في  مسبقا  عليه  املتفق  املعلوم  الربح  مبلغ   -  «
»»املرابحة« ؛

»إجارة منتهية  في إطار عقد  مبلغ هامش اإليجار املحدد   -  «
»بالتمليك« ؛

»°9 -  من املبلغ اإلجمالي لإليجار .......................................................

)الباقي ال تغيير فيه(

»املادة 99. - األسعار املخفضة

»تخضع للضريبة بالسعر املخفض :

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

»°2 - البالغ %10 مع الحق في الخصم :

 »- عمليات بيع السلع الغذائية ...........................................................

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

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

»- عمليات البنوك ................................... في املادة I - 89-°11 أعاله ؛

»- عمليات التمويل املنجزة في إطار عقود :

»• »املرابحة« ؛

»• »إجارة منتهية بالتمليك« بالنسبة القتناء السكن الشخ�ضي 
»من طرف أشخاص ذاتيين.

 »- املعامالت املتعلقة بالقيم ..............................................................

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

»°3 - البالغ 14% :

»أ( مع الحق في الخصم :

»- الزبدة .............................................................................................

النقل  عمليات  باستثناء  والبضائع  املسافرين  نقل  عمليات   -«
»السككي ؛

»- الطاقة الكهربائية ..........................................................................

»ب( من غير الحق في الخصم :

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

)الباقي ال تغيير فيه(

»املادة 104.- مبلغ الضريبة القابلة للخصم أو اإلرجاع

»I.- تحديد الحق في الخصم أو اإلرجاع

»يقبل الخصم أو اإلرجاع في حدود :
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......................................................................................................... «

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

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

»إذا كانت منشآت تضم قطاعات أنشطة منظمة بصورة مخالفة 

»ملا یتعلق بالضریبة على القیمة املضافة،جاز تحدید املعامل السنوي 

»للخصم بصفة مستقلة عن كل قطاع. 

»يحدد الخاضع للضريبة املعامل ......................................................

)الباقي ال تغيير فيه(

.- ال يخول الحق في خصم الضريبة املترتبة على  II  -  .106  »املادة 

عشرة  يفوق  مبلغها  كان  إذا  الخدمات  أو  األعمال  أو  »املشتريات 

يثبت ولم  مورد  كل  وعن  يوم  كل  عن  درهم   )10.000(  »آالف 

 »تسديدها بشيك مسطر..........................................................................

»..................................................................... مبدأ املقاصة.

 »بيد أن ................................................................................................

».......................................................................................... غير املحولة.«

»املادة 118 .- القواعد املحاسبية

»یجب على كل شخص خاضع للضریبة على القیمة املضافة :

»°1- أن يمسك محاسبة منتظمة ................................ باسترجاعه ؛

خاضعة  أنشطة  واحد  آن  في  يزاول  كان  إذا  يمسك،  أن   -2°«

»للضريبة بشكل مخالف  ...................................................... وذلك بأن 

»يطبق على كل نشاط من األنشطة املذكورة القواعد الخاصة به، مع 

»التقيد باألحكام الواردة في املادة 104 أعاله.«

»املادة 121.- الواقعة املنشئة للضريبة ووعاؤها

حين  املضافة  القيمة  على  للضريبة  املنشئة  الواقعة  »تتكون 

»االستيراد من أداء الرسوم الجمركية عن البضائع.

»يحدد سعر الضريبة بنسبة %20 من قيمة البضاعة.

»- يخفض السعر املذكور إلى :

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

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

: 10% - 2°«

»- فيما يخص املنتجات الوارد بيانها في املادة 99 -°2 أعاله ؛

»- فيما يخص الزيوت السائلة ...........................................................

»- فيما يخص الذرة و الشعير ؛

النفايات  مثل  البسيطة  األغذية  وكذا  الكسب  يخص  فيما   -«

وألياف  وبقايا  الصويا  وقشور  والتبن  الشعير  وحثالة  »واللباب 

»الذرة وتفل الشمندر الجاف والبرسيم املجفف والنخالة املكتلة، 

»املعدة لتغذية البهائم والدواجن ؛ 

»- فيما يخص املنيهوت ......................................................................

)الباقي ال تغيير فيه(

»املادة 123.- اإلعفاءات

»تعفى من الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد :

»°1 - البضائع املشار إليها في املادة I( 91 - ألف - °1 و °2 و°3( أعاله 

»باستثناء الذرة والشعير ؛

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

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

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

 »°44 - املواد و السلع ..........................................................................

».......................................................................... وفق املهام املنوطة بها ؛

املواد والسلع والتجهيزات والخدمات املقتناة من طرف   -  45°«

»مؤسسة لالسلمى للوقاية وعالج السرطان وكذا الخدمات املقدمة 

»من لدنها ؛

الطائرات املخصصة للنقل الجوي الدولي املنتظم وكذا   -  46°«

»التجهيزات وقطع الغيار املستعملة في إصالح هذه الطائرات.

»املادة 124.- إجراءات اإلعفاءات

»I .- تحدد اإلعفاءات املنصوص عليها باملواد ...................................

»I  - 92 )°6 و ...... و°43 و °44 و °45 و °46( و II و 123 )°22 ... و41° 

 »و °43 و °44 و °45( أعاله ......................................................................

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

)الباقي ال تغيير فيه(



- 10 -

»املادة III -.129.- املحررات ذات املنفعة االجتماعية :

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

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

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

»°9 - ............................................. املدينة القديمة بالدار البيضاء ؛

»°10 - العقود املتعلقة بنشاط وعمليات :

»- مؤسسة الحسن الثاني ..................................................................

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

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

»- مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ........................... السالف الذكر ؛

»- مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان ؛

................................................................................................ - 11°«

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

............................................................... املحررات املتعلقة   -  16°« 

».............................................................................. قبل 9 يوليو 1966 ؛

»°17 - عمليات تسليم القطع األرضية املنجزة وفق الظهير الشريف 

»رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق 

»باألرا�ضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.«

»املادة 131.- األساس الخاضع للضريبة

»من أجل تصفية الواجبات ......................................... يحدد أساس 

»الضريبة كما يلي :

»°1 - فيما يخص البيوع ............................................... تضاف إليه.

»غير أن القيمة الخاضعة للضريبة تتكون :

»- بالنسبة القتناء عقارات أو أصول تجارية في إطار عقد »مرابحة« 

»أو »إجارة منتهية بالتمليك«، في ثمن اقتناء هذه العقارات من 

»طرف مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها ؛

 »- بالنسبة لعمليات بيع العقارات بمزاد ..........................................

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

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

 »°19 - فيما يخص عقود اإليجار .....................................................
».................................................................... مع إضافة التحمالت.

»إال أنه فيما يخص اإليجارات الحكرية املتعلقة بأرا�ضي الدولة 
»املعدة إلنجاز مشاريع استثمارية في القطاع الصناعي أو الفالحي، فإن 

»األساس الخاضع للضريبة يحدد في مبلغ أكرية سنة واحدة ؛

»°20 - فيما يخص عقود اإليجار لعقارات ملدى الحياة ....................

)الباقي ال تغيير فيه(

»املادة I -.133.-واو. - يخضع لنسبة %4 :

»°1 - ..................................................................... مساحتها املغطاة ؛

إداري  أو  منهي  االقتناء.....................................................   -  2°«
مع مراعاة الشروط  مرات املساحة املغطاة،   )5( »في حدود خمس 

»املنصوص عليها في املادة I-134 بعده ؛

................................................................................................... - 3°« 
».................................................................. تقديم األموال املذكورة.«

»املادة 135.- الواجب الثابت 

.............................................................................  »تخضع للتسجيل 

»................................................. مبلغ خمسمائة ألف )500.000( درهم.

»وتخضع للتسجيل ............................ املحدد في مائتي )200( درهم :

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

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

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

»°12 - ....................................................................... بين الخواص ؛

 »°13 - عقود مؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها التي

»بواسطتها تقوم هذه املؤسسات بوضع عقارات أو أصول تجارية 

»إجارة  في إطار عمليات االئتمان اإليجاري أو  »رهن إشارة زبائنها، 

األطراف بترا�ضي  املذكورة  العقود  وفسخ  بالتمليك«،   »منتهية 

الذكر السالفة  العقارات  تفويت  وكذا  مفعولها  سريان   »خالل 

»لفائدة املستأجرين الواردين في العقود السالفة الذكر ؛

»°14 - مع مراعاة ...............................................................................

)الباقي ال تغيير فيه(
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 »املادة  I - .144.- الحد األدنى للضريبة على الشركات و للضريبة على

»الدخل برسم الدخول املهنية و الفالحية

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

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

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

»دال- .................................................................................................

»هاء- تسوية الحد األدنى للضريبة

»يخصم الحد األدنى من مبلغ الضريبة على الدخل، غير أن الفرق 

»يظل كسبا للخزينة إذا تبين أن الجزء املطابق للدخل املنهي أو الدخل 

الدخل  إلى  بالنظر  الدخل،  الضريبة على  أو هما معا من  »الفالحي 

»اإلجمالي املفروضة عليه الضريبة أقل من مبلغ الحد األدنى املحدث 

»بموجب »ألف« أعاله.«

 »املادة 145 . - ....................................................................................

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

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

لهم ليست  الذين  للضریبة  الخاضعين  على  یجب   -.VII« 

لزبنائهم یسلمونها  التي  الوثائق  جميع  في  يضيفوا  أن  تاجر   »صفة 

»أو لألغيار رقم تعريفهم الضريبي املسلم لهم من طرف املصلحة 

»املحلية للضرائب و كذا رقم القيد في الرسم املنهي.

یجب على الخاضعين للضریبة الذين يتوفرون على رقم   -VIII«

»التعريف املوحد للمقاولة أن يبينوه في الفاتورات و أي وثيقة أخرى 

»لها قوة اإلثبات التي یسلمونها لزبنائهم و كذا في جميع اإلقرارات 

»الجبائية املنصوص عليها في هذه املدونة.

»املادة 146 .- أوراق إثبات النفقات 

بها  السلع والخدمات التي يقوم  »یجب أن تكون عمليات شراء 

»الخاضع للضریبة لدى بائع خاضع للرسم املنهي منجزة فعليا و مثبتة 

»بفاتورة قانونیة تثبت صدقية هذه العمليات أو أي ورقة أخرى لها 

»قوة اإلثبات تحرر في اسم املعني باألمر.

»ویجب أن تتضمن ...........................................................................

)الباقي ال تغيير فيه(

»املادة 155.- اإلقرار اإللكتروني

»I .- يجوز للخاضعين ........................... بقرار للوزير املكلف باملالية.

»غير أنه يجب اإلدالء إلدارة الضرائب بطريقة إلكترونية باإلقرارات 
»السالفة الذكر :

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

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

»- و ابتداء من فاتح يناير 2016 .........................................................

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

»- و ابتداء من فاتح يناير 2017 بالنسبة لجميع املنشآت، باستثناء 
»املقاوالت الخاضعة للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي 
»املنصوص عليه في املادة 40 أعاله، حسب الكيفيات املحددة 

»بنص تنظیمي.

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

)الباقي ال تغيير فيه(

»املادة 164 - منح االمتیازات الجبائیة

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

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

»III .- ....................................................................... مبرمة مع الدولة.

»IV .- )ينسخ(

»املادة 169.- األداء اإللكتروني

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

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

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

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

 »- و ابتداء من فاتح يناير 2016 ..........................................................
»............... دون احتساب الضريبة على القيمة املضافة ؛

»- وابتداء من فاتح يناير 2017، بالنسبة لجميع املنشآت باستثناء 
»املقاوالت الخاضعة للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي 
»املنصوص عليه في املادة 40 أعاله، حسب الكيفيات املحددة 

»بنص تنظيمي.

»كما يتعين على الخاضعين للضريبة ................................................

)الباقي ال تغيير فيه(
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 »املادة  III -. 170.-  فيما يتعلق بالشركات .......................................
»............ اإلعفاءات املذكورة .

»وحينئذ تحدد الدفعات املستحقة عن السنة املحاسبية الجارية 
»استنادا إلى مبلغ الضريبة أو مبلغ الحد األدنى الذي كان يستحق 
لها  تخضع  التي  األسعار  تطبيق  مع  اإلعفاء،  عدم  حالة  في  »دفعه 

»الشركات املعنية برسم السنة املحاسبية الجارية.«

»املادة 172 . - التحصيل عن طريق الجدول

»تفرض الضریبة على الشركات عن طریق الجدول :

 »- إذا لم تدفع ..................................................................................
»................................................................. والزيادات املرتبطة بها ؛

 »- في حالة فرض الضریبة تلقائیا أو تصحیح مبلغ الضرائب وفق
»ما هو منصوص عليه في املواد 220 و 221 و 221 املكررة و 222 

»و 228و 229 أدناه.

»املادة 173.- التحصيل بواسطة األداء التلقائي

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

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

»- ........................................................................ رأس املال والدين.

»- .................................................................................... في حسابه.

»- الضريبة املستحقة على الخاضعين للضريبة املحددة دخولهم 
»املهنية أو الفالحية أو هما معا حسب نظام النتيجة الصافية 
»الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة بمن فيهم امللزمون 
»املزاولون للمهن الحرة املحددة الئحتها بنص تنظيمي املشار إليهم 
»في املادتين I - 155 و I - 169 أعاله، قبل انصرام أجل اإلقرار 

»املنصوص عليه في املواد 82 و 85 و 150 أعاله.

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

)الباقي ال تغيير فيه(

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

تفرض الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة عن   -.  I«
»طريق إصدار أمر بتحصيلها :

»- عندما يكون الخاضعون للضريبة ملزمين بإيداع إقرار سنوي 
في  إليهم  املشار  للضريبة  الخاضعين  باستثناء  العام  »بالدخل 
»املادة I - 173 أعاله و املحددة دخولهم املهنية أو الفالحية أو هما 
»معا حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة 
الحرة  للمهن  املزاولين  امللزمين  فيهم  بمن  املبسطة  »الصافية 

»املحددة الئحتها بنص تنظيمي ؛ 

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

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

»................................................... أو قنصلية معتمدة باملغرب ؛

»- في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية أو تصحيح الضرائب 

»كما هو منصوص عليه في املواد 220 و 221 و 221 املكررة و222 

»و223 و 228 و 229 أدناه.

»يصبح مجموع الضريبة ..................................................................

)الباقي ال تغيير فيه(

»املادة 177 -. تحصیل الضریبة عن طریق قائمة اإلیرادات 

»یحرر مأمورو إدارة الضرائب ........................................................

و221   و221   220 املواد  ملقتضیات  طبقا   .....................................«

»املكررة و 228 و 229 أدناه والذعائر املنصوص عليها في ھذه املدونة، 

املكلف  الوزير  لدن  من  التنفيذ  بصيغة  املذكورة  القوائم  »وتذيل 

»باملالية أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض.«

تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على   -. III  -.179 »املادة 

»السيارات

»يتم أداء الضريبة لدى .....................................................................

التأمين البنوك ووكاالت  السيما  املختص،  العمومي   »املحاسب 

»............................................................... التي يحددها نص تنظيمي.«
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»املادة 184 .- جزاءات ناتجة عن عدم اإلدالء أو اإلدالء املتأخر 
»باإلقرارات املتعلقة بالحصيلة الخاضعة للضريبة وزائد القيمة 
»والدخل العام واألرباح العقارية وأرباح رؤوس األموال املنقولة 

»ورقم األعمال والعقود واالتفاقات

»تطبق زيادات قدرها% 5 و% 15 و% 20 بالنسبة لإلقرار املتعلق 
»بالحصيلة الخاضعة للضريبة وزائد القيمة والدخل العام واألرباح 
والعقود  األعمال  ورقم  املنقولة  األموال  وأرباح رؤوس  »العقارية 

»واالتفاقات في الحاالت التالية :

: 5 % -«

أجل داخل  واالتفاقات  والعقود  اإلقرارات  إيداع  حالة  في   •« 
»ال يتجاوز ثالثين )30( يوما من التأخير ؛

أداء  يترتب عنه  األجل  إقرار تصحيحي خارج  إيداع  وفي حالة   •«
»واجبات تكميلية ؛

»-% 15 في حالة اإلدالء باإلقرارات والعقود واالتفاقات بعد أجل 
»ثالثين )30( يوما املذكور ؛

»-% 20 في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية في حالة عدم إيداع 
»اإلقرار الضريبي أو في حالة إيداع إقرار ناقص أو غير كاف.

»تحتسب الزيادات السالفة الذكر على مبلغ :

»°1 - إما الضريبة املطابقة لربح أو لدخل عام أو لألرباح العقارية 
 »أو ألرباح رؤوس األموال املنقولة أو لرقم أعمال السنة املحاسبية،

»وإما الواجبات التكميلية املستحقة ؛

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

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

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

»°5 - وإما .............................................................. و األرباح املعفاة.

 »و ال يمكن أن يقل مبلغ ....................................................................
»......................................................................... املشار إليها في °4 أعاله.

»غير أنه عند كل إقرار ناقص أو غير كاف، تطبق غرامة قدرها 
)500( درهم إذا لم يكن للعناصر الناقصة أو املتضاربة  »خمسمائة 

»تأثير على أساس الضريبة أو تحصيلها.

الجزاءات عن املخالفات لألحكام املتعلقة بحق   -  . »املادة 185 
»االطالع

)500( درهم في  »تفرض غرامة تهديدية يومية قدرها خمسمائة 
»حدود خمسين ألف )50.000( درهم على األشخاص الذين ال يدلون 
»باملعلومات املطلوبة داخل األجل والشروط املنصوص عليها في املادة 

»I - 214 أدناه.

 »غير أن هذه املقتضيات ...................................................................
»............................................................................. الجماعات الترابية.

»تفرض هذه الغرامة التهديدية اليومية عن طريق الجدول ............

)الباقي ال تغيير فيه(

»املادة  186.- جزاءات مطبقة في حالة تصحيح أساس الضريبة

»ألف - تطبق زيادة بسعر 20% :

»°1 - عند تصحيح حصيلة األرباح أو رقم األعمال لسنة محاسبية 
»أو األرباح العقارية أو األرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة ؛

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

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

»-°4 ........................................... عمال بمقتضيات املادة 220 أدناه.

»تحتسب زيادة 20% على مبلغ :

»- الواجبات املترتبة عن هذا التصحيح ؛

»- على كل إعادة إدماج تؤثر على نتيجة فيها عجز.

بالنسبة   30% إلى  ترفع  الذكر  السالفة   20% زيادة  أن  »غير 
»للخاضعين للضريبة على القيمة املضافة وللخاضعين إللزامية حجز 
»الضريبة في املنبع املنصوص عليها في املواد 110 و 111 و 116 و 117 

»و 156 إلى 160 أعاله.

»باء - ترفع إلى %100 زيادتي %20 و %30 السالفتي الذكر :

استعمال  إثر  على  للضريبة،  الخاضع  نية  سوء  ثبت  إذا   -  1°«
»األساليب التدليسية املنصوص عليها في املادة I- 192 أدناه ؛

»°2 - في حالة إخفاء ............................................................................

)الباقي ال تغيير فيه(

»املادة I -. 192 .- بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية املنصوص 
»عليها في هذه املدونة، يعاقب بالحبس ملدة تتراوح من شهر إلى سنتين 
درهم كل شخص ثبت في   )50.000( »وبغرامة قدرها خمسون ألف 
»حقه قصد اإلفالت من إخضاعه للضريبة أو التملص من دفعها 
استعمال  »أو الحصول على خصم منها أو استرجاع مبالغ بغير حق، 

»إحدى الوسائل التالية :

»- تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية ؛

»-بيع بدون فاتورات بصفة متكررة أو تسليم أو تقديم فاتورات 
»مزيفة أو صورية ؛

»- تقديم فاتورات أو وثائق إثبات صورية أو إخفاء أو إتالف وثائق 
»املحاسبة املطلوبة قانونيا ؛
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»- إخفاء أثمنة البيع أو الشراء أو اختالس مجموع أو بعض أصول 
»املقاولة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال 

»إعسارها ؛

»- عدم اإلدالء باإلقرارات املتعلقة باألنشطة املهنية املمارسة ملدة 
»تتجاوز أربع )4( سنوات ؛

»تطبق األحكام أعاله وفق الكيفيات املنصوص عليها في املادة 231 
»أدناه.«

املتأخر للضرائب  الجزاءات املترتبة على األداء   -  .208 »املادة 
»والواجبات والرسوم

 »I.- تطبق ذعيرة ..................................................................................
»......................................................................... من مبلغ :

»- األداءات التلقائية .........................................................................

»- الضرائب الصادرة .........................................................................

»- الضرائب الصادرة ............................. الجدول أو قائمة اإليرادات.

»غير أن ذعيرة 10% املذكورة :

 »- تخفض إلى 5% في حالة أداء الواجبات املستحقة داخل أجل
»ال يتعدى ثالثين )30( يوما من التأخير ؛

»- ترفع إلى% 20 في حالة عدم األداء أو األداء خارج األجل ملبلغ 
»الضريبة على القيمة املضافة املستحقة أو الواجبات املحجوزة 
»في املنبع املشار إليها في املواد 110 و 111 و 116 و 117 و 156 إلى 

»160 أعاله.

األحكام  ................................................................. من  »واستثناء 
الفترة التي تتجاوز إثني عشر    .............................................................«
شهرا الفاصلة بين التاریخ الذي قدم فیه الخاضع للضریبة   )12(«
أمام اللجنة املحلیة لتقدیر الضریبة املنصوص عليها  »الطعن سواء 
»في املادة 225 أدناه أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة 
وبين التاریخ الذي  أدناه    226 »بالضريبة املنصوص عليها في املادة 
املتضمن  اإلیرادات  قائمة  أو  الجدول  بتحصیل  األمر  فیه  »یوضع 

»للضریبة التكمیلیة املستحقة موضع التنفیذ.

 »وفيما يتعلق بتحصيل .....................................................................
»............................................................................ وتاريخ أداء الضريبة.

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

 »III.- بالنسبة للضریبة الخصوصیة السنویة على السیارات ...........
»................................................................... قدره مائة )100( درهم.

»وإذا ثبت التأخير  ..............................................................................
»........................ بصرف النظر عن إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز.«

 »املادة I -. 212.- إذا قررت اإلدارة  القيام بفحص محاسبة ...........

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

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

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

»............................................................................. تنفيذ املعالجات.

الفحص  أن تستغرق عملية  بأي حال من األحوال  يمكن  »وال 

»املشار إليه أعاله :

»- أكثر من ثالثة )3( أشهر ........................................ دون احتساب 

»الضريبة على القيمة املضافة ؛

»- أكثر من ستة )6( أشهر ........................................ دون احتساب 

»الضريبة على القيمة املضافة ؛ 

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

».............................................. فحص املحاسبة بمستشار يختاره.«

 »املادة I. -.214 - يجوز إلدارة الضرائب..........................................

 219 املادة  في  عليها  املنصوص  التبليغ  كيفيات  حسب  تطلب،  »أن 

»أدناه، االطالع على :

 »°1 - األصل أو تسليم النسخ على حامل مغناطي�ضي أو على ورق

»أو على كل حامل معلوماتي ملا يلي :

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

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

»غير أن ............................................................... ضريبي أو محاسبي.

»°2 - سجالت ..................................................................................... 

».................................... رتبة مفتش مساعد.

ويجب  »يجب أن تقدم طلبات االطالع املشار إليها أعاله كتابة، 

»أن تبين نوعية املعلومات والوثائق املطلوبة والسنوات املحاسبية 

»أو الفترات املعنية وكذا شكل ونوع وحامل هذه املعلومات والوثائق.

»يجب أن تقدم املعلومات والوثائق املشار إليها أعاله إلى اإلدارة 

»الضريبية طبقا للطلبات املذكورة خالل أجل أقصاه ثالثون )30( يوما 

»التي تلي تاريخ تسلم هذه الطلبات، ويجب أن تكون كاملة وذات قوة 

»ثبوتية و صدقية.«
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»املادة 220 . - املسطرة العادية لتصحيح الضرائب

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

إذا تلقى املفتش مالحظات .....................................................  -  .II« 

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

»....................................................... مع إخبارهم بأن هذا األساس سيصير 

»نهائيا إذا لم يقدموا طعنا في ذلك أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة 

أدناه أو أمام اللجنة الوطنية للنظر  225  »املنصوص عليها في املادة 

أدناه،   226 »في الطعون املتعلقة بالضريبة املنصوص عليها في املادة 

يوما املوالية لتاريخ تسلم   )30( داخل أجل الثالثين  »حسب الحالة، 

»رسالة التبليغ الثانية. 

»III. - )ينسخ(

»IV. - )ينسخ(

»V.- )ينسخ(

........................................................... الفور  على  تحرر   -  .VI« 

»............................................................................. الضرائب املفروضة :

»- عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل اآلجال املقررة في 

»البندين I و II من هذه املادة ؛

»- بعد االتفاق ................................................................ التصحيح ؛

»- عقب صدور مقرر اللجنة املحلية لتقدير الضريبة أو مقرر اللجنة 

»الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة ؛

»- بالنسبة للتصحيحات ..................................... مسطرة التصحيح.

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

» لتقدير الضريبة وعن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة 

» بالضريبة أمام املحكمة املختصة وفقا ألحكام املادة  242 أدناه. 

» VIII .- تكون مسطرة التصحيح ......................................................

»-..................................................  املنصوص عليه في البند II أعاله.

» وال يجوز ...................................... أمام اللجنة الوطنية للنظر في 

»الطعون املتعلقة بالضريبة أو أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة.

» IX. - تطبق أحكام ............................................................................

)الباقي ال تغيير فيه(

» املادة 221. -  املسطرة السريعة لتصحيح الضرائب

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

» II. - إذا قدمت مالحظات.................................................................  

لهم  بأن  إخبارهم  ».......................................................................مع 

» أن يطعنوا في األسس املذكورة أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة 

أدناه أو أمام اللجنة الوطنية للنظر   225 » املنصوص عليها في املادة 

226 أدناه،  » في الطعون املتعلقة بالضريبة املنصوص عليها في املادة 

التبليغ  رسالة   .................................. أجل  داخل  الحالة،  » حسب 

» الثانية.

» يقوم املفتش ................................................................... املذكورة.

» في حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة 

» أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة، حسب 

» الحالة، اليمكن أن ينازع في الضريبة املفروضة إال ...................... في 

» املادة 235 أدناه.

الشروط  وفق   ...................................... أمام  الطعن  » يمارس 

» املحددة في املواد 225 و 226 و 242 أدناه.

في حالة التوقف..................................................................   .  -  .III «

» املتعلق بنتيجة التصفية النهائية. 

» IV. - تكون مسطرة التصحيح الغية :

باألمر املعنيين  إلى  بالفحص  اإلشعار  توجيه  عدم  حالة  في   -« 

»أو ميثاق الخاضع للضريبة أو هما معا داخل األجل املنصوص 

»عليه في املادة I  - 212)الفقرة األولى( أعاله ؛

»- في حالة عدم تبليغ جواب املفتش على مالحظات الخاضعين 

» للضريبة داخل األجل املنصوص عليه في البند II أعاله.

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

»للضريبة ألول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة 

»بالضريبة أو أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة.«

»املادة 224.- التصحيح فيما يتعلق باألرباح العقارية

»إذا الحظ مفتش الضرائب،فيما يتعلق باألرباح العقارية بعد 

83 في املادة   »االطالع على إقرار الخاضع للضريبة املنصوص عليه  

أعاله، املكررة   221 املادة  في  عليه  املنصوص  ذاك  أو   »أعاله 

»ما يستوجب القيام ...............................................................................   

»................................................................... لتاريخ إيداع اإلقرار األولي 

 83 »أو اإلقرار التصحيحي املنصوص عليهما على التوالي في املادتين 

»و221 املكررة أعاله.
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»إذا أبدى الخاضع للضريبة ..............................................................

)الباقي ال تغيير فيه(

»املادة 225.- اللجان املحلية لتقدير الضريبة

»I .- تحدث اإلدارة لجانا ................................................اختصاصها.

» تنظر اللجان املذكورة في املطالبات التي يقدمها في شكل عرائض 

مؤسستهم  أو  االجتماعي  مقرهم  الكائن  للضريبة  » الخاضعون 

» الرئيسية داخل دائرة اختصاصها في الحاالت التالية :

»- التصحيحات فيما يتعلق بالدخول املهنية املحددة حسب نظام 

واألرباح  والدخول  العقارية  واألرباح  والدخول  الجزافي  »الربح 

»الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة وواجبات التسجيل والتمبر ؛

رقم  يتجاوز  ال  الذين  للضريبة  للخاضعين  املحاسبة  فحص   -«

» أعمالهم املصرح به في حساب الحاصالت والتكاليف، عن كل 

» سنة محاسبية عن الفترة غير املتقادمة موضوع الفحص، عشرة 

»)10( ماليين درهم.

» وتبت اللجان ................................ نصوص تشريعية أو تنظيمية. 

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

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

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

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

» °4 - ممثال ......................................................................... الطالب .

لتقدير  املحلية  اللجنة  إلى  املوجهة  املطالبات  املفتش  »يتسلم 

»الضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق املتعلقة بإجراءات املسطرة 

»التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت.

» تحدد هذه املطالبات موضوع الخالف وتتضمن عرضا للحجج 

» املستند إليها.

» يحدد أجل أقصاه ثالثة )3( أشهر لتسليم اللجنة املحلية لتقدير 

اإلدارة،  طرف  من  الذكر  السالفة  والوثائق  املطالبات  » الضريبة 

الخاضع  بالطعن املقدم من طرف  تبليغ اإلدارة  تاريخ  من  » ابتداء 

» للضريبة أمام اللجنة املذكورة. 

» وفي حالة عدم توجيه املطالبات و الوثائق السالفة الذكر داخل 

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

» تم اإلقرار بها أو قبولها من لدن الخاضع للضريبة.

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

» على األقل.......................................................................... في املادة 219 

» أعاله.

الطرفين  الضريبة  لتقدير  املحلية  للجنة  املقرر  الكاتب  » يخبر 

» بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما ال يقل عن ثالثين )30( 

» يوما وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادة 219 أعاله.

الرئيس  إذا حضرها  بصورة صحيحة  األمر  في  اللجنة  » وتبت 

» واثنان من أعضائها. وتتداول بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، 

» فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

.............................................. اللجان   مقررات  تكون  أن   » يجب 

»......................................................................املوالية لتاريخ صدورها.

» و يجب أن تبت اللجنة في أجل اثني عشر )12( شهرا يبتدئ من 

» تاريخ تسلمها املطالبات والوثائق من اإلدارة.

» وإذا انصرم األجل املشار إليه أعاله ولم تتخذ اللجنة املحلية 

بذلك  األطراف  املقرر  الكاتب  يشعر  مقررها،  الضريبة  » لتقدير 

» بواسطة رسالة خالل الشهرين املواليين النصرام أجل االثني عشر 

 219 » )12( شهرا املذكور، وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادة 

» أعاله.

» يحدد أجل أقصاه شهران لتسليم املطالبات والوثائق السالفة 

» الذكر من طرف اإلدارة للجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة 

» بالضريبة، ابتداء من تاريخ تبليغ اإلدارة برسالة اإلشعار املشار إليها 

» في الفقرة السابقة.

» وفي حالة عدم توجيه املطالبات و الوثائق السالفة الذكر داخل 

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

» تم اإلقرار بها أو قبولها من طرف الخاضع للضريبة.

»  باء - يعين ممثلو الخاضعين للضريبة وفق الشروط التالية : 

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

» °2 - فيما يخص الطعون................................................................ 

»مهنا حرة :

» يعين عامل العمالة..........................................................................

»................................................................................ اللجنة املحلية.

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

»......................... تبتدئ خاللها مهامهم في حظيرة اللجنة املحلية.
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إذا طرأ تأخير على تعيين املمثلين الجدد أو حال دون   - » جيم 

» ذلك عائق، وقع تلقائيا تمديد انتداب املمثلين املنتهية مهامهم لفترة 

» ال تتجاوز ستة )6( أشهر.

» دال- يمكن أن تضيف اللجنة............................................................ 

»..................................................................... إذا ارتأت أن هذه املواجهة 

»ضرورية.

» يجوز لإلدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا قضائيا في املقررات 

 » الصادرة عن اللجان املحلية لتقدير الضريبة، بما في ذلك ....................

».................................................................................في املادة 242 أدناه.

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

» اللجان املحلية لتقدير الضريبة.

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

» I. - تحدث لجنة دائمة تسمى »اللجنة الوطنية للنظر في الطعون 

» املتعلقة بالضريبة« ترفع إليها الطعون املتعلقة :

للضريبة  للخاضعين  الضريبية،  الوضعية  مجموع  بفحص   -«

» املنصوص عليه في املادة 216 أعاله، أيا كان مبلغ رقم األعمال 

» املصرح به ؛

»- بفحص املحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يساوي أو يفوق 
التكاليف،  و  الحاصالت  حساب  في  به  املصرح  أعمالهم  » رقم 

»برسم إحدى السنوات املحاسبية موضوع الفحص، عشرة )10( 

»ماليين درهم.

املتعلقة  الطعون  في  للنظر  الوطنية  اللجنة  إلى  كذلك  » وترفع 

» بالضريبة الطعون التي لم تصدر اللجان املحلية لتقدير الضريبة 

» داخل أجل إثني عشر )12( شهرا مقررات في شأنها.

 » تكون اللجنة املذكورة ....................................................................

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

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

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

»............................................................سبع )7( لجان فرعية تتداول في 

» القضايا املعروضة عليها.

 » II. - يرأس اللجنة الوطنية.............................................................. 

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

» ..........................................رئيس لجنة فرعية يعينه كل سنة.

للنظر الوطنية  اللجنة  أمام  طعنه  للضريبة  الخاضع   » يقدم 

» في الطعون املتعلقة بالضريبة في صورة عريضة توجه إلى املفتش في 

» رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.

 » يتسلم املفتش املطالبات املوجهة إلى اللجنة الوطنية للنظر في

»الطعون املتعلقة بالضريبة ويسلمها لها، مصحوبة بالوثائق املتعلقة 

»بإجراءات املسطرة التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت.

» تحدد هذه املطالبات موضوع الخالف وتتضمن عرضا للحجج 

» املستند إليها.

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

» في الطعون املتعلقة بالضريبة املطالبات والوثائق السالفة الذكر من 

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

» طرف الخاضع للضريبة أمام اللجنة املذكورة. 

» وفي حالة عدم توجيه العرائض و الوثائق السالفة الذكر داخل 

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

» تم اإلقرار بها أو قبولها من لدن الخاضعين للضريبة.

........................................ أكثر  أو  إلى واحد  اللجنة  رئيس   » يعهد 

»........................... هذه املادة ببحث الطعون ويوزع امللفات على اللجان 

» الفرعية.

» و تجتمع اللجان الفرعية املذكورة بمسعى من رئيس اللجنة و 

اللجنة وفق اإلجراءات املنصوص  » يستدعي الكاتب املقرر أعضاء 

 ...................................................................................................... » عليها 

»............................................................... خمسة عشر )15( يوما.

انعقاد  بتاريخ  الطرفين  الوطنية  للجنة  املقرر  الكاتب  » يخبر 

يوما وفق   )30( »اجتماعها قبل حلول موعده بما ال يقل عن ثالثين 

»اإلجراءات املنصوص عليها في املادة 219 أعاله.

» III. - تضم كل لجنة فرعية :

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

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

»- ................................................................ في البند I من هذه املادة.

» ويختار  رئيس اللجنة.........................................................................  

»................................................... الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

» يجب أن تكون مقررات.....................................................................

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

» صدور املقرر.

» و يجب أن تبت اللجنة في أجل اثني عشر )12( شهرا يبتدئ من 

» تاريخ تسلمها املطالبات والوثائق من اإلدارة.
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................................................................................................  -  .IV « 

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

..................................................... للضريبة  للخاضع  يجوز   -  .V « 

»............................................................................، وذلك وفق الشروط 

» واآلجال املنصوص عليها في املادة 242 أدناه.

» يمكن كذلك أن تنازع اإلدارة قضائيا في املقررات الصادرة عن 

» اللجنة املذكورة، .................................................... في املادة 242 أدناه.

ال يمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام املحاكم وأمام   -  .VI «

» اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة.«

» املادة 231.- املسطرة املتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على 

» املخالفات الضريبية

» تثبت املخالفات املنصوص عليها في املادة 192 أعاله بمحضر يحرره 

» مأمور واحد بإدارة الضرائب................................................................

».............................................وفقا للتشريع الجاري به العمل.

» مهما يكن النظام ............................................................................  

».............................................................................منه  وبموافقته.

» ويتعرض لنفس العقوبة ........................... األطراف في تنفيذها.

» ال يمكن إثبات..................................................مراقبة  ضريبية.

» يجوز للوزير املكلف باملالية أو الشخص املفوض من لدنه لهذا 

 »الغرض بعد معاينة املخالفات املشار إليها أعاله أن يحيل الشكاية ......

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

)الباقي ال تغيير فيه(

» املادة 232.- أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم

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

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

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

I  -  220 ينقطع التقادم بالتبليغ املنصوص عليه في املادة   -  .V « 

»و املادة I - 221 و املادة 221 املكررة واملادة 222 - »ألف« و املادة 224 

» و املادة I - 228 و الفقرة األولى من املادة 229 أعاله. 

» VI.- يوقف التقادم طوال الفترة املمتدة من تاريخ تقديم الطعن 

» أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة أو أمام اللجنة الوطنية للنظر 

» في الطعون املتعلقة بالضريبة إلى غاية انصرام أجل الثالثة )3( أشهر 

» املوالي لتاريخ تبليغ املقرر الصادر عن اللجان املذكورة.

................................................................................................. -.VII «

- استثناء من األحكام املتعلقة بآجال التقادم املشار إليها   .  VIII «
» أعاله :

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

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

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

»............................................................... في حالة انقضاء أجل التقادم.

» °15 - تستحق جميع الواجبات وكذا الذعيرة والزيادات املرتبطة 
الخاضعين للضريبة بإقرارهم بالنسبة  » بها املترتبة عن عدم إدالء 
» لجميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح، ولو تم انقضاء أجل 

» التقادم.

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

» املادة242 . - املسطرة القضائية املطبقة على إثر مراقبة الضريبة

طريق  عن  ينازعا  أن  للضريبة  وللخاضع  لإلدارة  » يجوز 
لتقدير  املحلية  اللجان  عن  الصادرة  املقررات  في  » املحاكم 
املتعلقة الطعون  في  للنظر  الوطنية  اللجنة  عن  أو   » الضريبة 
»بالضريبة..................................................................................................

»........................................................... تبليغ مقررات هذه اللجان.

» يمكن كذلك لإلدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق 
» املحاكم داخل األجل املنصوص عليه أعاله في املقررات الصادرة 
» عن اللجان املحلية لتقدير الضريبة أو عن اللجنة الوطنية للنظر 
» في الطعون املتعلقة بالضريبة، سواء تعلقت هذه املقررات بمسائل 

» قانونية أو واقعية.

تصحيح  عمليات  في  املحاكم  طريق  عن  ينازع  أن  يمكن  » كما 
» الضرائب ............................................................................................... 

اللجنة  عن  الحالة  حسب  الصادر  املقرر  تبليغ  لتاريخ  » املوالية 
» املحلية لتقدير الضريبة أو عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون 

» املتعلقة بالضريبة.

» بالرغم من جميع األحكام املخالفة ................................................

)الباقي ال تغيير فيه(

» املادة 261.- أجل فرض الضريبة

» تمتد فترة فرض الضريبة................................................................

..........................................................................................................« 
»...................................................................... في املادة 208 أعاله.
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........................................................................................... أنه  » غير 

»................................................................................... الوصل املذكور.

 » وكذلك الشأن ................................................................................

».......................................................................................... من الضريبة.

 » تظل الضريبة .................................................................................

»......................................................... استبدال املالك خالل هذه الفترة.

» يمكن ملالك الناقالت املعفاة من الضريبة، طلب تسليم شهادة 

»اإلعفاء من اإلدارة.

» املادة 262.- تعريفة الضريبة

 » تحدد تعريفة الضريبة كما يلي ......................................................

» غير أنه........................................................................... البنزين على :

»- العربات النفعية ............................................. ألشخاص ذاتيين ؛

»- العربات ذات محرك كهربائي........................... )كهربائي وحراري(.

» يجب في الحاالت ................................................... للتاريخ املذكور.

.......................................................................... الحاالت  جميع   »في 

»............................................................................ شهرا كامال.

» املادة 263.- التزامات مالكي السيارات

» ال يمكن أن ينجز باسم املتخلى له أي تفويت......... أو اإلعفاء منها.

» املادة 264.- إلتزامات أعوان الجمارك و األمن الوطني

كل  أن  من  الوطني  واألمن  الجمارك  أعوان  يتأكد  أن  » يجب 

» سيارة تغادر التراب الوطني قد أدت الضريبة الخصوصية السنوية 

» املفروضة على السيارات.

» في حالة عدم التوفر على ما يثبت أداء الضريبة أو اإلعفاء منها، 

» فإن الناقلة .......................................................................................... 

)الباقي ال تغيير فيه(

» املادة 265.- األعوان املكلفون بإثبات املخالفات

» يكلف أعوان اإلدارة الجبائية املفوضون بصفة خاصة بإثبات 

كليا الناقصة  املبالغ  تسوية  تتم  القسم.  بهذا  املتعلقة   » املخالفات 

» أو جزئيا بشكل تلقائي عن طريق األمر باالستخالص.

» يؤهل كذلك إلثبات املخالفات املتعلقة بمقتضيات هذا القسم 

 ................................... » عن طريق تحرير محاضر، أعوان الجمارك  

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

)الباقي ال تغيير فيه(

» املادة 266.- كيفيات التطبيق 

» يثبت أداء الضريبة عن طريق تسليم مخالصة حسب الكيفيات 
» املحددة بموجب نص تنظيمي.«

» املادة 275.- التصفية و السعر

 » یحدد مبلغ املساهمة االجتماعیة للتضامن املترتبة على ما یسلمه
وحدة  لكل  الشخ�ضي،  للسكن  معد  مبنى  من  لنفسه  » الشخص 

» سكنية، حسب الجدول التصاعدي التالي :

السعر بالدرهم لكل متر مربع املساحة املغطاة باملتر املربع

معفاة من 0 إلى 150

50 من 151 إلى 200 

80 من 201 إلى 250

100 من251 إلى 300

240 من 301 ـإلى 400

300 من 401 إلى 500

400 ما فوق 500

» ُيقصد بالوحدة السكنية ...............................................................

)الباقي ال تغيير فيه(

تتمم على النحو التالي املدونة   ،2016 من فاتح يناير  ابتداء   -  .II
املكررة   125 املكررة و   103 العامة للضرائب السالفة الذكر باملواد 

مرتين و187 املكررة و 208 املكررة و 221 املكررة : 

املضافة  القيمة  على  الضريبة  إرجاع   - املكررة.   103 » املادة 
»املطبقة على أموال االستثمار

الذين  املضافة  القيمة  على  للضريبة  للخاضعين  » يمكن 
واملنشآت  املؤسسات  باستثناء  الخصم،  في  الحق  »  يستفيدون من 
» العمومية، الذين يبين اإلقرار برقم أعمالهم وجود دين ضريبي غير 
» قابل لالستنزال، االستفادة من إرجاع الضريبة على القيمة املضافة 
املكتب  املعدات وتجهيزات  ما عدا  أموال االستثمار  » املطبقة على 
» وعربات نقل األشخاص غير تلك املستعملة ألغراض النقل العمومي 

» أو النقل الجماعي للمستخدمين. 

» تحدد كيفيات تطبيق اإلرجاع السالف الذكر بنص تنظيمي.

» يجب أن يودع طلب اإلرجاع كل ربع سنة لدى املصلحة املحلية 
لربع  املوالي  الشهر  خالل  للضريبة  الخاضع  لها  التابع  » للضرائب 
» السنة الذي يبين فيه اإلقرار برقم األعمال وجود دين ضريبي غير 

» قابل لالستنزال فيما يتعلق بأموال االستثمار.

» ال يمكن خصم الدين الضريبي الذي تم في شأنه إيداع طلب 
السالف  الدين  إلغاء  للضريبة  الخاضعين  على  يجب  و  » اإلرجاع. 
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» الذكر من اإلقرار برقم األعمال بالنسبة للشهر أو ربع السنة املوالي 

» لربع السنة الذي تبين فيه وجود دين ضريبي قابل لإلرجاع.

» تخول الحق في اإلرجاع الضريبة على القيمة املضافة املبينة في 

» فواتير االقتناء التي تم أداؤها خالل ربع السنة.

» يصفى إرجاع دين الضريبة على القيمة املضافة املتعلق بأموال 

إيداع طلب  تاريخ  من  ابتداء  يوما   )30( في أجل ثالثين  » االستثمار 

» اإلرجاع و ذلك في حدود مبلغ الضريبة على القيمة املضافة املطبقة 

» على أموال االستثمار.

» تكون املبالغ الواجب إرجاعها التي تمت تصفيتها محل مقررات 

» للوزير املكلف باملالية أو الشخص املفوض من لدنه لهذا الغرض 

» ويترتب عليها إعداد أمر باإلرجاع.«

القيمة  على  الضريبة  استرداد  مرتين.-  املكررة   125 » املادة 

»املضافة  غير الظاهرة 

يمكن خصم  أعاله،   104 و   101 املادتين  أحكام  من  » استثناء 

القطاني  » الضريبة على القيمة املضافة غير الظاهرة في ثمن شراء 

» و الفواكه و الخضر غير املحولة ذات املصدر املحلي املوجهة إلى 

» منتوجات الصناعة الغذائية التي تم بيعها محليا.

» يحدد مبلغ الضريبة غير الظاهرة على أساس نسبة االسترداد 

» املحتسبة من قبل الخاضع للضريبة انطالقا من العمليات املنجزة 

» برسم السنة املحاسبية السابقة، و ذلك على النحو اآلتي :

 »- في البسط، املبلغ السنوي للمشتريات من املنتوجات الفالحية 

» غير املحولة مضاف إليها املخزون األصلي و مطروح منها املخزون 

» النهائي ؛

الفالحية  املنتوجات  من  للمبيعات  السنوي  املبلغ  املقام،  في   - «

» املحولة باحتساب الضريبة على القيمة املضافة.

غير  الضريبة  لحساب  نهائية  عليها  املحصل  النسبة  » تعتبر 

» الظاهرة القابلة لالسترداد خالل السنة املوالية.

» تطبق النسبة املحصل عليها على رقم أعمال الشهر أو ربع السنة 

» خالل السنة املوالية لتحديد أساس احتساب الضريبة غير الظاهرة. 

» و يخضع هذا األساس لنفس سعر الضريبة على القيمة املضافة 

» املطبق على املنتوجات الفالحية املحولة.« 

» املادة 187 املكررة . - الجزاءات املترتبة على املخالفات املتعلقة 

» باإلقرار اإللكتروني

» تطبق زيادة قدرها %1 على الواجبات املستحقة أو التي كان من 

» الواجب فرضها في غياب اإلعفاء، في حالة عدم الوفاء بااللتزامات 

 155 » املتعلقة باإلقرار بطريقة إلكترونية املنصوص عليه في املادة 

» أعاله.

» ال يمكن أن يقل مبلغ الزيادة املذكورة عن ألف )1.000( درهم.

» ويتم تحصيل الزيادة املشار إليها أعاله عن طريق الجدول بدون 

» مسطرة.«

» املادة 208 املكررة. - الجزاءات املترتبة على املخالفات املتعلقة 

» باألداء اإللكتروني

» تطبق زيادة قدرها %1 على الواجبات املستحقة أو التي كان من 

» الواجب فرضها في غياب اإلعفاء، في حالة عدم الوفاء بااللتزامات 

 169 املادة  في  املنصوص عليه  إلكترونية  بطريقة  باألداء  » املتعلقة 

» أعاله.

» ال يمكن أن يقل مبلغ الزيادة املذكورة عن ألف )1.000( درهم.

» و يتم تحصيل هذه الزيادة عن طريق الجدول بدون مسطرة.« 

» املادة 221 املكررة. - مساطر إيداع اإلقرار التصحيحي

مادية في االقرارات املودعة،  عندما تالحظ اإلدارة أخطاء   -  .I «

وجه إلى الخاضع للضريبة رسالة وفق اإلجراءات املنصوص عليها 
ُ
» ت

إقرار تصحيحي  إيداع  بواسطتها  تطلب منه  أعاله،   219 املادة  » في 

» داخل أجل الثالثين)30( يوما املوالية لتاريخ تسلم الرسالة املذكورة.

املادية  » ويجب أن تحدد رسالة التبليغ املذكورة طبيعة األخطاء 

» التي الحظتها اإلدارة.

األخطاء  تصحيح  على  موافقته  للضريبة  الخاضع  أبدى  » إذا 

أجل  داخل  تصحيحي  إقرار  إيداع  عليه  وجب  الذكر،  » السالفة 

» الثالثين)30( يوما السالف الذكر.

» إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإيداع اإلقرار التصحيحي داخل 

» أجل الثالثين)30( يوما السالف الذكر أو قام بإيداع إقرار تصحيحي 

» جزئي ، تتم متابعة املسطرة طبقا ألحكام املادة II - 228 أدناه.

مطبوع  وفق  أو  في  التصحيحي  اإلقرار  يحرر  أن  » يجب 

وتأخذ اإلدارة هذا اإلقرار بعين االعتبار،  » نموذجي تعده اإلدارة، 

املخول  املراقبة  بحق  املتعلقة  املقتضيات  بتطبيق  اإلخالل  دون   «

» لإلدارة في الباب األول من الكتاب الثاني لهذه املدونة بالنسبة لكل 

» الفترة غير املتقادمة.
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» II.-عندما تالحظ اإلدارة أن رقم األعمال املصرح به من طرف 

الصافية  النتيجة  نظام  حسب  الدخل  على  للضريبة  » الخاضعين 

تجاوز خالل  الذاتي،  املقاول  نظام  أو  الجزافي  الربح  أو  » املبسطة 

» سنتين متتابعتين الحدود املنصوص عليها لتطبيق األنظمة السالفة 

املكررة مرتين أعاله،  و42  و41   39 واملشار إليها في املواد  » الذكر، 

» توجه لهم اإلدارة رسالة وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادة 

تصحيحية   إقرارات  إيداع  بواسطتها  منهم  تطلب   أعاله،   219 «

يوما  الثالثين)30(  الواجب تطبيقه عليهم داخل أجل  »وفق النظام 

» املوالية لتاريخ تسلم الرسالة املذكورة.

» ويجب أن تحدد هذه الرسالة أسباب وطبيعة أوجه النقصان 

» املالحظة في اإلقرار األولي.

أجل  في  إدخالها  تم  التي  التصحيحات  أن  لإلدارة  تبين  » إذا 

» الثالثين)30( يوما املشار إليه أعاله ناقصة أو عندما لم يقم الخاضع 

» للضريبة بإيداع اإلقرار التصحيحي داخل األجل السالف الذكر، 

» تتم متابعة املسطرة طبقا ألحكام املادة II - 228 أدناه.«

97 املواد  مقتضيات  تنسخ   ،2016 يناير  فاتح  من  ابتداء   -.III 

و 202 و 276 من املدونة العامة للضرائب.

الرسم البيئي املفروض على البالستيك

املادة 9

2013، الصادر  12 من قانون املالية رقم 115.12 للسنة املالية  I وII من املادة  2016، البندان  يغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.57 بتاريخ 14 من صفر 1434 )28 ديسمبر 2012( :

»املادة I - .12. - يفرض، ابتداء من ........................ ومصنوعاتها املصنفة بالفصل 39 من النظام املنسق باستثناء املنتجات املصنفة بالبنود 

»التعريفية التالية :
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»ويطبق هذا الرسم كذلك على املنتجات املصنفة بالبنود التعريفية التالية :

»II. - تحدد نسبة هذا الرسم في 1% من قيمة البضاعة.«
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 احتالل األمالك العامة من لدن املؤسسات العمومية

 ومتعهدي الشبكات العامة للمواصالت

األتاوى

املادة 10

 ،2016 يناير  فاتح  من  ابتداء  النحوالتالي،  على  وتعوض  تنسخ 

 أحكام املادة 20 من القانون املالي رقم 8.96 للسنة املالية 1997-1996،

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 

)29 يونيو 1996(، كما وقع تغييرها وتتميمها :

يفرض على املؤسسات العمومية دفع إتاوة سنوية   -.  20 »املادة 

»عن كل مؤسسة معنية لفائدة الخزينة عن احتالل األمالك العامة 

اليها  املسندة  املأموريات  إطار  في  املوضوعة رهن تصرفها  »للدولة 

»بالنصوص الصادرة بإحداثها.

إتاوة  دفع  للمواصالت  العامة  الشبكات  متعهدي  على  »يفرض 

األمالك  احتالل  الخزينة عن  لفائدة  معني  متعهد  كل  »سنوية عن 

»العامة للدولة من أجل إقامة دعامات أومنشآت أوبنيات تحتية موجهة 

»إلقامة واستغالل شبكات املواصالت.

»تحدد مبالغ األتاوى املشار اليها في هذه املادة بنص تنظيمي.«

الرسم املفروض على عقود التأمين

املادة 11

2016، أحكام  ابتداء من فاتح يناير  تغير وتتمم على النحوالتالي، 

 2.58.1151 باملرسوم رقم   II الثالث من امللحق  من الجزء   XI البند 

12 من جمادى اآلخرة 1378 )24 ديسمبر 1958( بتدوين  الصادر في 

النصوص املتعلقة بالتسجيل والتنبر، كما تم تغييره وتتميمه :

II امللحق«

»الرسم املفروض على عقود التأمين

»الجزء الثالث

.........................«

»XI . - »ألف« يستوفى .......................................................

»............................................................ )21 أبريل 2004( .

 »باء«- ترصد حصيلة الرسم املفروض على عقود التأمين في حدود
»الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب لفائدة   % 20 نسبة   « 
املالي القانون  من   30 املادة  بموجب  املحدث  للجهات«   »املرصدة 
بتنفيذه الصادر   ،2000-1999 املالية  للسنة   26.99  »رقم 
1420 األول  ربيع  من   16 بتاريخ   1.99.184 رقم  الشريف   »الظهير 
على  توزع على الجهات باعتبار عدد السكان بناء  يونيو1999(؛   30(«
»قرار يصدره الوزير املكلف بالداخلية بعد تأشيرة الوزير املكلف باملالية.

»ويرصد الباقي 80 % كما يلي :

»- 50 % لفائدة امليزانية العامة ؛

» - 25 % لفائدة »صندوق تضامن مؤسسات التأمين« …………….......

»........................... 1984 ؛

»- 25 % لفائدة »صندوق دعم التماسك االجتماعي« ………….............

»................................ )16 ماي 2012(.«

منحة تجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير 
 ومركبات النقل العمومي الجماعي لألشخاص 

 داخل الوسط القروي
 ومنحة تكسير مركبات ذات محرك للنقل الطرقي للبضائع 

لحساب الغير

املادة 12

أحكام املادة   ،2016 من فاتح يناير  ابتداء  تغير على النحوالتالي، 
الصـادر   ،2014 املالية  للسنة   110.13 رقم  املالية  قانون  من   8
 1435 من صفر   26 بتاريخ   1.13.115 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)30 ديسمبر 2013( :

»املادة 8 .- تحدث ..............................................................................

الغير. لحساب   ...............................................................................« 
.................................................................................................. - 1«

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

منحة تكسير مركبات ذات محرك للنقل الطرقي للبضائع   -  2«
»لحساب الغير.

»ينبغي ...................................................................للشروط التالية :

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

»- أن يفوق وزنها اإلجمالي املأذون به محملة 3,5 أطنان ؛

............................................... إستغالل  وضعية  في  تكون  أن   -« 
.....................................................................................................«

)الباقي ال تغيير فيه.(
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II. - املـوارد املرصـدة

املـوارد املـرصـدة للجهـات

املــادة 13

 111.14 رقم  التنظيمي  القانون  من   188 املادة  تطبيقا ألحكام 

 1.15.83 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجهات،  املتعلق 

ترصد للجهات عن  يوليو2015(،   7(  1436 من رمضان   20 بتاريخ 

السنة املالية 2016 نسبة 2 % من حصيلة الضريبة على الشركات.

املــادة 14 

تطبيقا ألحكام املادة 188 من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله 

2 % من  2016 نسبة  رقم 111.14، ترصد للجهات عن السنة املالية 

حصيلة الضريبة على الدخل.

تثبيت املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة 

املــادة 15 

تثبت خالل السنة املالية 2016 مع مراعاة أحكام قانون املالية هذا، 

املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة 

والحسابات الخصوصية للخزينة املفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

إحداث مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة

املادة 16

تحدث، ابتداء من فاتح يناير 2016، مرافق للدولة مسيرة بصورة 

مستقلة التالية :

- »مسرح محمد السادس بوجدة« التابع للوزارة املكلفة بالثقافة ؛

- »املعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان« التابع للوزارة املكلفة 

بالثقافة ؛

- »املعهد الوطني لعلوم اآلثار والثرات بالرباط« التابع للوزارة املكلفة 

بالثقافة.

- »املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة - تافياللت«.

تغيير مرافق الدولة املسيرة  بصورة مستقلة

املادة 17

تغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016، تسمية مرافق 

الدولة املسيرة بصورة مستقلة التالية :

- »مركز االستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان« ب »املركز الجهوي 

لالستثمار لجهة طنجة- تطوان - الحسيمة« ؛

الجهوي  »املركز  ب  الشرقية«  للجهة  الجهوي  االستثمار  »مركز   -

لالستثمار لجهة الشرق« ؛

- »مركز االستثمار الجهوي لجهة فاس - بوملان« ب »املركز الجهوي 

لالستثمار لجهة فاس - مكناس« ؛

زعير«  - زمور   - سال   - الرباط  لجهة  الجهوي  االستثمار  »مركز   - 

ب »املركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط - سال - القنيطرة« ؛

- »مركز االستثمار الجهوي لجهة تادلة - أزيالل« ب »املركز الجهوي 

لالستثمار لجهة بني مالل -خنيفرة« ؛

- »مركز االستثمار الجهوي لجهة الدارالبيضاء  الكبرى« ب »املركز 

الجهوي لالستثمار لجهة الدارالبيضاء - سطات« ؛

- »مركز االستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز« ب 

»املركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش - آسفي« ؛

- »مركز االستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة« ب »املركز 

الجهوي لالستثمار لجهة سوس - ماسة« ؛

»املركز  ب  السمارة«   - كلميم  لجهة  الجهوي  االستثمار  »مركز   -

الجهوي لالستثمار لجهة كلميم - واد نون« ؛

الساقية  بوجدور-  العيون-  لجهة  الجهوي  االستثمار  »مركز   -

الحمراء« ب »املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون - الساقية 

الحمراء« ؛

- »مركز االستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة« ب »املركز 

الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة - وادي الذهب« ؛
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- »مصلحة االستقبال واملساعدة وتقييم البرامج« التابعة لوزارة 

»مصلحة  ب  االجتماعية  والتنمية  واألسرة  واملرأة  التضامن 

التوجيه والدعم« ؛

- »املصلحة املستقلة لوحدات اإلنتاج« التابعة للمندوبية العامة 

التكوين  وحدات  »مصلحة  ب  اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة 

الفني والحرفي« ؛

- » املركز اإلستشفائي اإلقليمي النزكان - آيت ملول« التابع للوزارة 

آيت   - انزكان  لعمالة  االستشفائي  »املركز  ب  بالصحة  املكلفة 

ملول« ؛

- »املركز االستشفائي الجهوي لدكالة عبدة« التابع للوزارة املكلفة 

بالصحة ب »املركز االستشفائي اإلقليمي بآسفي« ؛ 

للوزارة  التابع  - ورديغة«  - »املركز االستشفائي الجهوي للشاوية 

املكلفة بالصحة ب »املركز االستشفائي اإلقليمي بسطات« ؛ 

حسن«  بني   - الشراردة   - للغرب  الجهوي  االستشفائي  »املركز   -

التابع للوزارة املكلفة بالصحة ب »املركز االستشفائي اإلقليمي 

بالقنيطرة« ؛ 

- »املركز االستشفائي الجهوي لوالية طنجة« التابع للوزارة املكلفة 

بالصحة ب »املركز االستشفائي الجهوي بطنجة« ؛

- »املركز االستشفائي الجهوي لوالية تطوان« التابع للوزارة املكلفة 

بالصحة ب »املركز االستشفائي اإلقليمي بتطوان« ؛

املكلفة  للوزارة  التابع  للرشيدية«  - »املركز االستشفائي اإلقليمي 

بالصحة ب »املركز االستشفائي الجهوي بالرشيدية« ؛ 

- »املركز االستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة - تاونات« التابع 

اإلقليمي  االستشفائي  »املركز  ب  بالصحة  املكلفة  للوزارة 

»بالحسيمة« ؛ 

- »املركز االستشفائي الجهوي لوادي الذهب - لكويرة« التابع للوزارة 

املكلفة بالصحة ب »املركز االستشفائي الجهوي بوادي الذهب« ؛ 

- »املركز االستشفائي الجهوي للعيون-بوجدور-الساقية الحمراء« 

الجهوي  االستشفائي  »املركز  بالصحة ب  املكلفة  للوزارة  التابع 

بالعيون« ؛

- »املركز االستشفائي الجهوي لتادلة - أزيالل« التابع للوزارة املكلفة 

بالصحة ب »املركز االستشفائي الجهوي ببني مالل« ؛

- »املركز االستشفائي الجهوي لسوس - ماسة - درعة« التابع للوزارة 

املكلفة بالصحة ب »املركز االستشفائي الجهوي بأكادير« ؛ 

- »املركـز االستشفائي الجهوي ملراكـش - تانسيفت - الحوز« التابع  للوزارة 

املكلفة بالصحة ب »املركز االستشفائي الجهوي بمراكش« ؛

- »املركز االستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى« التابع للوزارة 

املكلفة بالصحة ب »املركز االستشفائي الجهوي بالدار البيضاء« ؛

املكلفة  للوزارة  التابع  لفاس«  اإلقليمي  االستشفائي  »املركز   -

بالصحة ب »املركز االستشفائي الجهوي بفاس« ؛ 

- »املركز االستشفائي الجهوي ملكناس - تافياللت« التابع للوزارة 

املكلفة بالصحة ب »املركز االستشفائي بعمالة مكناس« ؛ 

- »املركز االستشفائي الجهوي للرباط -سال - زمور - زعير« التابع 

للوزارة املكلفة بالصحة ب »املركز االستشفائي الجهوي بالرباط« ؛ 

للوزارة  التابع  الشرقية«  للجهة  الجهوي  االستشفائي  »املركز   -

املكلفة بالصحة ب »املركز االستشفائي الجهوي بوجدة« ؛ 

للوزارة  التابع  - فنيدق«  للمضيق  - »املركز االستشفائي اإلقليمي 

املكلفة بالصحة ب »املركز االستشفائي بعمالة املضيق - فنيدق« ؛ 

للوزارة  التابع  السمارة«   - لكلميم  الجهوي  »املركز االستشفائي   -

املكلفة بالصحة ب »املركز االستشفائي الجهوي بكلميم«.

حذف مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

املادة 18

تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2016، مرافق الدولة املسيرة بصورة 

مستقلة التالية :

- »مركز االستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة« ؛

- »مركز االستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة« ؛

- »مركز االستثمار الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن« ؛

- »مركز االستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافياللت« ؛
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- »مركز االستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات« ؛

- »املركز االستشفائي الجهوي لفاس - بوملان«.

يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2015 املسجل في مرافق 

الدولة املسيرة بصورة مستقلة املذكورة إلى امليزانية العامة ويدرج في 

املداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000، املادة 8100 الفقرة 70 »موارد 

متنوعة«.

الحسابات الخصوصية للخزينة

الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»صندوق التأهيل االجتماعي«

املادة 19

يقوم الحساب املرصد ألمور   ،2016 يناير  من فاتح  ابتداء   -  .I

خصوصية املسمى »صندوق التأهيل االجتماعي«، املنصوص عليه في 

الفصل 142 من الدستور، بضبط حسابات العمليات ملدة اثنا عشرة 

)12( سنة املتعلقة بسد العجز في مجاالت التنمية البشرية، والبنيات 

من القانون   229 التحتية األساسية والتجهيزات طبقا ألحكام املادة 

الحكومة،  رئيس  ويكون  بالجهات،  املتعلق   111.14 رقم  التنظيمي 

اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

II. - يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن : 

- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة ؛

واملؤسسات  الترابية  الجماعات  طرف  من  املدفوعة  املبالغ   -

واملنشآت العمومية إلنجاز عمليات التأهيل االجتماعي للجهات ؛

 - املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22

و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

إعتمادات إضافية ؛

- املساهمات املختلفة ؛ 

- مداخيل مختلفة ؛

- الهبات والوصايا .

في الجانب املدين :

- النفقات املتعلقة بالتزويد باملاء الصالح للشرب والكهرباء ؛

- النفقات املتعلقة بالقضاء على السكن غير الالئق ؛

- النفقات املتعلقة ببرامج الصحة ؛

- النفقات املتعلقة ببرامج التربية ؛

- النفقات املتعلقة بإنجاز شبكات الطرق واملواصالت ؛

إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة  - املبالغ املدفوعة 

حسابات مرصدة ألمور خصوصية أخرى أو مرافق الدولة املسيرة 

القانون  من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة 

التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.

III. - يمكن لرئيس الحكومة، طبقا ألحكام املادة 230 من القانون 

أن يعين بموجب قرار والة   ،111.14 التنظيمي السالف الذكر رقم 

الجهات، آمرين مساعدين بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب.

إحداث الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»صندوق التضامن بين الجهات«

املادة 20

ألمور  املرصد  الحساب  يقوم   ،2016 يناير  فاتح  من  ابتداء   -.I

خصوصية املسمى »صندوق التضامن بين الجهات« ، املنصوص عليه 

العمليات املتعلقة  حسابات  بضبط  الدستور،  من   142 الفصل  في 

بالتوزيع املتكافئ للموارد بين الجهات قصد التقليص من التفاوتات 

فيما بينها، طبقا ألحكام املادة 234 من القانون التنظيمي رقم 111.14 

املتعلق بالجهات، ويكون وزير الداخلية اآلمر بقبض موارده وصرف 

نفقاته.

II. - يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن : 

- مساهمات الجهات التي تتوفر على موارد هامة ؛

- املساهمات املختلفة ؛
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واملؤسسات  الترابية  الجماعات  طرف  من  املدفوعة  املبالغ   -

إطار  في  الجهوية  التنمية  عمليات  إلنجاز  العمومية  واملنشآت 

التضامن بين الجهات ؛

 - املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22

و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

اعتمادات إضافية ؛

- املوارد املختلفة ؛

- الهبات والوصايا.

في الجانب املدين :

في  خصاصا  تواجه  التي  الجهات  ميزانيات  إلى  املدفوعة  -املبالغ 

مواردها واملوجهة لتمويل مشاريع التنمية الجهوية ؛

واملؤسسات  الترابية  الجماعات  إشارة  رهن  املوضوعة  املبالغ   -

إطار  في  الجهوية  التنمية  عمليات  إلنجاز  العمومية  واملنشآت 

التضامن بين الجهات ؛

إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة  - املبالغ املدفوعة 

حسابات مرصدة ألمور خصوصية أخرى أو مرافق الدولة املسيرة 
القانون  من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة 

التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.

مالءمة بعض الحسابات املرصدة ألمور خصوصية مع أحكام

القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية

املادة 21

املرصدة  الحسابات  مالءمة   ،2016 يناير  فاتح  من  ابتداء  تتم، 

ألمور خصوصية التالية، مع أحكام القانون التنظيمي السالف الذكر 

رقم 130.13 لقانون املالية :

أ( صندوق محاربة آثار الجفاف

من   50 املادة  من   II البند  أحكام  النحوالتالي،  على  وتتمم  تغير 

 قانون املالية االنتقالي رقم 45.95 عن الفترة املمتدة من فاتح يناير إلى

 1.95.243 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  يونيو1996،   30

بتاريخ 8 شعبان 1416 )30 ديسمبر 1995( :

»املادة II -. 50 .- يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

»- حصيلة التبرعات …............………………………. التضامن الوطني ؛

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22

»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية ؛

»في الجانب املدين :

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

»2 - املبالغ املدفوعة :

»- إلى املكتب ....................................... للشرب ؛

»- إلى املكاتب ........................................ الفالحي ؛

»- إلى........................................... القرض الفالحي ؛

»3 - املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 

املسيرة  الدولة  أو مرافق  أخرى  »حسابات مرصدة ألمور خصوصية 

»بصورة مستقلة طبقا ألحكام املادتين 22 و 27 من القانون التنظيمي 

»السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.

»ويتم االلتزام ................................................. باملالية .«

ب( صندوق النهوض بتشغيل الشباب

تغير وتتمم على النحوالتالي، أحكام البند II من املادة 43 من قانون 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   ،32.93 رقم   1994 لسنة  املالية 

،)1994 فبراير   25(  1414 رمضان  من   14 بتاريخ   1.94.123  رقم 

كما وقع تغييرها وتتميمها :

»املادة II -. 43.- يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

»- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة ؛

»- الدخول املتفرقة ؛

»-املبالغ ..................................... املشتركة ؛

»-الهبات .................. ؛

»-اإلرجاعات .................. املنهي ؛

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22

»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية.

»في الجانب املدين :

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

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

»10 - ................................. التكوين املنهي ؛
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»11 - املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 

املسيرة  الدولة  أو مرافق  أخرى  »حسابات مرصدة ألمور خصوصية 

»بصورة مستقلة طبقا ألحكام املادتين 22 و 27 من القانون التنظيمي 

»السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.«

ج( صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

تتمم على النحوالتالي، أحكام البند II من املادة األولى من املرسوم 

رقم 2.05.1016 الصادر في 12 من جمادى اآلخرة 1426 )19 يوليو2005( 

دعم  »صندوق  املسمى  ألمور خصوصية  املرصد  الحساب  بإحداث 

املالية  قانون  عليه  كما صادق  البشرية«،  للتنمية  الوطنية  املبادرة 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   ،2006 املالية  للسنة   35.05 رقم 

 ،)2005 1426 )26 ديسمبر  24 من ذي القعدة  بتاريخ   1.05.197 رقم 

بموجب املادة 47 منه، كما تم تغييرها وتتميمها :

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

»في الجانب الدائن :

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

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

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22

»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية ؛

»في الجانب املدين :

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

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

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 

الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 

من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.«

د( حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة 

املضافة

املكررة من قانون   33 أحكام املادة  تغير وتتمم على النحوالتالي، 

الشريف     الظهير  بتنفيذه  الصادر   33.85 رقم   1986 لسنة  املالية 

رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع اآلخر 1406 )31 ديسمبر 1985(، 

كما وقع تغييرها وتتميمها :

»املادة 33 املكررة.- I.- رغبة .......... حساب مرصد ألمور خصوصية 

»يسمى »حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة 

»املضافة« ويكون ............................................... نفقاته.

»II.- يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

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

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

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22

»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية.

»في الجانب املدين :

»- النفقات .......................................................... الجاري بها العمل ؛

»- األجور.......................................................... املساحات الخضراء ؛

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة املطابقة لنسبة 5,05 % من 

»حصيلة الضريبة على القيمة املضافة املشار إليها في الفقرة أعاله 

 »من أجل إعادة دفعها في الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»»تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة«، طبقا ألحكام املادة 27 

»من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية ؛ 

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 

الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 

من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي السالف الذكر  رقم 130.13 لقانون املالية ؛
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به  الجاري   ................................................... التسبيق  دفعات   -«

»العمل ؛

واإلرجاعات  والتخفيضات  بالتسديدات  املتعلقة  النفقات   -«

»الضريبية.«

ه( تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة

من قانون املالية  27 أحكام املادة   تغير وتتمم على النحوالتالي، 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف   ،2003 للسنة املالية   45.02 رقم 

رقم 1.02.362 بتاريخ 26 من شوال 1423 )31 ديسمبر 2002( :

»املادة 27. - رغبة .................................................. وصرف نفقاته.

»في الجانب الدائن :

 %5,05 لنسبة  املطابقة  العامة  امليزانية  من  املدفوعة  املبالغ   -«

»املتأتية من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »حصة 

»الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة املضافة« 

القانون  من   27 املادة  ألحكام  طبقا  الحساب،  هذا  »لفائدة 

»التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية ؛

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22

»و 27 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون 

املالية، في شكل »اعتمادات إضافية ؛

»- الدفعات ................ العامة ؛

»- أموال..................... ؛

»- املوارد ............. ؛

»- حصيلة .......................... هذا الحساب.

»في الجانب املدين :

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

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

دفعها  إعادة  قصد  العامة  امليزانية  إلى  املدفوعة  املبالغ   -«

مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  حسابات  »لفائدة 

 »الدولة املسيرة بصورة مستقلة طبقا ألحكام املادتين 22 و 27

»من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.«

و( صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني

تتمم على النحوالتالي، أحكام البند II من املادة 29 من قانون املالية 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  للسنة املالية  2004،   48.03 رقم 

رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 )31 ديسمبر 2003( : 

»املادة II - .29. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

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

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

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22

»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية.

»في الجانب املدين :

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

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

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 

الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 

من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.«

ز( صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية

 16 من املادة   IIIو  II أحكام البندين  تغير وتتمم على النحوالتـالي، 

الصادر   ،2009 للسنة املالية   40.08 املكررة من قانون املالية رقم 

 1430 محرم   2 بتاريخ   1.08.147 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)30 ديسمبر 2008(، كما وقع تغييرها وتتميمها :
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»املادة 16 املكررة.- II . - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

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

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

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22
»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية.

»في الجانب املدين :

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

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

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 
الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 
من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.

»III. - تدفع ..................... أعاله لفائدة امليزانية العامة، واملؤسسات 
»العمومية واملنشآت املعنية بالعمليات ............... الكوارث الطبيعية.«

ح( الحساب الخاص بالصيدلية املركزية

من قانون املالية   22 أحكام املادة  تغير وتتمم على النحوالتالي، 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف   2013 للسنة املالية   115.12 رقم 

رقم 1.12.57 بتاريخ 14 من صفر 1434 )28 ديسمبر 2012( :

»املادة 22.-........................................................................................

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

»في الجانب الدائن :

»- حصيلة ........................... الصيدلية ؛

»- حصيلة ......................... االستغالل ؛

»- مخصصات ............................................... العامة ؛

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22
»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية ؛

»- املساهمة السنوية املدفوعة من طرف الجماعات .......................
»........................ الطبية ؛

»- املساهمة الجزئية ............................. الطبية ؛

»- الهبات و........................... ؛ 

»- موارد .................................. 

»في الجانب املدين :

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

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

»- مصاريف التأمين ؛

»- املبالغ املدفوعة .................. للمؤسسات العمومية ؛

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 

الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 

من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.«

ط( الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة

من   50 من الفصل   II أحكام البند  تغير وتتمم على النحوالتالي، 

1976 رقم 1.75.464  الظهير الشريف بمثابة قانون املالية عن سنة 

1975(، كما تم تغييره  1395 )26 ديسمبر  23 من ذي الحجة  بتاريخ 

وتتميمه :

» الفصل II -.50.- يتضمن هذا الحساب :

»  في الجانب الدائن :

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22

»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية ؛

……………………………………………… «

 …………………………………………………… «

» في الجانب املدين :

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

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

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

....... املبالغ املدفوعة لفائدة امليزانية العامة برسم املساهمة   -  «

القضائية  األحكام   ............................................................................. «

» املرتبطة بها ؛

» - املبالغ املدفوعة................... املؤسسات العمومية ؛

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 

الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 

من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.«
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ي( مرصدات املصالح املالية

من قانون املالية لسنة   28 أحكام الفصل  تتمم على النحوالتالي، 

1965 رقم 1.65 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1384 )20 مارس 1965(، كما 

وقع تغييرها وتتميمها :

 » الفصل 28.- يفتح .............................................................................

»................. هذا الحساب.

» يتضمن هذا الحساب :

» في الجانب الدائن :

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

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

 » - املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22

»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية.

» في الجانب املدين :

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

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

واإلرجاعات  والتخفيضات  بالتسديدات  املتعلقة  النفقات   - «

» الضريبية ؛

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 

الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 

من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.«

ك( صندوق التنمية الفالحية

تغير وتتمم على النحوالتالي، أحكام البند II من املادة 33 من قانون 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   ،33.85 رقم   1986 لسنة  املالية 

رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع اآلخر 1406 )31 ديسمبر 1985(، 

كما وقع تغييرها وتتميمها :

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

» في الجانب الدائن :

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

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

» - حصيلة ..................................................... )9 نوفمبر 1992( ؛

 » - املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22

»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية ؛

» -القسط...................................................................اللحوم 
» ومشتقاتها ؛

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

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

» في الجانب املدين :

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

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

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 
الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 
من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.«

ل( صندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري

تغير على النحوالتالي، أحكام البنـد II من املادة 24 من قانون املالية 
الشـريف  الظهيـر  بتنفيذه  الصادر   2002 املالية  للسنة   44.01 رقم 
رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 )31 ديسمبر 2001(، كما 

وقع تغييرها وتتميمها :

» املادة II -. 24 .- يتضمن هذا الحساب :

» في الجانب الدائن :

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

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

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22
»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية.

» في الجانب املدين :

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

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

» -املبالغ................................................... البنكية من أجل امتالك 
» مساكن اجتماعية ؛

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 
الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 
من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية؛

» - املصاريف ................. البيوعات العقارية ؛

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

)الباقي ال تغيير فيه.(
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م( صندوق تحديث اإلدارة العمومية

من   36 املادة  من   II البند  أحكام  النحوالتالي،  على  وتتمم  تغير 
بتنفيذه  الصادر   ،2005 املالية  للسنة   26.04 رقم  املالية  قانون 
 1425 القعدة  ذي  من   16 بتاريخ   1.04.255 رقم  الشريف  الظهير 

)29 ديسمبر 2004(، كما تم تغييرها وتتميمها :

»املادة II - .36 .- يتضمن هذا الحساب :

»  في الجانب الدائن :

»............................................... ؛

»................................................. ؛

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

» - استرجاع ......................................... لم يتم استعمالها ؛

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

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22

»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية.

» في الجانب املدين :

» - النفقات ................................................. املرافق العمومية ؛

 » - املبالغ املدفوعة لفائدة امليزانية العامة للمساهمة في .............
» ............................... بنص تنظيمي؛

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 

الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 

من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.«

ن( الصندوق الوطني الغابوي

قانون  من   34 املادة  أحكام  النحوالتالي،  على  وتتمم  تغير 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   33.85 رقم  لسنة 1986  املالية 
رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع اآلخر 1406 )31 ديسمبر 1985(، 

كما وقع تغييرها وتتميمها :

» املادة 34. - .......................................................................................

......................................................................................... « 
» يتضمن :

» في الجانب الدائن :

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

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

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22
»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية.

» في الجانب املدين :

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

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

من   20 بتاريخ  الشريف  املرجعة............................الظهير  » -املبالغ 
»ذي الحجة 1335 )10 اكتوبر 1917( اآلنف الذكر ؛

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 
الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 
من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية ؛

» - املبالغ املرجعة...................................في إطار عقود ؛

» - منح تعويض.....................................إلبراز القيمة ؛

والغابات  باملياه  ..............................املكلفة  املدفوعة  املبالغ   - «
» لتغطية النفقات املرتبطة ....................... الغابات ؛

لتغطية  والغابات  باملياه  املكلفة   .................................. املبالغ   - «
» مصاريف التسيير ............................. امللك الغابوي ؛

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

س( الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون

تتمم على النحوالتالي، أحكام البنـد II من املادة 23 من قانون املالية 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف   ،2011 للسنة املالية   43.10 رقم 
رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 )29 ديسمبر 2010(، كما 

وقع تغييرها وتتميمها :

» املادة II -.23.- يتضمن هذا الحساب : 

» في الجانب الدائن : 

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

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

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22
»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية.

»في الجانب املدين :

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

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 

الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 

من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.«

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

» الصندوق الخاص لحصيلة الضرائب املرصدة للجهات«

املادة 22

يناير فاتح  من  ابتداء  التالي،  النحو  على  وتتمم   تغير 

للسنة  26.99 رقم  املالي  القانون  من   30 املادة  أحكام   ،2016 

 1.99.184 1999-2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  املالية 

بتاريخ 16 من ربيع األول 1420 )30 يونيو1999( :

I.- رغبة .......................................................................  -.  30 » املادة 

» ....................... موارده.

» II. - يتضمن هذا الحساب :

» في الجانب الدائن : 

» - حصيلة الحصة املرصدة للجهات من الضريبة على الشركات ؛

» - حصيلة الحصة املرصدة للجهات من الضريبة على الدخل ؛

» - 20 % من حصيلة الرسم املفروض على عقود التأمين املحددة 

 2016 املالية  للسنة  املالية رقم 70.15  11 من قانون  » باملادة 

املتعلق  التنظيمي رقم 111.14  القانون  188 من  للمادة  » وفقا 

» بالجهات ؛

في  إليها  للدولة كما هو مشار  العامة  امليزانية  املساهمات من   - «

»املادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات ؛

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22

»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية ؛

» - املساهمات املختلفة ؛

» - املوارد املختلفة ؛

» - الهبات والوصايا .

» في الجانب املدين :

…………………………………………………………………………………………… «

…………………………………………………………………………………………… «

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 

الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 

من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية ؛

واإلرجاعات  والتخفيضات  بالتسديدات  املتعلقة  النفقات   - «

»الضريبية.

»III.- يحدد بنص تنظيمي توزيع مساهمات امليزانية العامة املشار 

»إليها في الجانب الدائن أعاله على الجهات.«

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

 »  صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

وباإلعالنات وبالنشر العمومي«

املادة 23

2016، أحكام  ابتداء من فاتح يناير  تغير وتتمم على النحوالتالي، 

املادة 44 من القانون املالي رقم 8.96 للسنة املالية 1996-1997،الصادر 

1417 من صفر   12 بتاريخ   1.96.77  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)29 يونيو1996(، كما وقع تغييرها وتتميمها :

» املادة 44 . - رغبة في التمكن ..................................

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

» ويتضمن هذا الحساب : 

» في الجانب الدائن : 

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

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

» - املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة.

» في الجانب املدين :

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

 .............................................................. «
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» - النفقات املتعلقة ................................ بنص تنظيمي : 

البصرية  السمعية  لألعمال  الوطني  اإلنتاج  شركات  دعم   * «

»والسينما ؛

البصرية  السمعية  لألعمال  باملغرب  األجنبي  اإلنتاج  دعم   * «

»والسينما ؛

» * دعم رقمنة ................ السينمائية ؛

» * دعم .................... السينمائية ؛

» - املبالغ ................................... في الحساب بغير حق ؛

» - النفقات املتعلقة باإلعالنات ............................................... بنص 

»تنظيمي.«

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

» صندوق تضامن مؤسسات التأمين«

املادة 24

تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016 ، أحكام 

في  الصادر   1.84.7 من الظهير الشريف رقم   39 املادة  من   II البند 

6 ربيع اآلخر 1404 )10 يناير 1984( بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير 

كما تم تغييرها   ،1984 مالية في انتظار إصدار قانون املالية لسنة 

وتتميمها :

» املادة II-.39 .- يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

» 1 - الحصة العائدة لهذا الحساب من حصيلة الرسم املفروض 

»على عقود التأمين ؛

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

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

» في الجانب املدين :

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

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

»6 -املساهمة في تمويل............................الحياة املهنية ؛

»7 - املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 

الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 

من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية.«

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

» صندوق دعم التماسك االجتماعي«

املادة 25

تغير وتتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016، أحكام 
البند II من املادة 18 من قانون املالية رقم 22.12 للسنة املالية 2012، 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى 

اآلخرة 1433 )16 ماي 2012(، كما تم تغييرها وتتميمها :
» املادة II - .18.- يتضمن هذا الحساب :

» في الجانب الدائن :

» -حصيلة املساهمة اإلبرائية....................................2014 ؛

 »- حصيلة...............ما يسلمه الشخص...........................................
»..................................................................................... للضرائب ؛

»- 50% ………………………  السياحة ؛

»  - 5,4% من املبلغ املحصل من الضريبة الداخلية على االستهالك 
»........... )9 أكتوبر 1977( ؛

املفروض  الرسم  من حصيلة  الصندوق  لهذا  العائدة  »-الحصة 
»على عقود التأمين ؛

» -املبالغ ...............السكر ؛

» -املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة ؛

» -مساهمات........................الترابية ؛

» - مساهمات ............ واملقاوالت العمومية ؛

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22
»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية ؛

» - املوارد األخرى ........................................................... اتفاقي ؛

» - الهبات............. ؛

» -املوارد........... .

» في الجانب املدين :

»- دفع املساهمة ............................ لفائدة :

»* املراكز ................ الجامعية ؛

»* الوكالة ....................... الصحي.

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

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

....................................................................................«
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»- دفع ........................................... الهدر املدر�سي ؛

»- الدعم املباشر................................................ بنـص تنظيمي ؛ 

»-النفقات املتعلقة بمنح املساعدات ؛

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 
الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 
من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.«

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي«

املادة 26 

أحكام   ،2016 يناير  فاتح  من  ابتداء  النحوالتالي،  على  تتمم 
في  الصادر   2.13.166 رقم  املرسـوم  من  األولى  املادة  من   II البند 
الحساب  بإحداث   )2013 مارس   25(  1434 األولى  من جمادى   13
املرصد ألمور خصوصية املسمى الحساب الخاص بمنح دول مجلس 
110.13 للسنة  التعاون الخليجي، كما صادق عليه قانون املالية رقم 
املالية 2014، الصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ 

26 من صفر 1435 )30 ديسمبر 2013( بموجب املادة 25 منه :

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

»في الجانب الدائن :

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

»في الجانب املدين :

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

»-............................................... امليزانية العامة ؛

»-املبالغ املدفوعة لفائدة املؤسسات العمومية.«

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
»الصندوق الخاص بالطرق«

املادة 27

تغير وتتمم على النحوالتالي، أحكام البند II من املادة 55 من قانون 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   ،42.94 رقم   1995 لسنة  املالية 
1994(، كما  1415 )31 ديسمبر  28 من رجــب  رقم 1.94.431 بتاريخ 

وقع تغييرها وتتميمها :

»املادة II -.55. - يتضمن هذا الحساب : 

»1 - في الجانب الدائن :

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

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

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22

»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية ؛

»2 - في الجانب املدين :

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

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

»ز( التعويضات عن نزع امللكية الذي تقتضيه املنفعة العامة وكذا 

»مبالغ اإلقتناءات العقارية بالترا�سي أو تبعا لتنفيذ األحكام القضائية 

»واملرتبطة بانجاز البنية التحتية الطرقية التابعة للدولة وذلك في 

»حدود مبلغ املداخيل الواردة في البنود ه، و، ز، ح، ك، من )1( أعاله 

»ومبلغ املوارد املشار إليها في »ي« و»ك« »من )1( أعاله واملرصدة لهذا 

»الغرض ؛

»ح( املبالغ ..............................................................الشبكة الطرقية ؛

»ط( املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 

املسيرة  الدولة  أو مرافق  أخرى  »حسابات مرصدة ألمور خصوصية 

»بصورة مستقلة طبقا ألحكام املادتين 22 و 27 من القانون التنظيمي 

»السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية.«

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»صندوق تحديد امللك العام البحري واملينائي«

املادة 28 

أحكام   ،2016 من فاتح يناير  ابتداء  تغير وتتمم على النحوالتالي، 

،1998 - 1997 للسنة املالية   14.97 من قانون املالية رقم   50  املادة 

من  24 بتاريخ   1.97.153 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

صفر 1418 )30 يونيو1997 (، كما وقع تغييرها وتتميمها :

وتثمين  وحماية   ..................................... رغبة   -.I  -.50 »املادة 

يسمى »صندوق   ........... يحدث   ، »األمالك العامة البحرية واملينائية 

........  »تحديد وحماية وتثمين امللك العام البحري واملينائي«، ويكون 

»................................صرف نفقاته.

»II. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

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

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

»- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة.
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»في الجانب املدين :

»- النفقات املتعلقة بالدراسات ................................. حماية وتثمين 

»األمالك العامة البحرية واملينائية ؛

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

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

»- النفقات املرتبطة بمصاريف نشر ...................................... حماية 

البحرية واملينائية وبمصاريف تحفيظ  العامة  »وتثمين األمالك 

»امللك العام املينائي ؛

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

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

»- النفقات املرتبطة بمصاريف حراسة ........................... املينائي ؛

»- املساهمة في تمويل الدراسات واالشغال املرتبطة باألمالك العامة 

»البحرية واملينائية.«

 تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»صندوق تنمية الصيد البحري«

املادة 29 

أحكام البند   ،2016 ابتداء من فاتح يناير  تتمم على النحوالتـالي، 

 ،2009 للسنة املالية   40.08 من قانون املالية رقم   17 من املادة   II

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 

)30 ديسمبر 2008( :

»املادة II -.17 . - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

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

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

»في الجانب املدين :

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

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

»-.................................... واألصناف البحرية األخرى ؛

»- املساهمة في أشغال تهيئة مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري 

»ومواكبتها ؛

»-دعم الجمعيات والتعاونيات املكونة فقط من النساء العامالت في 

»مجال الصيد البحري ؛

»-دعم عمليات إنقاذ األرواح البشرية في البحر فيما يتعلق بأشغال 

»إصالح وترميم وحدات وقوارب اإلنقاذ ؛

» - املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة.«

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

» صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية«

املادة 30

قانون  من   44 املادة  أحكام  النحوالتالي،  على  وتتمم  تغير 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   ،32.93 رقم  لسنة 1994  املالية 

 ،)1994 فبراير   25(  1414 رمضان  من   14 بتاريخ   1.94.123 رقم 

كما وقع تغييرها وتتميمها :

واملناطق   .................................................. رغبة   -.I  -.  44 »املادة 

بقبض موارده  بالفالحة هواآلمر  املكلف  الوزير  ويكون  »الجبلية« 

رؤساء  وكذا  والعمال  الوالة  يعين  أن  ويمكنه   . نفقاته  »وصرف 

مساعدين  آمرين  املعنية،  للوزارات  التابعين  الخارجية   »املصالح 

»بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب طبقا للنصوص التنظيمية 

»املتعلقة باملحاسبة العمومية.

»ويباشر .........................................الحكومة.

»II.- يتضمن هذا الحساب : 

»في الجانب الدائن : 

»- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة ؛

 »- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة، في إطار أحكام املادتين 22

»و 27 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية، في شكل 

»اعتمادات إضافية ؛

»- مداخيل.....................قانون ؛

»-........................ املتفرقة.

»في الجانب املدين :

واملناطق   ............................ العمليات  عن  الناتجة  النفقات   -«

الترابية واالجتماعية  الفوارق  تقليص  برنامج  »الجبلية وخاصة 

»بالعالم القروي ؛



- 37 -

»- املبالغ املدفوعة إلى امليزانية العامة قصد إعادة دفعها لفائدة 

الدولة  مرافق  أو  أخرى  خصوصية  ألمور  مرصدة  »حسابات 

من   27 و   22 املادتين  ألحكام  طبقا  مستقلة  بصورة  »املسيرة 

»القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 130.13 لقانون املالية ؛

واملناطق   ............ املؤسسات  بعض  لفائدة  املدفوعة  املبالغ   -«

الترابية واالجتماعية  الفوارق  تقليص  برنامج  »الجبلية وخاصة 

»بالعالم القروي ؛

النفقات.......  برسم  العامة  امليزانية  لفائدة  املدفوعة  املبالغ   -«

»التنمية القروية املندمجة واملناطق الجبلية املعتمدة من طرف 

»الحكومة وخاصة برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية 

»بالعالم القروي.«

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة«

املادة 31

2016، أحكام  ابتداء من فاتح يناير  تغير وتتمم على النحوالتالي، 

الصادر   ،2007 للسنة املالية  املادة 18 من قانون املالية رقم 43.06 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 

)31 ديسمبر 2006(، كما تم تغييرها وتتميمها :

»املادة I - . 18 .- رغبة ........... البيئة والتنمية املستدامة، يحدث...... 
املستدامة" والتنمية  البيئة  لحماية  الوطني  "الصندوق   »يسمى 

»ويكون .......................................... وصرف نفقاته .

»II. - يتضمن هذا الحساب :

»في الجانب الدائن :

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

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

»-حصيلة..................................................للسنة املالية 2013 ؛

القانون  بمخالفات  املتعلقة  الغرامات  حصيلة  من   20%  -«
» رقم 28.00 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ؛

»- موارد مختلفة.

»في الجانب املدين :

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

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

واملتوسطة الصغرى  املقاوالت  بتشجيع  املتعلقة  النفقات   -« 
»إلنجاز مشاريع نموذجية استثمارية من أجل فرز وتثمين النفايات 

»طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.«

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»الصندوق الوطني للعمل الثقافي«

املادة 32

 II تتمم على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير 2016، أحكام البند

من املادة 33 من قانون املالية رقم 24.82 للسنة املالية 1983، الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع األول 1403 

)31 ديسمبر 1982( كما تم تغييرها وتتميمها :

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

»في الجانب املدين :

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

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

»-اإلعانة................املسرح ؛

مع  املبرمة  الشراكة  اتفاقيات  بموجب  املدفوعة  »-املساهمات 

»الوزارة املكلفة بالثقافة.

»في الجانب الدائن :

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

)الباقي بدون تغيير.(

حذف الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»صندوق املوازنة والتنمية الجهوية«

املادة 33

املرصد ألمور  الحساب   ،  2016 يناير  فاتح  من  ابتداء  يحذف، 

خصوصية املسمى »صندوق املوازنة والتنمية الجهوية«.

يدفع الرصيد الباقي املتوفر في الحساب املرصد ألمور خصوصية 

في  ويدرج  العامة  امليزانية  إلى   2015 ديسمبر   31 غاية  إلى  املذكور 

70 موارد  املداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000، املادة 8100 الفقرة 

متنوعة .

حذف الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى

»صندوق التبغ ملنح املساعدات«

املادة 34

املرصد ألمور  الحساب   ،  2016 يناير  فاتح  من  ابتداء  يحذف، 

خصوصية املسمى »صندوق التبغ ملنح املساعدات«.
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يدفع الرصيد الباقي املتوفر في الحساب املرصد ألمور خصوصية 

في  ويدرج  العامة  امليزانية  إلى   2015 ديسمبر   31 غاية  إلى  املذكور 

70 موارد  املداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000، املادة 8100 الفقرة 

متنوعة .

حذف حساب النفقات من املخصصات املسمى

»الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية«

املادة 35

من  النفقات  حساب   ،  2016 يناير  فاتح  من  ابتداء  يحذف، 

املخصصات املسمى »الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية«.

يدفع الرصيد الباقي املتوفر في الحساب املرصد ألمور خصوصية 
في  ويدرج  العامة  امليزانية  إلى   2015 ديسمبر   31 غاية  إلى  املذكور 
املداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000، املادة 8100، الفقرة 70 موارد 

متنوعة .

 حذف حساب النفقات من املخصصات املسمى
»صندوق تنمية الجماعات املحلية وهيئاتها«

املادة 36

من  النفقات  حساب   ،2016 يناير  فاتح  من  ابتداء  يحذف، 
املخصصات املسمى »صندوق تنمية الجماعات املحلية وهيئاتها«.

يدفع الرصيد الباقي املتوفر في الحساب املرصد ألمور خصوصية 
في  ويدرج  العامة  امليزانية  إلى   2015 ديسمبر   31 غاية  إلى  املذكور 
املداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000، املادة 8100، الفقرة 70 موارد 

متنوعة .

البـاب الثـانـي

أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف

I.- امليـزانية العـامة

التـأهيـل 

املادة 37

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 خالل السنة بمراسيم اعتمادات إضافية 

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 38

منصبا ماليا برسـم امليزانيـة العامة للسنة   25.998 يتـم إحداث 
املالية 2016 .

1 - 25.948 منصبا ماليا لفائدة الوزارات واملؤسسات التالية :

عدد املناصب املالية القطاعات و املؤسسات

8 360 وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي :

8 340 - قطاع التربية الوطنية ..........................................................................

20 - قطاع التكوين املنهي .............................................................................

7 500 وزارة الداخلية ..............................................................................................

4 000 إدارة الدفاع الوطني ......................................................................................

2 000 وزارة الصحة ................................................................................................

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

500 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين األطر .....................................

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

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

350 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك .............................................................

300 وزارة العدل و الحريات .................................................................................

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

180 وزارة الفالحة و الصيد البحري :

150 - قطاع الفالحة ......................................................................................

30 - قطاع الصيد البحري ..........................................................................

170 وزارة الطاقة واملعادن و املاء و البيئة :

120 - قطاع املاء ............................................................................................

30 - قطاع البيئة ........................................................................................

20 - قطاع الطاقة واملعادن .......................................................................

100 وزارة الشؤون الخارجية و التعاون ...............................................................

70 رئيس الحكومة ..............................................................................................

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

64 املندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر ................................

60 وزارة السكنى و سياسة املدينة .....................................................................

60 وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني .............................................................

50 األمانة العامة للحكومة ................................................................................

50 وزارة الثقافة .................................................................................................

45 املندوبية السامية للتخطيط .......................................................................

40 املحاكم املالية ...............................................................................................

23 وزارة الصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني ....................... 

20 وزارة الصناعة والتجارة واإلستثمار واإلقتصاد الرقمي ..............................

20 الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان و املجتمع املدني ................................

20 الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ...........................

20 املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي ......................................................

16 وزارة السياحة ..............................................................................................

10 وزارة اإلتصال ...............................................................................................

10 وزارة التشغيل و الشؤون اإلجتماعية ..........................................................

10
 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث
اإلدارة ...........................................................................................................

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

10 املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق االنسان ..................................................

10  وزارة التضامن و املرأة و األسرة و التنمية اإلجتماعية.................................. 

25 948 املجموع ......................................................
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منصبا ماليا على مختلف   50 يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع   -  2

الوزارات أواملؤسسات.

عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول أعاله،   -  3

ومن أجل تسوية الوضعية اإلدارية للمرشدين العاملين بإدارة الدفاع 

األوقاف  وزارة  لدى   ،2016 يناير  فاتح  من  ابتداء  تحدث  الوطني، 

والشؤون اإلسالمية 90 منصبا ماليا. 

وتحذف، ابتداء من التاريخ املذكور، املناصب املالية التي يشغلها 

املعنيون باألمر لدى إدارة الدفاع الوطني.

إلغاء اعتمادات األداء التي لم تكن محل التزام

املادة 39

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

املالية 2015 فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانية العامة التي لم 

تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2015 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها 

من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة .

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

لفائـدة البرامج واملشاريع املستفيـدة من   2015 برسم السنة املالية 

أموال املساعدة الخارجية على شكل هبات.

العامة  للميزانية  االستثمار  اعتمادات  القانون  بقوة  تلغى   -.III

املرحلة من السنوات املالية 2012 وما قبـل، إلى سنوات 2013 وما يليها 

واملتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر باألداء مؤشر عليه 

 2013 من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 

و31 ديسمبر 2015 والتي لم تنجز األشغال أوالخدمات املتعلقة بها ولم 

تتم بشأنها أي مسطرة قضائية. وتلغى كذلك بقوة القانون االلتزامات 

املتعلقة بهذه االعتمادات.

املتعلقة  املرحلة  االستثمار  اعتمادات  القانون  بقوة  تلغى   -.IV

بهذه  املتعلقة  االلتزامات  كذلك  وتلغى  اإلنجاز  املنتهية  بالصفقات 

االعتمادات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

II.- مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة 

التـأهـيل 

املادة 40

من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث   70 طبقا ألحكام الفصل 

بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خالل السنة املالية 2016 .

ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة 

عليها في أقرب قانون للمالية .

III.- الحسابات الخصوصية للخزينة

التـأهـيل

املادة 41

طبقا ألحكام املادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون 

وغير  ملحة  وضرورة  استعجال  حالة  في  للحكـومة،  يؤذن  املالية، 

حسابات   ،2016 املالية  أن تحدث بمراسيم خالل السنة  متوقعة، 

باملالية  املكلفتين  اللجنتين  إخبار  ويتم  للخزينة.  خصوصية جديدة 

بالبرملان مسبقا بذلك.

إليها  املشار  الجديدة  الخصوصية  الحسابات  تعرض  أن  ويجب 

أعاله على البرملان للمصادقة عليها في أقرب قانون للماليـة .

إلغاء االعتمادات وااللتزامات

التي لم تكن محل أمر باألداء مؤشر عليه 

املادة 42

نفقات  بعمليات  املتعلقة  االعتمادات  القانون  بقوة  تلغى   -.I

السنوات  من  املرحلة  خصوصية  ألمور  املرصدة  الحسابات 

املالية 2012 وما قبل، إلى سنوات 2013 وما يليها والتي لم تكن محل 

أمر باألداء مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين 

2015 والتي لم تنجز األشغال  31 ديسمبر  إلى غاية   2013 فاتح يناير 

وتلغى   . أوالخدمات املتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية 

كذلك بقوة القانون االلتزامات املتعلقة بهذه االعتمادات .

II.- تلغى بقوة القانون االعتمادات وااللتزامات املتعلقة بعمليات 

نفقات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية املرحلة عندما يتعلق 

األمر بالصفقات املنتهية اإلنجاز .

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية«

املادة 43 

يحدد بمليار )1.000.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون لرئيس 

الحكومة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2016 من االعتمادات 

2017 فيما يتعلق بالحساب املرصد  التي سترصد له في السنة املالية 

للتنمية  الوطنية  املبادرة  دعم  »صندوق  املسمى  خصوصية  ألمور 

البشريـة«.
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االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الخاص بالطرق«

املادة 44

يحدد بثالثة ماليير )3.000.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

 2016 للوزير املكلف بالتجهيز االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 

فيما يتعلق   2017 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 

الخاص  »الصندوق  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  بالحساب 

بالطرق« .

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية«

املادة 45

النفقات  مبلغ  درهم   )500.000.000( مليون  بخمسمائة  يحدد 

السنة  خالل  مقدما  بها  االلتزام  بالفالحة  املكلف  للوزير  املأذون 

 2017 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  املالية 2016 

»صندوق  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  بالحساب  يتعلق  فيما 

التنمية القروية واملناطق الجبلية«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الوطني للعمل الثقافي«

املادة 46

النفقات  مبلغ  درهم   )300.000.000( مليون  بثالثمائة  يحدد 

السنة خالل  مقدما  بها  االلتزام  بالثقافة  املكلف  للوزير   املأذون 

 2017 2016 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  املالية 

»الصندوق  فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى 

الوطني للعمل الثقافي« .

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الوطني لتنمية الرياضة«

املادة 47

املأذون  النفقات  مبلغ  درهم   )1.000.000.000( بمليار  يحدد 

للوزير املكلف بالرياضة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2016 

فيما يتعلق   2017 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 »صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني«

املادة 48

درهم مبلغ النفقات املأذون   )100.000.000( يحدد بمائة مليون 

للوزير املكلف بالداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2016 

فيما يتعلق   2017 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية 

»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 49

يحدد بستمائة مليون )600.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

للوزير املكلف بالداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2016 

فيما يتعلق   2017 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 »الصنـدوق الوطنـي الغابـوي«

املادة 50

يحدد بمائتي مليون ) 200.000.000 ( درهم مبلغ النفقات املأذون 

للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر االلتزام بها مقدما 

2016 من االعتمادات التي سترصد له في السنة  خالل السنة املالية 

2017 فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى  املالية 

»الصندوق الوطني الغابوي«.

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية 

املسمى »الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون«

املادة 51

النفقات  مبلغ  درهم   )400.000.000( مليون  بأربعمائة  يحدد 

املأذون للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج االلتزام بها
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2016 من االعتمادات التي سترصد له في   مقدما خالل السنة املالية 

فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية   2017 السنة املالية 

املسمى »الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون«.

االلتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من املخصصات

املسمى »اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية«

املادة 52

 يحدد بستة وخمسين مليارا وأربعمائة وتسعة وتسعين مليون

)56.499.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير املنتدب لدى 

رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني االلتزام بها مقدما خالل 

2016 من االعتمادات التي سترصد له في السنة املالية  السنة املالية 

2017 فيما يتعلق بحساب النفقات من املخصصات املسمى »اشتراء 

وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية« . 

عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة

املادة 53

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   2016 املالية 

الحسابات  بتنفيذ عمليات  يتعلق  فيما   2015 ديسمبر   31 غاية  إلى 

الخصوصية للخزينة املفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنـزال النفقات 

الناتجة عن صرف مرتبات أوتعويضات مباشرة من بعض الحسابات 

املذكورة.

الباب الثالث 

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة 

املادة 54

باملبالغ املثبتة في الجدول التالي،   2016 تحدد خالل السنة املالية 

املوارد املرصدة في امليزانية العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة املسيرة 

بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في 

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

والتوازن العام الناتج عن ذلك :

بالدرهم

000 541 411 212املداخيل العادية للميزانية العامة )1( :

000 900 937 196-  املداخيل الضريبية :

000 000 104 86      - الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة .................................………....

000 000 558 85      - الضرائب غير املباشرة .....................……………….…..................…....

000 100 980 7      - الرسوم الجمركية ......................………………....................…..………

000 800 295 17      - رسوم التسجيل و التمبر ...................……………...................…..……

000 641 473 15- املداخيل غير الضريبية :

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

000 365 330 8      - حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت واملساهمات املالية للدولة .....

000 500 349      - عائدات أمالك الدولة ....................…………....................….…………

000 776 497 5      - موارد مختلفة ...........................………………….................……………

000 000 296 1      - موارد الهبات و الوصايا ...........................................……………………

000 584 903 216النفقات العادية للميزانية العامة )2( :

000 974 618 188- نفقات التسيير:

000 771 775 106      - نفقات املوظفين .......................................……….………………….……

000 203 101 35      - نفقات املعدات والنفقات املختلفة ............................…….…………

000 000 182 38      - التكاليف املشتركة ....................……..…………..................……………

000 000 260 5      - النفقات املتعلقة بالتسديدات و التخفيضات واإلرجاعات الضريبية ..............

000 000 300 3      - النفقات الطارئة  و املخصصات اإلحتياطية .................................

000 610 284 28 - نفقات الفوائد و العموالت املتعلقة بالدين العمومي ....................….

4 492 043 000-الرصيد العادي )3(=)1(-)2( .............……....……………..................……

000 142 392 61 - نفقات االستثمار للميزانية العامة )4( ......………........................……

رصيد امليزانية العامة )دون حصيلة االقتراضات واستهالكات الدين 
65 884 185 000-العمومي املتوسط و الطويل األجل( )5(=)3(-)4( .............................

مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة :

000 217 006 3 - موارد ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة ...................…

000 217 006 3 - نفقات ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة : 

000 957 224 2      - نفقات االستغالل .....................………..….……….....................………

000 260 781      - نفقات االستثمار .....................…..………….…..................…….………

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

الحسابات الخصوصية للخزينة :

000 483 936 78      - موارد الحسابات الخصوصية للخزينة .........………..................……

000 655 707 66      - نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة ......….........................……

000 828 228 12رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة )7( .....……...…....................…

رصيد ميزانية الدولة )دون حصيلة االقتراضات و استهالكات الدين 
53 655 357 000-العمومي املتوسط و الطويل األجل(  )8(=)5(+)6(+)7( ...................

000 378 907 40استهالكات الدين العمومي املتوسط و الطويل األجل )9( :  

000 700 320 36      - الداخلي ..........................………...……..……....................……………… 

000 678 586 4      - الخارجي .............................…….....………………....................…………

94 562 735 000-الحاجيات اإلجمالية لتمويل قانون املالية )10(=)8(-)9( 

000 000 500 70موارد االقتراضات املتوسطة  و الطويلة األجل  )11( :

000 000 000 45      - الداخلية ........................…………….…………...............................…… 

000 000 500 25      - الخارجية .........................……..……………...................................……

24 062 735 000-الحاجيات املتبقية لتمويل قانون املالية )10(+)11( ........................
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اإلذن في االقتراض وإصدار أدوات مالية أخرى

املادة 55

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خالل 
للمداخيل  املقدر  املبلغ  في حدود  الخارج  من   ،2016 املالية  السنة 
 )22 )الفقرة   8500 باملادة   1.1.0.0.0.13.000 الفصل  في  املسجـلة 
مقابل قيمة االقتراضات   - »حصيلة االقتراض   : من امليزانية العامة 

الخارجية« .

املادة 56

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية وكل أداة مالية أخرى ملواجهة 
جميع تكاليف الخزينة خالل السنة املالية 2016.

التدبير الفعال للدين الداخلي 

املادة 57

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية قصد إنجاز عمليات 
واستحفاظ  وتبادل  استرجاع  عبر  الداخلي  للدين  الفعال  التدبير 

سندات الخزينة .

الجزء الثاني 
وسائل املصالح 

النفقات من امليزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة 

املسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة 

I.- امليزانية العامة 

املادة 58

2016 فيمـا  يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 
وثمانين  وثمانية  بمائة  العامة  امليزانية  من  التسيير  بنفقات  يتعلق 
مليارا وستمائة وثمانية عشر مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعين ألف 

)188.618.974.000( درهم.

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

املادة 59

املفتوحة  االلتزام  واعتمادات  األداء  اعتمادات  مبلغ  يحدد 
فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانيـة العامة بسبعة وتسعين 
ألف  وأربعين  واثنين  ومائة  مليونا  وتسعين  وثمانية  ومائة  مليارا 
)97.198.142.000( درهم، منها واحد وستون مليارا وثالثمائة واثنان 
وتسعين مليونا ومائة واثنان وأربعون ألف )61.392.142.000( درهم 

اعتمادات األداء .

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

املادة 60

مليونا  وتسعين  وواحد  ومائة  مليارا  وستين  بتسعة  يحدد 

مبلغ  درهم   )69.191.988.000( ألف  وثمانين  وثمانية  وتسعمائة 

2016 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 61

2016 املالية  السنة  برسم  املفتوحة  االعتمادات  مبلغ   يحدد 

فيما يتعلق بنفقات االستغالل ملرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة 

بمليارين ومائتين وأربعة وعشرين مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسين 

ألف )2.224.957.000( درهم.

وتوزع االعتمادات املذكورة على الوزارات واملصالح وفقا للبيانات 

الواردة في الجدول »هـ« امللحق بقانون املالية هذا .

املادة 62

واعتمادات االلتزام املفتوحة فيما  يحدد مبلغ اعتمادات األداء 

مستقلة بصورة  املسيرة  الدولة  ملرافق  االستثمار  بنفقات   يتعلق 

بتسعمائة وسبعة وثالثين مليونا ومائة وستين ألف )937.160.000( 

منها سبعمائة وواحد وثمانون مليونا ومائتان وستون ألف  درهم، 

)781.260.000( درهم اعتمادات األداء.

وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة على الوزارات 

واملصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول »و« امللحق بقانون املالية 

هذا .

III.- الحسابات الخصوصية للخزينة

املادة 63

 2016 املالية  السنة  برسم  املفتوحة  االعتمادات  مبلغ  يحدد 

فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بستة وستين 

ألف  وخمسين  وخمسة  وستمائة  ماليين  وسبعة  وسبعمائة  مليارا 

)66.707.655.000( درهم.

وفقا  والحسابات  األصناف  على  املذكورة  االعتمادات  وتوزع 

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

*    *
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(بالدرهم)
2016

I - الــميـــزانــــية العامة 

 الجدول " ا "ـ

 (المادة  54)

  جدول التقييم الجمالي لمداخيل الميزانية العامة  وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

وأصناف الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة لسنة

بـيــــان الــمـــــــوارد الفقرةالـمـادة تقديرات سنة 2016الـفـصـل  

البلط الملكي1.1.0.0.0.02.000

الدارة الـعـامة 0000

للتذكــرةالرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات10

000 50 الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة20

للتذكــرةموارد متنوعة30

000 50 مجمـــوع موارد الدارة الـعـامة 

000 50 مجمـــوع موارد البلط الملكي 

المحاكم المالية1.1.0.0.0.05.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةمديونية المحاسبين10

للتذكــرةأحكام بإرجاع الموال الصادرة عن المحاكم المالية20

للتذكــرةالغرامات والغرامات التهديدية والعقوبات الخرى الصادرة عن المحاكم المالية30

للتذكــرةفوائد التأخير المتعلقة بالعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم المالية40

للتذكــرةنسخ الملفات قصد الطلع50

 للتذكــرة مجمـــوع موارد الدارة العامة 

 للتذكــرة مجمـــوع موارد المحاكم المالية 

وزارة العدل والحريات1.1.0.0.0.06.000

المصالح المشتركة للقطاع القضائى 9400

000 000 30 الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم10

000 000 400 الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا20

000 000 2 موارد متنوعة30

000 000 432 مجمـــوع موارد المصالح المشتركة للقطاع القضائى 

000 000 432 مجمـــوع موارد وزارة العدل والحريات 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون1.1.0.0.0.07.000

البعثات الدبلوماسية والقنصلية 9100

000 000 310 الرسوم القنصلية10

الرسوم التي يستوفيها العوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملحة والتجارة ومختلف 20

الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية
 200 000

000 500 2 موارد متنوعة30

000 700 312 مجمـــوع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية 

1

)المادة 54(
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000 700 312 مجمـــوع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

وزارة الداخلية1.1.0.0.0.08.000

الدارة العامة 0000

000 700 حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام السعار10

000 500 5 موارد متنوعة20

000 200 6 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

الدارة العامة للمن الوطني 3100

000 300 التاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير10

للتذكــرةالتعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة 20

000 200 موارد متنوعة30

000 500 مجمـــوع موارد الدارة العامة للمن الوطني 

000 700 6 مجمـــوع موارد وزارة الداخلية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر1.1.0.0.0.10.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةرسوم التسجيل10

000 400 موارد متنوعة20

000 400 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 400 مجمـــوع موارد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني1.1.0.0.0.11.000

الدارة العامة 0000

000 000 2 موارد متنوعة10

000 000 2 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 2 مجمـــوع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

وزارة الصحة1.1.0.0.0.12.000

الدارة العامة 0000

000 15 رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي10

000 40 استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلج والمقام في المؤسسات الصحية20

للتذكــرةالرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات30

000 150 1 موارد متنوعة40

000 205 1 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 205 1 مجمـــوع موارد وزارة الصحة 

وزارة القتصاد والمالية1.1.0.0.0.13.000

الدارة العامة 8100

000 50 العقوبات والغرامات غير الجبائية10

المبالغ التى ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من العتمادات الغير المستعملة المرصدة 20

لشراء السيارات
للتذكــرة

000 000 100 ديون الخزينة المتقادمة30

2
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000 700 312 مجمـــوع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

وزارة الداخلية1.1.0.0.0.08.000

الدارة العامة 0000

000 700 حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام السعار10

000 500 5 موارد متنوعة20

000 200 6 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

الدارة العامة للمن الوطني 3100

000 300 التاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير10

للتذكــرةالتعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة 20

000 200 موارد متنوعة30

000 500 مجمـــوع موارد الدارة العامة للمن الوطني 

000 700 6 مجمـــوع موارد وزارة الداخلية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر1.1.0.0.0.10.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةرسوم التسجيل10

000 400 موارد متنوعة20

000 400 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 400 مجمـــوع موارد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني1.1.0.0.0.11.000

الدارة العامة 0000

000 000 2 موارد متنوعة10

000 000 2 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 2 مجمـــوع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

وزارة الصحة1.1.0.0.0.12.000

الدارة العامة 0000

000 15 رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي10

000 40 استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلج والمقام في المؤسسات الصحية20

للتذكــرةالرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات30

000 150 1 موارد متنوعة40

000 205 1 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 205 1 مجمـــوع موارد وزارة الصحة 

وزارة القتصاد والمالية1.1.0.0.0.13.000

الدارة العامة 8100

000 50 العقوبات والغرامات غير الجبائية10

المبالغ التى ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من العتمادات الغير المستعملة المرصدة 20

لشراء السيارات
للتذكــرة

000 000 100 ديون الخزينة المتقادمة30
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000 700 312 مجمـــوع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

وزارة الداخلية1.1.0.0.0.08.000

الدارة العامة 0000

000 700 حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام السعار10

000 500 5 موارد متنوعة20

000 200 6 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

الدارة العامة للمن الوطني 3100

000 300 التاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير10

للتذكــرةالتعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة 20

000 200 موارد متنوعة30

000 500 مجمـــوع موارد الدارة العامة للمن الوطني 

000 700 6 مجمـــوع موارد وزارة الداخلية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر1.1.0.0.0.10.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةرسوم التسجيل10

000 400 موارد متنوعة20

000 400 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 400 مجمـــوع موارد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني1.1.0.0.0.11.000

الدارة العامة 0000

000 000 2 موارد متنوعة10

000 000 2 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 2 مجمـــوع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

وزارة الصحة1.1.0.0.0.12.000

الدارة العامة 0000

000 15 رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي10

000 40 استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلج والمقام في المؤسسات الصحية20

للتذكــرةالرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات30

000 150 1 موارد متنوعة40

000 205 1 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 205 1 مجمـــوع موارد وزارة الصحة 

وزارة القتصاد والمالية1.1.0.0.0.13.000

الدارة العامة 8100

000 50 العقوبات والغرامات غير الجبائية10

المبالغ التى ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من العتمادات الغير المستعملة المرصدة 20

لشراء السيارات
للتذكــرة

000 000 100 ديون الخزينة المتقادمة30

2
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للتذكــرةالقتطاع من نتاج العاب الرهان40

للتذكــرةالقتطاع من رهان سباق الخيول والكلب السلوقية50

للتذكــرةمساهمة الجماعات المحلية فى النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة60

000 000 150 موارد متنوعة70

000 050 250 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

مديرية الشؤون الدارية والعامة 8200

000 100 موارد متنوعة10

000 100 مجمـــوع موارد مديرية الشؤون الدارية والعامة 

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 8300

 الرسوم الجمركية10

000 000 980 7 رسوم الستيراد11

للتذكــرةالقتطاع الجبائي عند الستيراد12

للتذكــرةالتاوة على استغلل الفوسفاط13

000 100 الرسم الموحد14

000 800 5 رسوم التمبر المستوفاة من لدن ادارة الجمارك15

000 300 13 الرسوم القنصلية16

000 800 3 الرسوم المفروضة على النقل الخاص17

 الرسوم الداخلية على الستهلك20

000 000 538 الرسوم المفروضة على الخمور والكحول21

000 000 760 الرسم المفروض على أنواع الجعة22

000 000 291 الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا23

للتذكــرةالرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلة الصناعية24

000 000 11 الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلتين25

للتذكــرةالرسوم المفروضة على الغشية المطاطية والوعية الهوائية وإطارات العجلت26

000 000 850 14 الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة27

000 000 050 9 الرسم المفروض على التبغ المصنع28

 الضريبة على القيمة المضافة30

000 000 718 32 الضريبة على القيمة المضافة للستيراد31

000 000 668 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل32

000 000 30 حصيلة المصادرات40

 رسوم المراقبة50

3
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للتذكــرةالرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الستيراد والتصدير51

للتذكــرةالرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الستيراد والتصدير52

000 500 70 الزيادات المترتبة على السندات القتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير60

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

الضرائب غير المباشرة
 98 500 000

000 000 000 2 اتاوي انبوب الغاز80

000 000 8 موارد متنوعة90

000 000 096 69 مجمـــوع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 

المديرية العامة للضرائب 8400

 الضرائب المباشرة10

000 000 500 44 الضريبة على الشركات11

000 000 859 38 الضريبة على الدخل12

 رسوم مماثلة20

000 000 56 الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات21

000 000 317 الضريبة المهنية22

000 000 46 ضريبة السكن23

للتذكــرةالرسوم المفروضة على التبغ30

 الضريبة على القيمة المضافة40

000 000 672 26 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل41

 رسوم التسجيل50

000 000 971 9 رسوم نقل الملكية51

000 000 770 1 الرسوم المفروضة على العقود الخرى52

للتذكــرةالرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية53

للتذكــرةالرسوم القضائية54

للتذكــرةالرسم المفروض على العقود والتفاقات55

للتذكــرةالمساعدة القضائية56

000 000 002 1 الرسوم المفروضة على عقود التأمينات57

للتذكــرةرسوم متنوعة وموارد تبعية58

 رسوم التمبر60

000 000 570 التمبر الفريد والورق المدموغ61

000 000 460 التمبر على الوامر بالداء62

للتذكــرةبطاقة التعريف63

4
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000 000 218 جوازات السفر64

000 000 9 تسجيل الجانب65

000 000 23 رخص الصيد وحمل السلح66

000 000 100 1 التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات67

000 000 28 رسم التمبر الخاص بسندات الستيراد68

 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية70

000 000 139 2 الرسم الساسي ورسم النسخة71

 الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات80

000 000 639 الزيادة المترتبة عن عدم القرارأوالتأخير أوالنقص في القرار81

000 000 532 الغرامات المترتبة عن التأخير في الداء82

000 000 155 1 الزيادات المترتبة عن التأخير83

للتذكــرةحصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية84

 موارد متنوعة و استثنائية90

للتذكــرةموارد جبائية استثنائية91

للتذكــرةموارد متنوعة92

000 000 066 130 مجمـــوع موارد المديرية العامة للضرائب 

مديرية الخزينة والمالية الخارجية 8500

 الموارد العادية10

000 000 660 الموارد  التية من بنك المغرب11

000 000 350 الموارد التية من صندوق اليداع والتدبير12

000 000 150 الموارد التية من مكتب الصرف13

000 000 100 الموارد التية من القرض الفلحي المغربي14

للتذكــرةالموارد التية من البنك المركزي الشعبي15

000 000 150 المواردالتية من صندوق التجهيز الجماعي16

000 000 20 الموارد التية من الصندوق المركزي للضمان17

000 120 6 الفوائد المترتبة على توظيف الموال و السلفات18

000 000 100 فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية19

 حصيلة القتراض20

000 000 000 45 القتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الجل21

000 000 500 25 مقابل قيمة القتراضات الخارجية22

للتذكــرةحصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الستثمار23

5
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للتذكــرةالموارد التية من القرض الجباري24

 الهبات و الوصايا30

000 000 296 1 هبات31

للتذكــرةالقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التى تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية32

000 500 057 1 الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للستهلك والدين العائم40

للتذكــرةعمولت على القروض المرجعة50

للتذكــرةعمولت الضمان الخاصة بالقتراضات الداخلية والخارجية60

000 865 17 الرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات والهيئات الدولية70

للتذكــرةاسترجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها لجل تملك مساكن اجتماعية80

للتذكــرةموارد متنوعة90

000 485 407 74 مجمـــوع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية 

مديرية المنشآت العامة والخوصصة 8600

 عوائد الحتكار وحصص الرباح ومساهمات المؤسسات العامة10

000 000 500 1 الموارد التية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية11

000 000 200 الموارد التية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلت12

000 000 400 الموارد التية من المكتب الوطني للمطارات13

000 000 140 الموارد التية من الوكالة الوطنية للموانئ14

000 000 25 الموارد التية من مجلس القيم المنقولة15

000 000 4 الموارد التية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية16

000 000 5 الموارد التية من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات17

000 000 100 الموارد التية من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن18

000 000 55 الموارد التية من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني19

 عوائد الحتكار وحصص الرباح ومساهمات المؤسسات العامة الخرى20

000 000 50 الموارد التية من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير21

للتذكــرةالموارد التية من المؤسسات العامة الخرى22

 الرباح التية من  الشركات ذات المساهمة العمومية30

000 000 000 2 الرباح التية من شركة "المجمع الشريف للفوسفاط" "م ش ف" ش.م31

000 000 450 1 الرباح التية من شركة اتصالت المغرب32

000 000 200 الرباح التية من مجموعة التهيئة العمران33

000 000 35 الرباح التية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية34

000 000 250 الرباح التية من شركة استغلل الموانئ ـ مرسى المغرب ـ35
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000 000 55 الرباح الناتجة عن بريد المغرب36

000 000 20 الرباح التية من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية37

 الرباح التية من  شركات أخرى40

000 500 3 الرباح التية من شركة النتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية41

000 000 20 الرباح التية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس42

للتذكــرةالرباح التية من الشركة الوطنية لتسويق البذور43

للتذكــرةالرباح التية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات44

 أتاوي احتلل الملك العامة وموارد أخرى50

000 000 100 أتاوى احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصالت المغرب51

000 000 100 اتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات52

000 000 60 أتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ53

للتذكــرةأتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن اشارة  هيئات اخرى54

للتذكــرةالموارد التية من فاعلين في ميدان التصالت55

000 000 110 موارد متنوعة56

للتذكــرةالموارد التية من مساهمات الدولة60

للتذكــرةموارد الرخص التية من فاعلين في ميدان التصالت70

000 500 882 6 مجمـــوع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة 

مديرية التأمينات والحتياط الجتماعي 8700

000 250 التاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير10

للتذكــرةموارد متنوعة20

000 250 مجمـــوع موارد مديرية التأمينات والحتياط الجتماعي 

مديرية أملك الدولة 8800

000 000 25 بيع عقارات مخزنية قروية10

000 000 318 دخول أملك الدولة ـ اليجار والتكاليف اليجارية الخ ـ   20

للتذكــرةالتركات الشاغرة30

000 500 النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات واليجارات العامة40

000 500 5 حاصلت بيع الثاث و الحطام والمعدات غير الصالحة للستعمال50

000 000 1 موارد متنوعة60

000 000 350 مجمـــوع موارد مديرية أملك الدولة 

000 385 052 281 مجمـــوع موارد وزارة القتصاد والمالية 

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك1.1.0.0.0.17.000

مديرية الشؤون الدارية والقانونية 8100
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000 600 التاوة المفروضة على استخراج المواد10

للتذكــرةالتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للملك العامة 20

للتذكــرةالتاوة المستحقة على احتلل الملك العامة30

000 000 8 موارد متنوعة40

000 600 8 مجمـــوع موارد مديرية الشؤون الدارية والقانونية 

مديرية الموانىء والملك العمومي البحري 8200

 رسوم الميناء10

للتذكــرةرسوم الميناء المفروضة على السفن11

للتذكــرةارشاد البواخر و قطرها12

للتذكــرةرسوم الميناء المفروضة على الركاب و السياح الذين يقومون برحلة بحرية13

للتذكــرةرسوم الميناء المفروضة على البضائع14

 الرسوم المستوفاة من التفريغ20

للتذكــرةالرسوم المستوفاة من تفريغ انواع الوقود السائلة غير المعباة21

للتذكــرةالرسوم المستوفاة من تفريغ السماك22

للتذكــرةالقسط الراجع للدولة من ارباح شركات التسيير30

للتذكــرةبيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة40

للتذكــرةرسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء50

للتذكــرةالموارد التية من استعمال اللت60

000 750 موارد متنوعة70

000 750 مجمـــوع موارد مديرية الموانىء والملك العمومي البحري 

مديرية الملحة الجوية المدنية 8300

للتذكــرةالرسوم المستوفاة في المطارات10

000 000 15 الرسوم المفروضة على النقل الخاص20

000 000 21 موارد متنوعة30

000 000 36 مجمـــوع موارد مديرية الملحة الجوية المدنية 

000 350 45 مجمـــوع موارد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

وزارة الفلحة والصيد البحري1.1.0.0.0.20.000

الدارة العامة 0000

000 25 موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية10

للتذكــرةالمبالغ التي يؤديها الملك أو المستغلون الفلحيون في نطاق قانون الستثمارات الفلحية20

للتذكــرةرسوم التحليل بالمختبرات30

للتذكــرةاداء التقييد فى السجل الرسمى لنواع واصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب40

للتذكــرةموارد مراكز تناسل الخيل50
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000 000 55 الرباح الناتجة عن بريد المغرب36

000 000 20 الرباح التية من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية37

 الرباح التية من  شركات أخرى40

000 500 3 الرباح التية من شركة النتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية41

000 000 20 الرباح التية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس42

للتذكــرةالرباح التية من الشركة الوطنية لتسويق البذور43

للتذكــرةالرباح التية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات44

 أتاوي احتلل الملك العامة وموارد أخرى50

000 000 100 أتاوى احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصالت المغرب51

000 000 100 اتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات52

000 000 60 أتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ53

للتذكــرةأتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن اشارة  هيئات اخرى54

للتذكــرةالموارد التية من فاعلين في ميدان التصالت55

000 000 110 موارد متنوعة56

للتذكــرةالموارد التية من مساهمات الدولة60

للتذكــرةموارد الرخص التية من فاعلين في ميدان التصالت70

000 500 882 6 مجمـــوع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة 

مديرية التأمينات والحتياط الجتماعي 8700

000 250 التاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير10

للتذكــرةموارد متنوعة20

000 250 مجمـــوع موارد مديرية التأمينات والحتياط الجتماعي 

مديرية أملك الدولة 8800

000 000 25 بيع عقارات مخزنية قروية10

000 000 318 دخول أملك الدولة ـ اليجار والتكاليف اليجارية الخ ـ   20

للتذكــرةالتركات الشاغرة30

000 500 النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات واليجارات العامة40

000 500 5 حاصلت بيع الثاث و الحطام والمعدات غير الصالحة للستعمال50

000 000 1 موارد متنوعة60

000 000 350 مجمـــوع موارد مديرية أملك الدولة 

000 385 052 281 مجمـــوع موارد وزارة القتصاد والمالية 

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك1.1.0.0.0.17.000

مديرية الشؤون الدارية والقانونية 8100
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000 600 التاوة المفروضة على استخراج المواد10

للتذكــرةالتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للملك العامة 20

للتذكــرةالتاوة المستحقة على احتلل الملك العامة30

000 000 8 موارد متنوعة40

000 600 8 مجمـــوع موارد مديرية الشؤون الدارية والقانونية 

مديرية الموانىء والملك العمومي البحري 8200

 رسوم الميناء10

للتذكــرةرسوم الميناء المفروضة على السفن11

للتذكــرةارشاد البواخر و قطرها12

للتذكــرةرسوم الميناء المفروضة على الركاب و السياح الذين يقومون برحلة بحرية13

للتذكــرةرسوم الميناء المفروضة على البضائع14

 الرسوم المستوفاة من التفريغ20

للتذكــرةالرسوم المستوفاة من تفريغ انواع الوقود السائلة غير المعباة21

للتذكــرةالرسوم المستوفاة من تفريغ السماك22

للتذكــرةالقسط الراجع للدولة من ارباح شركات التسيير30

للتذكــرةبيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة40

للتذكــرةرسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء50

للتذكــرةالموارد التية من استعمال اللت60

000 750 موارد متنوعة70

000 750 مجمـــوع موارد مديرية الموانىء والملك العمومي البحري 

مديرية الملحة الجوية المدنية 8300

للتذكــرةالرسوم المستوفاة في المطارات10

000 000 15 الرسوم المفروضة على النقل الخاص20

000 000 21 موارد متنوعة30

000 000 36 مجمـــوع موارد مديرية الملحة الجوية المدنية 

000 350 45 مجمـــوع موارد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

وزارة الفلحة والصيد البحري1.1.0.0.0.20.000

الدارة العامة 0000

000 25 موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية10

للتذكــرةالمبالغ التي يؤديها الملك أو المستغلون الفلحيون في نطاق قانون الستثمارات الفلحية20

للتذكــرةرسوم التحليل بالمختبرات30

للتذكــرةاداء التقييد فى السجل الرسمى لنواع واصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب40

للتذكــرةموارد مراكز تناسل الخيل50
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000 000 4 موارد متنوعة60

000 025 4 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

الدارة العامة 9100

000 500 1 التاوى المفروضة على المتياز الممنوح لستغلل الماكن المخصصة للصيد داخل الملك العامة البحرية10

000 800 22 رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد20

000 500 196 إيتاوات الصيد البحري30

000 000 330 المساهمة المتعلقة بالصيد البحري40

000 500 2 المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري50

000 900 9 موارد متنوعة60

000 200 563 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 225 567 مجمـــوع موارد وزارة الفلحة والصيد البحري 

وزارة الشباب و الرياضة1.1.0.0.0.21.000

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 3000

للتذكــرةمساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية واليواء داخل المراكز والمخيمات10

للتذكــرةموارد متنوعة20

 للتذكــرة مجمـــوع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 

 للتذكــرة مجمـــوع موارد وزارة الشباب و الرياضة 

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني1.1.0.0.0.26.000

الدارة العامة 0000

000 100 رسم وضع الطابع10

للتذكــرةرسم التفتيش20

للتذكــرةموارد متنوعة30

000 100 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 100 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني 

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة1.1.0.0.0.27.000

الدارة العامة 0000

000 500 7 الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الستغلل ورسم نقل ملكية الرخص10

000 000 1 الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات20

000 000 90 موارد متنوعة30

000 500 98 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 500 98 مجمـــوع موارد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي1.1.0.0.0.28.000

الدارة العامة 0000

000 876 8 رسم معايرة الموازين والمقاييس10

للتذكــرةالموارد المتعلقة ببراءات الختراع وايداع الرسوم وعلمات الصنع وغيرها20
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للتذكــرةالـموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي30

للتذكــرةموارد متنوعة40

000 876 8 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 876 8 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي 

إدارة الدفاع الوطني1.1.0.0.0.34.000

الدارة العامة 0000

000 000 4 موارد متنوعة10

000 000 4 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 4 مجمـــوع موارد إدارة الدفاع الوطني 

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر1.1.0.0.0.45.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةمنتجات الملك الغابوية10

000 000 20 موارد متنوعة20

000 000 20 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 20 مجمـــوع موارد المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر 

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج1.1.0.0.0.51.000

الدارة العامة 0000

000 150 موارد متنوعة من مصلحة السجون10

000 500 1 موارد متنوعة20

000 650 1 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 650 1 مجمـــوع موارد المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج 

إدارات متنوعة1.1.0.0.0.00.000

الدارة العامة 0000

000 400 الخرائط و الوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات10

000 000 90 المسترجعات من الجور والمرتبات20

000 000 180 المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية30

 مبالغ المساعدة40

للتذكــرةمبالغ المساعدة ـ التعاون الدولي ـ41

للتذكــرةمبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح42

للتذكــرةحصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الدارات العمومية50

للتذكــرةالموارد الستثنائية الشكلية60

للتذكــرةترحيل العتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة70

000 000 8 موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات80

 موارد مختلفة90
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للتذكــرةمداخيل برسم التسديدات من الحسابات المرصدة لمور خصوصية91

للتذكــرةمداخيل برسم التسديدات من ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة92

000 000 80 موارد أخرى93

000 400 358 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 400 358 مجمـــوع موارد إدارات متنوعة 

000 541 911 282  مجموع موارد الميزانية العامة
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II-  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2016

 الجزء الول : موارد الستغلل 

رئيس الحكومة

الكولف الملكي دار السلم 4.1.1.0.0.04.001 18 000 000

 18 000 000 مجمـــــــوع

وزارة العدل والحريات

مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.1.0.0.06.002 900 000

 900 000 مجمـــــــوع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 4.1.1.0.0.07.002 20 000 000

 20 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الداخلية

المركز الجهوي للستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 4.1.1.0.0.08.001 5 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الشرق 4.1.1.0.0.08.002 5 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة  فاس - مكناس   4.1.1.0.0.08.003 7 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الرباط - سل-  القنيطرة 4.1.1.0.0.08.004 7 500 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة بني ملل - خنيفرة 4.1.1.0.0.08.005 4 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الدار البيضاء- سطات 4.1.1.0.0.08.006 8 500 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة مراكش - آسفي 4.1.1.0.0.08.007 6 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة درعة - تافيللت 4.1.1.0.0.08.008 4 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة سوس - ماسة 4.1.1.0.0.08.009 4 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة كلميم - واد نون 4.1.1.0.0.08.010 3 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة العيون -الساقية الحمراء 4.1.1.0.0.08.011 4 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الداخلة - واد الذهب 4.1.1.0.0.08.012 2 000 000

مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 4.1.1.0.0.08.018 185 000 000

 245 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التصال

المعهد العالي للعلم و التصال 4.1.1.0.0.09.002 5 300 000

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 4.1.1.0.0.09.003 7 200 000

 12 500 000 مجمـــــــوع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

- قسم التعاون 4.1.1.0.0.11.002

قسم استراتيجيات التكوين 4.1.1.0.0.11.003 5 000 000

 5 000 000 مجمـــــــوع

12



- 55 -

الرمز موارد سنة 2016بيـــان المرافق

وزارة الصحة

المركز الستشفائي القليمي بورزازات 4.1.1.0.0.12.001 12 500 000

المركز الستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.1.1.0.0.12.002 10 100 000

المركز الستشفائي القليمي بتارودانت 4.1.1.0.0.12.003 11 300 000

المركز الستشفائي القليمي بتيزنيت 4.1.1.0.0.12.004 10 100 000

المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة 4.1.1.0.0.12.005 13 775 000

المركز الستشفائي القليمي بالصويرة 4.1.1.0.0.12.006 11 650 000

المركز الستشفائي القليمي بالجديدة 4.1.1.0.0.12.007 21 000 000

المركز الستشفائي القليمي بآسفي 4.1.1.0.0.12.008 16 675 000

المركز الستشفائي القليمي بخريبكة 4.1.1.0.0.12.009 22 500 000

المركز الستشفائي القليمي بسطات 4.1.1.0.0.12.010 21 600 000

المركز الستشفائي القليمي ببولمان 4.1.1.0.0.12.012 7 000 000

المركز الستشفائي القليمي بصفرو 4.1.1.0.0.12.013 6 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالقنيطرة 4.1.1.0.0.12.014 25 500 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم 4.1.1.0.0.12.015 10 450 000

المركز الستشفائي القليمي بشفشاون 4.1.1.0.0.12.016 9 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالعرائش 4.1.1.0.0.12.017 14 700 000

المركز الستشفائي الجهوي  بطنجة 4.1.1.0.0.12.018 32 200 000

المركز الستشفائي القليمي بتطوان 4.1.1.0.0.12.019 23 000 000

المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.1.1.0.0.12.020 21 000 000

المركز الستشفائي القليمي بإفران 4.1.1.0.0.12.021 6 800 000

المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة 4.1.1.0.0.12.022 12 000 000

المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة 4.1.1.0.0.12.023 17 700 000

المركز الستشفائي القليمي بتازة 4.1.1.0.0.12.024 14 500 000

المركز الستشفائي القليمي بفجيج 4.1.1.0.0.12.025 5 100 000

المركز الستشفائي القليمي بالناضور 4.1.1.0.0.12.026 23 000 000

المركز الستشفائي القليمي ببركان 4.1.1.0.0.12.027 9 200 000

المركز الستشفائي الجهوي بوادي الذهب 4.1.1.0.0.12.028 5 500 000

المركز الستشفائي الجهوي بالعيون 4.1.1.0.0.12.029 14 300 000

المركز الستشفائي القليمي بطانطان 4.1.1.0.0.12.030 5 100 000

المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل 4.1.1.0.0.12.031 29 500 000

المركز الستشفائي الجهوي بأكادير 4.1.1.0.0.12.032 23 800 000

المركز الستشفائي الجهوي بمراكش 4.1.1.0.0.12.033 18 250 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي 4.1.1.0.0.12.035 15 600 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان  4.1.1.0.0.12.036 14 400 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.1.1.0.0.12.037 14 650 000

المركز الستشفائي الجهوي بالدار البيضاء 4.1.1.0.0.12.038 13 000 000

المركز الستشفائي بعمالة المحمدية 4.1.1.0.0.12.039 10 600 000

المركز الستشفائي بعمالة سل 4.1.1.0.0.12.040 15 200 000

المركز الستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.1.0.0.12.041 8 000 000

المركز الستشفائي القليمي بالخميسات 4.1.1.0.0.12.042 16 250 000

المركز الستشفائي بعمالة مكناس 4.1.1.0.0.12.045 30 000 000

المركز الستشفائي الجهوي بوجدة 4.1.1.0.0.12.046 29 075 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.1.1.0.0.12.047 44 000 000

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.12.048 23 000 000

13
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المعهد الوطني الصحي 4.1.1.0.0.12.049 6 000 000

المركز الوطني للوقاية من الشعة 4.1.1.0.0.12.050 2 500 000

مديرية الدوية و الصيدلة 4.1.1.0.0.12.051 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي بشيشاوة 4.1.1.0.0.12.052 4 750 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني  4.1.1.0.0.12.053 8 800 000

المركز الستشفائي القليمي بتاونات 4.1.1.0.0.12.054 7 600 000

المركز الستشفائي الجهوي  بالرباط 4.1.1.0.0.12.055 9 250 000

المركز الستشفائي القليمي بتاوريرت 4.1.1.0.0.12.056 4 700 000

المركز الستشفائي القليمي بشتوكة-آيت باها 4.1.1.0.0.12.057 5 450 000

المركز الستشفائي  بعمالة مقاطعة عين الشق 4.1.1.0.0.12.058 10 800 000

المركز الستشفائي القليمي ببنسليمان 4.1.1.0.0.12.059 4 600 000

المركز الستشفائي القليمي بطاطا 4.1.1.0.0.12.060 4 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالحوز 4.1.1.0.0.12.061 4 650 000

المركز الستشفائي القليمي بزاكورة 4.1.1.0.0.12.062 4 200 000

المركز الستشفائي القليمي ببوجدور 4.1.1.0.0.12.063 3 500 000

المركز الستشفائي القليمي بأسا-الزاك 4.1.1.0.0.12.064 4 450 000

المركز الستشفائي الجهوي بكلميم 4.1.1.0.0.12.065 7 800 000

المركز الستشفائي القليمي بالسمارة 4.1.1.0.0.12.066 5 150 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.1.0.0.12.067 11 250 000

المركز الستشفائي القليمي بالنواصر 4.1.1.0.0.12.068 3 670 000

المركز الستشفائي القليمي بأزيلل 4.1.1.0.0.12.069 7 400 000

المركز الستشفائي القليمي بالحاجب 4.1.1.0.0.12.070 4 000 000

المركز الستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.1.1.0.0.12.071 6 800 000

المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.1.1.0.0.12.072 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي بجرادة 4.1.1.0.0.12.073 3 900 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.1.0.0.12.074 7 650 000

المركز الستشفائي الجهوي بفاس 4.1.1.0.0.12.075 34 000 000

المركز الستشفائي القليمي بتنغير 4.1.1.0.0.12.076 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي إفني 4.1.1.0.0.12.077 3 800 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي سليمان 4.1.1.0.0.12.078 4 900 000

المركز الستشفائي القليمي بوزان 4.1.1.0.0.12.079 4 600 000

المركز الستشفائي القليمي ببرشيد 4.1.1.0.0.12.080 8 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالرحامنة 4.1.1.0.0.12.081 4 500 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي بنور 4.1.1.0.0.12.082 5 500 000

المركز الستشفائي القليمي باليوسوفية 4.1.1.0.0.12.083 4 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالفقيه بن صالح 4.1.1.0.0.12.084 9 000 000

المركز الستشفائي القليمي بميدلت 4.1.1.0.0.12.085 5 000 000

المركز الستشفائي القليمي بجرسيف 4.1.1.0.0.12.086 3 800 000

 963 045 000 مجمـــــــوع

وزارة القتصاد والمالية

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.1.1.0.0.13.003

الخزينة العامة للمملكة 4.1.1.0.0.13.005 43 000 000

- القسم الداري 4.1.1.0.0.13.006

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.1.0.0.13.007 42 000 000
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 85 000 000 مجمـــــــوع

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.1.0.0.14.001 14 480 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.1.0.0.14.002 2 620 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.1.0.0.14.003 2 916 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.1.0.0.14.004 2 200 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.1.0.0.14.005 2 052 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.1.0.0.14.006 2 120 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.1.0.0.14.007 3 100 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.1.1.0.0.14.008 2 076 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.1.0.0.14.009 2 051 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.1.1.0.0.14.010 2 070 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.1.0.0.14.011 2 035 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.1.1.0.0.14.012 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.1.0.0.14.013 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.1.0.0.14.014 1 529 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.1.0.0.14.015 1 400 000

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.1.0.0.14.016 2 046 000

 46 795 000 مجمـــــــوع

المانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية 4.1.1.0.0.16.001 13 000 000

 13 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.1.1.0.0.17.002 5 000 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.1.0.0.17.003 5 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.1.0.0.17.004 9 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.1.0.0.17.005 8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.1.0.0.17.006 5 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.1.0.0.17.007 7 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.1.0.0.17.008 4 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.17.009 6 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.1.0.0.17.010 12 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.1.1.0.0.17.011 5 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.1.0.0.17.012 7 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.1.1.0.0.17.013 80 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.1.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.1.1.0.0.17.015 10 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.1.1.0.0.17.016 3 000 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.1.1.0.0.17.017 5 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.1.1.0.0.17.018 2 500 000
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 85 000 000 مجمـــــــوع

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.1.0.0.14.001 14 480 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.1.0.0.14.002 2 620 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.1.0.0.14.003 2 916 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.1.0.0.14.004 2 200 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.1.0.0.14.005 2 052 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.1.0.0.14.006 2 120 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.1.0.0.14.007 3 100 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.1.1.0.0.14.008 2 076 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.1.0.0.14.009 2 051 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.1.1.0.0.14.010 2 070 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.1.0.0.14.011 2 035 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.1.1.0.0.14.012 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.1.0.0.14.013 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.1.0.0.14.014 1 529 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.1.0.0.14.015 1 400 000

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.1.0.0.14.016 2 046 000

 46 795 000 مجمـــــــوع

المانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية 4.1.1.0.0.16.001 13 000 000

 13 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.1.1.0.0.17.002 5 000 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.1.0.0.17.003 5 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.1.0.0.17.004 9 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.1.0.0.17.005 8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.1.0.0.17.006 5 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.1.0.0.17.007 7 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.1.0.0.17.008 4 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.17.009 6 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.1.0.0.17.010 12 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.1.1.0.0.17.011 5 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.1.0.0.17.012 7 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.1.1.0.0.17.013 80 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.1.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.1.1.0.0.17.015 10 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.1.1.0.0.17.016 3 000 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.1.1.0.0.17.017 5 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.1.1.0.0.17.018 2 500 000
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 85 000 000 مجمـــــــوع

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.1.0.0.14.001 14 480 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.1.0.0.14.002 2 620 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.1.0.0.14.003 2 916 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.1.0.0.14.004 2 200 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.1.0.0.14.005 2 052 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.1.0.0.14.006 2 120 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.1.0.0.14.007 3 100 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.1.1.0.0.14.008 2 076 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.1.0.0.14.009 2 051 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.1.1.0.0.14.010 2 070 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.1.0.0.14.011 2 035 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.1.1.0.0.14.012 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.1.0.0.14.013 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.1.0.0.14.014 1 529 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.1.0.0.14.015 1 400 000

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.1.0.0.14.016 2 046 000

 46 795 000 مجمـــــــوع

المانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية 4.1.1.0.0.16.001 13 000 000

 13 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.1.1.0.0.17.002 5 000 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.1.0.0.17.003 5 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.1.0.0.17.004 9 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.1.0.0.17.005 8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.1.0.0.17.006 5 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.1.0.0.17.007 7 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.1.0.0.17.008 4 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.17.009 6 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.1.0.0.17.010 12 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.1.1.0.0.17.011 5 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.1.0.0.17.012 7 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.1.1.0.0.17.013 80 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.1.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.1.1.0.0.17.015 10 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.1.1.0.0.17.016 3 000 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.1.1.0.0.17.017 5 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.1.1.0.0.17.018 2 500 000
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 174 500 000 مجمـــــــوع

وزارة الفلحة والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.1.1.0.0.20.001 2 300 000

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.1.0.0.20.002 2 700 000

المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.1.1.0.0.20.003 1 550 000

المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.1.1.0.0.20.004 1 700 000

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.1.1.0.0.20.005 1 500 000

المدرسة الفلحية بتمارة 4.1.1.0.0.20.006 2 100 000

قسم المحافظة على الثروات السمكية 4.1.1.0.0.20.007 19 400 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.1.0.0.20.008 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.1.0.0.20.009 3 300 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.1.1.0.0.20.010 4 500 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.1.0.0.20.011 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.1.0.0.20.012 3 300 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.1.0.0.20.013 3 300 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.1.0.0.20.014 4 200 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.1.1.0.0.20.015 7 400 000

 62 850 000 مجمـــــــوع

وزارة الشباب و الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.1.0.0.21.001 13 000 000

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.1.1.0.0.21.002 5 300 000

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.1.0.0.21.003 12 000 000

المركب الرياضي لفاس 4.1.1.0.0.21.005 2 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.1.0.0.21.006 6 000 000

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.1.0.0.21.007 5 000 000

مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.1.1.0.0.21.008 500 000

 43 800 000 مجمـــــــوع

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.1.1.0.0.23.001 20 000 000

 20 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.1.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.1.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.1.1.0.0.26.003 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.1.1.0.0.26.004 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.1.0.0.26.005 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.1.0.0.26.006 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.1.0.0.26.007 400 000
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 174 500 000 مجمـــــــوع

وزارة الفلحة والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.1.1.0.0.20.001 2 300 000

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.1.0.0.20.002 2 700 000

المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.1.1.0.0.20.003 1 550 000

المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.1.1.0.0.20.004 1 700 000

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.1.1.0.0.20.005 1 500 000

المدرسة الفلحية بتمارة 4.1.1.0.0.20.006 2 100 000

قسم المحافظة على الثروات السمكية 4.1.1.0.0.20.007 19 400 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.1.0.0.20.008 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.1.0.0.20.009 3 300 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.1.1.0.0.20.010 4 500 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.1.0.0.20.011 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.1.0.0.20.012 3 300 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.1.0.0.20.013 3 300 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.1.0.0.20.014 4 200 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.1.1.0.0.20.015 7 400 000

 62 850 000 مجمـــــــوع

وزارة الشباب و الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.1.0.0.21.001 13 000 000

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.1.1.0.0.21.002 5 300 000

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.1.0.0.21.003 12 000 000

المركب الرياضي لفاس 4.1.1.0.0.21.005 2 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.1.0.0.21.006 6 000 000

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.1.0.0.21.007 5 000 000

مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.1.1.0.0.21.008 500 000

 43 800 000 مجمـــــــوع

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.1.1.0.0.23.001 20 000 000

 20 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.1.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.1.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.1.1.0.0.26.003 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.1.1.0.0.26.004 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.1.0.0.26.005 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.1.0.0.26.006 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.1.0.0.26.007 400 000

16

الرمز موارد سنة 2016بيـــان المرافق

 174 500 000 مجمـــــــوع

وزارة الفلحة والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.1.1.0.0.20.001 2 300 000

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.1.0.0.20.002 2 700 000

المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.1.1.0.0.20.003 1 550 000

المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.1.1.0.0.20.004 1 700 000

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.1.1.0.0.20.005 1 500 000

المدرسة الفلحية بتمارة 4.1.1.0.0.20.006 2 100 000

قسم المحافظة على الثروات السمكية 4.1.1.0.0.20.007 19 400 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.1.0.0.20.008 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.1.0.0.20.009 3 300 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.1.1.0.0.20.010 4 500 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.1.0.0.20.011 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.1.0.0.20.012 3 300 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.1.0.0.20.013 3 300 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.1.0.0.20.014 4 200 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.1.1.0.0.20.015 7 400 000

 62 850 000 مجمـــــــوع

وزارة الشباب و الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.1.0.0.21.001 13 000 000

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.1.1.0.0.21.002 5 300 000

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.1.0.0.21.003 12 000 000

المركب الرياضي لفاس 4.1.1.0.0.21.005 2 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.1.0.0.21.006 6 000 000

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.1.0.0.21.007 5 000 000

مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.1.1.0.0.21.008 500 000

 43 800 000 مجمـــــــوع

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.1.1.0.0.23.001 20 000 000

 20 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.1.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.1.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.1.1.0.0.26.003 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.1.1.0.0.26.004 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.1.0.0.26.005 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.1.0.0.26.006 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.1.0.0.26.007 400 000
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 2 500 000 مجمـــــــوع

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.1.1.0.0.27.001 3 306 000

مدرسة المعادن مراكش 4.1.1.0.0.27.002 3 580 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.27.003 45 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.1.1.0.0.27.004 600 000

مصلحة تسيير الوراش 4.1.1.0.0.27.005 500 000

 52 986 000 مجمـــــــوع

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط 4.1.1.0.0.28.001 45 000 000

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.1.1.0.0.28.002 4 000 000

 49 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل 4.1.1.0.0.29.001 2 300 000

المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط 4.1.1.0.0.29.002 300 000

المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 4.1.1.0.0.29.003 200 000

مسرح محمد السادس بوجدة 4.1.1.0.0.29.004 1 500 000

 4 300 000 مجمـــــــوع

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

قسم التكوين 4.1.1.0.0.31.004 200 000

 200 000 مجمـــــــوع

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

- المدرسة الوطنية للدارة 4.1.1.0.0.33.001

- مجمـــــــوع

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.1.0.0.34.001 20 000 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.1.0.0.34.002 151 378 000

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.1.0.0.34.003 46 922 000

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.1.1.0.0.34.004 44 986 000

المستشفى العسكري بالعيون 4.1.1.0.0.34.005 8 962 000

المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.1.0.0.34.006 6 967 000

المستشفى العسكري بكلميم 4.1.1.0.0.34.007 16 428 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.1.1.0.0.34.008 28 903 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.1.1.0.0.34.009 3 000 000

وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 4.1.1.0.0.34.010 2 474 000

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.1.0.0.34.011
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 2 500 000 مجمـــــــوع

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.1.1.0.0.27.001 3 306 000

مدرسة المعادن مراكش 4.1.1.0.0.27.002 3 580 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.27.003 45 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.1.1.0.0.27.004 600 000

مصلحة تسيير الوراش 4.1.1.0.0.27.005 500 000

 52 986 000 مجمـــــــوع

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط 4.1.1.0.0.28.001 45 000 000

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.1.1.0.0.28.002 4 000 000

 49 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل 4.1.1.0.0.29.001 2 300 000

المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط 4.1.1.0.0.29.002 300 000

المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 4.1.1.0.0.29.003 200 000

مسرح محمد السادس بوجدة 4.1.1.0.0.29.004 1 500 000

 4 300 000 مجمـــــــوع

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

قسم التكوين 4.1.1.0.0.31.004 200 000

 200 000 مجمـــــــوع

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

- المدرسة الوطنية للدارة 4.1.1.0.0.33.001

- مجمـــــــوع

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.1.0.0.34.001 20 000 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.1.0.0.34.002 151 378 000

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.1.0.0.34.003 46 922 000

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.1.1.0.0.34.004 44 986 000

المستشفى العسكري بالعيون 4.1.1.0.0.34.005 8 962 000

المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.1.0.0.34.006 6 967 000

المستشفى العسكري بكلميم 4.1.1.0.0.34.007 16 428 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.1.1.0.0.34.008 28 903 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.1.1.0.0.34.009 3 000 000

وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 4.1.1.0.0.34.010 2 474 000

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.1.0.0.34.011
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 330 020 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.1.1.0.0.42.001 18 360 000

المركز الوطني للتوثيق 4.1.1.0.0.42.002 3 400 000

مدرسة علوم العلم 4.1.1.0.0.42.003 5 301 000

 27 061 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.1.1.0.0.45.002 14 000 000

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.1.1.0.0.45.003

 14 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.1.0.0.46.001 25 000 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.1.0.0.46.002 4 000 000

 29 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة التوجيه والدعم 4.1.1.0.0.48.001

- مجمـــــــوع

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.1.1.0.0.51.001 5 500 000

 5 500 000 مجمـــــــوع

000 957 224 2  مجموع مــوارد الستغلل 

 الجزء الثاني : موارد الستثمار 

رئيس الحكومة

- الكولف الملكي دار السلم 4.1.2.0.0.04.001

- مجمـــــــوع

وزارة العدل والحريات

- مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.2.0.0.06.002

- مجمـــــــوع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

- مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 4.1.2.0.0.07.002

- مجمـــــــوع
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وزارة الداخلية

- المركز الجهوي للستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 4.1.2.0.0.08.001

- المركز الجهوي للستثمار لجهة الشرق 4.1.2.0.0.08.002

- المركز الجهوي للستثمار لجهة  فاس - مكناس   4.1.2.0.0.08.003

- المركز الجهوي للستثمار لجهة الرباط - سل-  القنيطرة 4.1.2.0.0.08.004

- المركز الجهوي للستثمار لجهة بني ملل - خنيفرة 4.1.2.0.0.08.005

- المركز الجهوي للستثمار لجهة الدار البيضاء- سطات 4.1.2.0.0.08.006

- المركز الجهوي للستثمار لجهة مراكش - آسفي 4.1.2.0.0.08.007

- المركز الجهوي للستثمار لجهة درعة - تافيللت 4.1.2.0.0.08.008

- المركز الجهوي للستثمار لجهة سوس - ماسة 4.1.2.0.0.08.009

- المركز الجهوي للستثمار لجهة كلميم - واد نون 4.1.2.0.0.08.010

- المركز الجهوي للستثمار لجهة العيون -الساقية الحمراء 4.1.2.0.0.08.011

- المركز الجهوي للستثمار لجهة الداخلة - واد الذهب 4.1.2.0.0.08.012

- مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 4.1.2.0.0.08.018

- مجمـــــــوع

وزارة التصال

المعهد العالي للعلم و التصال 4.1.2.0.0.09.002 2 610 000

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 4.1.2.0.0.09.003 6 500 000

 9 110 000 مجمـــــــوع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

- قسم التعاون 4.1.2.0.0.11.002

- قسم استراتيجيات التكوين 4.1.2.0.0.11.003

- مجمـــــــوع

وزارة الصحة

المركز الستشفائي القليمي بورزازات 4.1.2.0.0.12.001 700 000

المركز الستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.1.2.0.0.12.002 800 000

المركز الستشفائي القليمي بتارودانت 4.1.2.0.0.12.003 600 000

المركز الستشفائي القليمي بتيزنيت 4.1.2.0.0.12.004 600 000

المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة 4.1.2.0.0.12.005 800 000

المركز الستشفائي القليمي بالصويرة 4.1.2.0.0.12.006 800 000

المركز الستشفائي القليمي بالجديدة 4.1.2.0.0.12.007 950 000

المركز الستشفائي القليمي بآسفي 4.1.2.0.0.12.008 600 000

المركز الستشفائي القليمي بخريبكة 4.1.2.0.0.12.009 1 000 000

المركز الستشفائي القليمي بسطات 4.1.2.0.0.12.010 550 000

المركز الستشفائي القليمي ببولمان 4.1.2.0.0.12.012 400 000

المركز الستشفائي القليمي بصفرو 4.1.2.0.0.12.013 400 000

المركز الستشفائي القليمي بالقنيطرة 4.1.2.0.0.12.014 1 300 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم 4.1.2.0.0.12.015 600 000

المركز الستشفائي القليمي بشفشاون 4.1.2.0.0.12.016 550 000

المركز الستشفائي القليمي بالعرائش 4.1.2.0.0.12.017 700 000
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المركز الستشفائي الجهوي  بطنجة 4.1.2.0.0.12.018 800 000

المركز الستشفائي القليمي بتطوان 4.1.2.0.0.12.019 1 500 000

المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.1.2.0.0.12.020 900 000

المركز الستشفائي القليمي بإفران 4.1.2.0.0.12.021 450 000

المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة 4.1.2.0.0.12.022 550 000

المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة 4.1.2.0.0.12.023 900 000

المركز الستشفائي القليمي بتازة 4.1.2.0.0.12.024 800 000

المركز الستشفائي القليمي بفجيج 4.1.2.0.0.12.025 200 000

المركز الستشفائي القليمي بالناضور 4.1.2.0.0.12.026 600 000

المركز الستشفائي القليمي ببركان 4.1.2.0.0.12.027 200 000

المركز الستشفائي الجهوي بوادي الذهب 4.1.2.0.0.12.028 400 000

المركز الستشفائي الجهوي بالعيون 4.1.2.0.0.12.029 900 000

المركز الستشفائي القليمي بطانطان 4.1.2.0.0.12.030 300 000

المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل 4.1.2.0.0.12.031 650 000

المركز الستشفائي الجهوي بأكادير 4.1.2.0.0.12.032 600 000

المركز الستشفائي الجهوي بمراكش 4.1.2.0.0.12.033 800 000

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

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان  4.1.2.0.0.12.036 600 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.1.2.0.0.12.037 600 000

المركز الستشفائي الجهوي بالدار البيضاء 4.1.2.0.0.12.038 500 000

المركز الستشفائي بعمالة المحمدية 4.1.2.0.0.12.039 400 000

المركز الستشفائي بعمالة سل 4.1.2.0.0.12.040 450 000

المركز الستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.2.0.0.12.041 300 000

المركز الستشفائي القليمي بالخميسات 4.1.2.0.0.12.042 650 000

المركز الستشفائي بعمالة مكناس 4.1.2.0.0.12.045 1 800 000

المركز الستشفائي الجهوي بوجدة 4.1.2.0.0.12.046 800 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.1.2.0.0.12.047 10 000 000

- المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.12.048

المعهد الوطني الصحي 4.1.2.0.0.12.049 16 000 000

المركز الوطني للوقاية من الشعة 4.1.2.0.0.12.050 3 500 000

مديرية الدوية و الصيدلة 4.1.2.0.0.12.051 9 500 000

المركز الستشفائي القليمي بشيشاوة 4.1.2.0.0.12.052 300 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني  4.1.2.0.0.12.053 300 000

المركز الستشفائي القليمي بتاونات 4.1.2.0.0.12.054 400 000

المركز الستشفائي الجهوي  بالرباط 4.1.2.0.0.12.055 300 000

المركز الستشفائي القليمي بتاوريرت 4.1.2.0.0.12.056 250 000

المركز الستشفائي القليمي بشتوكة-آيت باها 4.1.2.0.0.12.057 250 000

المركز الستشفائي  بعمالة مقاطعة عين الشق 4.1.2.0.0.12.058 300 000

المركز الستشفائي القليمي ببنسليمان 4.1.2.0.0.12.059 200 000

المركز الستشفائي القليمي بطاطا 4.1.2.0.0.12.060 250 000

المركز الستشفائي القليمي بالحوز 4.1.2.0.0.12.061 250 000

المركز الستشفائي القليمي بزاكورة 4.1.2.0.0.12.062 300 000

المركز الستشفائي القليمي ببوجدور 4.1.2.0.0.12.063 300 000

المركز الستشفائي القليمي بأسا-الزاك 4.1.2.0.0.12.064 250 000

المركز الستشفائي الجهوي بكلميم 4.1.2.0.0.12.065 400 000
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المركز الستشفائي القليمي بالسمارة 4.1.2.0.0.12.066 300 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.2.0.0.12.067 400 000

المركز الستشفائي القليمي بالنواصر 4.1.2.0.0.12.068 200 000

المركز الستشفائي القليمي بأزيلل 4.1.2.0.0.12.069 350 000

المركز الستشفائي القليمي بالحاجب 4.1.2.0.0.12.070 350 000

المركز الستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.1.2.0.0.12.071 300 000

المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.1.2.0.0.12.072 5 000 000

المركز الستشفائي القليمي بجرادة 4.1.2.0.0.12.073 250 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.2.0.0.12.074 200 000

المركز الستشفائي الجهوي بفاس 4.1.2.0.0.12.075 1 500 000

المركز الستشفائي القليمي بتنغير 4.1.2.0.0.12.076 250 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي إفني 4.1.2.0.0.12.077 250 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي سليمان 4.1.2.0.0.12.078 250 000

المركز الستشفائي القليمي بوزان 4.1.2.0.0.12.079 450 000

المركز الستشفائي القليمي ببرشيد 4.1.2.0.0.12.080 850 000

المركز الستشفائي القليمي بالرحامنة 4.1.2.0.0.12.081 250 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي بنور 4.1.2.0.0.12.082 150 000

المركز الستشفائي القليمي باليوسوفية 4.1.2.0.0.12.083 250 000

المركز الستشفائي القليمي بالفقيه بن صالح 4.1.2.0.0.12.084 250 000

المركز الستشفائي القليمي بميدلت 4.1.2.0.0.12.085 300 000

المركز الستشفائي القليمي بجرسيف 4.1.2.0.0.12.086 250 000

 84 000 000 مجمـــــــوع

وزارة القتصاد والمالية

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.1.2.0.0.13.003

- الخزينة العامة للمملكة 4.1.2.0.0.13.005

- القسم الداري 4.1.2.0.0.13.006

- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.2.0.0.13.007

- مجمـــــــوع

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.2.0.0.14.001 1 100 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.2.0.0.14.002 2 650 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.2.0.0.14.003 2 000 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.2.0.0.14.004 1 000 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.2.0.0.14.005 500 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.2.0.0.14.006 1 000 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.2.0.0.14.007 1 400 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.1.2.0.0.14.008 800 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.2.0.0.14.009 800 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.1.2.0.0.14.010 500 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.2.0.0.14.011 1 000 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.1.2.0.0.14.012 500 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.2.0.0.14.013 500 000
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مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.2.0.0.14.014 500 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.2.0.0.14.015 500 000

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.2.0.0.14.016 2 250 000

 17 000 000 مجمـــــــوع

المانة العامة للحكومة

- مديرية المطبعة الرسمية 4.1.2.0.0.16.001

- مجمـــــــوع

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.1.2.0.0.17.002 5 000 000

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 1 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.2.0.0.17.006 1 000 000

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 1 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.2.0.0.17.010 3 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.1.2.0.0.17.011 1 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.2.0.0.17.012 10 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.1.2.0.0.17.013 500 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.1.2.0.0.17.014 300 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.1.2.0.0.17.015 25 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.1.2.0.0.17.016 500 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.1.2.0.0.17.017 20 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.1.2.0.0.17.018 4 500 000

 576 300 000 مجمـــــــوع

وزارة الفلحة والصيد البحري

- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 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 الفلحي بالشاوية 4.1.2.0.0.20.003

- المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.1.2.0.0.20.004

- المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.1.2.0.0.20.005

- المدرسة الفلحية بتمارة 4.1.2.0.0.20.006

قسم المحافظة على الثروات السمكية 4.1.2.0.0.20.007 3 700 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.2.0.0.20.008 200 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.2.0.0.20.009 600 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.1.2.0.0.20.010 800 000

- معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.2.0.0.20.011

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.2.0.0.20.012 350 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.2.0.0.20.013 350 000
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المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.2.0.0.20.014 8 000 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.1.2.0.0.20.015 10 000 000

 24 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الشباب و الرياضة

- المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.2.0.0.21.001

- المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.1.2.0.0.21.002

- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.2.0.0.21.003

- المركب الرياضي لفاس 4.1.2.0.0.21.005

- مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.2.0.0.21.006

- مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.2.0.0.21.007

- مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.1.2.0.0.21.008

- مجمـــــــوع

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

- قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.1.2.0.0.23.001

- مجمـــــــوع

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.1.2.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.1.2.0.0.26.002 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.1.2.0.0.26.003 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.1.2.0.0.26.004 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.2.0.0.26.005 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.2.0.0.26.006 230 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.2.0.0.26.007 250 000

 1 280 000 مجمـــــــوع

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.1.2.0.0.27.001 190 000

مدرسة المعادن مراكش 4.1.2.0.0.27.002 1 380 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.27.003 35 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.1.2.0.0.27.004 1 500 000

مصلحة تسيير الوراش 4.1.2.0.0.27.005 500 000

 38 570 000 مجمـــــــوع

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط 4.1.2.0.0.28.001 1 000 000

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.1.2.0.0.28.002

 1 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الثقافة
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 8 300 000 مجمـــــــوع

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة التوجيه والدعم 4.1.2.0.0.48.001

- مجمـــــــوع

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

- مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.1.2.0.0.51.001

- مجمـــــــوع

000 260 781  مجموع مــوارد الستثمار 

 3 006 217 000   مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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- مطبعة دار المناهل 4.1.2.0.0.29.001

- المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط 4.1.2.0.0.29.002

- المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 4.1.2.0.0.29.003

- مسرح محمد السادس بوجدة 4.1.2.0.0.29.004

- مجمـــــــوع

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

- قسم التكوين 4.1.2.0.0.31.004

- مجمـــــــوع

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

- المدرسة الوطنية للدارة 4.1.2.0.0.33.001

- مجمـــــــوع

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.2.0.0.34.001 3 000 000

- 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 مولي 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 القنعة 4.1.2.0.0.34.010

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.2.0.0.34.011

 3 000 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.1.2.0.0.42.001 5 000 000

المركز الوطني للتوثيق 4.1.2.0.0.42.002 4 000 000

مدرسة علوم العلم 4.1.2.0.0.42.003 9 700 000

 18 700 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.1.2.0.0.45.002

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.1.2.0.0.45.003

- مجمـــــــوع

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.2.0.0.46.001 7 300 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.2.0.0.46.002 1 000 000
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المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.2.0.0.20.014 8 000 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.1.2.0.0.20.015 10 000 000

 24 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الشباب و الرياضة

- المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.2.0.0.21.001

- المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.1.2.0.0.21.002

- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.2.0.0.21.003

- المركب الرياضي لفاس 4.1.2.0.0.21.005

- مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.2.0.0.21.006

- مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.2.0.0.21.007

- مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.1.2.0.0.21.008

- مجمـــــــوع

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

- قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.1.2.0.0.23.001

- مجمـــــــوع

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.1.2.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.1.2.0.0.26.002 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.1.2.0.0.26.003 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.1.2.0.0.26.004 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.2.0.0.26.005 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.2.0.0.26.006 230 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.2.0.0.26.007 250 000

 1 280 000 مجمـــــــوع

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.1.2.0.0.27.001 190 000

مدرسة المعادن مراكش 4.1.2.0.0.27.002 1 380 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.27.003 35 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.1.2.0.0.27.004 1 500 000

مصلحة تسيير الوراش 4.1.2.0.0.27.005 500 000

 38 570 000 مجمـــــــوع

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط 4.1.2.0.0.28.001 1 000 000

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.1.2.0.0.28.002

 1 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الثقافة
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الرمز موارد سنة 2016

- مطبعة دار المناهل 4.1.2.0.0.29.001

- المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط 4.1.2.0.0.29.002

- المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 4.1.2.0.0.29.003

- مسرح محمد السادس بوجدة 4.1.2.0.0.29.004

- مجمـــــــوع

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

- قسم التكوين 4.1.2.0.0.31.004

- مجمـــــــوع

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

- المدرسة الوطنية للدارة 4.1.2.0.0.33.001

- مجمـــــــوع

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.2.0.0.34.001 3 000 000

- 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 مولي 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 القنعة 4.1.2.0.0.34.010

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.2.0.0.34.011

 3 000 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.1.2.0.0.42.001 5 000 000

المركز الوطني للتوثيق 4.1.2.0.0.42.002 4 000 000

مدرسة علوم العلم 4.1.2.0.0.42.003 9 700 000

 18 700 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.1.2.0.0.45.002

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.1.2.0.0.45.003

- مجمـــــــوع

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.2.0.0.46.001 7 300 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.2.0.0.46.002 1 000 000
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الرمز موارد سنة 2016

 8 300 000 مجمـــــــوع

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة التوجيه والدعم 4.1.2.0.0.48.001

- مجمـــــــوع

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

- مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.1.2.0.0.51.001

- مجمـــــــوع

000 260 781  مجموع مــوارد الستثمار 

 3 006 217 000   مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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الرمز موارد سنة 2016

 8 300 000 مجمـــــــوع

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة التوجيه والدعم 4.1.2.0.0.48.001

- مجمـــــــوع

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

- مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.1.2.0.0.51.001

- مجمـــــــوع

000 260 781  مجموع مــوارد الستثمار 

 3 006 217 000   مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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(بالدرهم)

III- الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة  

موارد سنة 2016بيـــــان الحســـــــــــابات الرقــم

 3.1-الحسابات المرصدة لمور خصوصية

000 000 90 الحساب الخاص بالقتطاعات من الرهان المتبادل3.1.0.0.1.00.001

000 000 5 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة السعار والمدخرات الحتياطية3.1.0.0.1.00.003

للتذكـرة صندوق محاربة آثار الجفاف3.1.0.0.1.00.004

000 000 710 صندوق النهوض بتشغيل الشباب3.1.0.0.1.00.005

000 000 114 صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن3.1.0.0.1.00.006

000 785 727 1 صندوق التنمية الصناعية والستثمارات3.1.0.0.1.00.008

000 000 300 صندوق الخدمة الساسية للمواصلت3.1.0.0.1.04.005

000 996 095 3 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية3.1.0.0.1.04.006

للتذكـرة صندوق التأهيل الجتماعي3.1.0.0.1.04.007

000 000 400 الصندوق الخاص لدعم المحاكم3.1.0.0.1.06.001

000 000 160 صندوق التكافل العائلي3.1.0.0.1.06.002

للتذكـرة الصندوق الخاص لنقاذ مدينة فاس3.1.0.0.1.08.003

000 143 789 23 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة3.1.0.0.1.08.004

000 000 200 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية3.1.0.0.1.08.005

000 404 192 4 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات3.1.0.0.1.08.006

000 500 566 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة3.1.0.0.1.08.008

000 000 30 صندوق الدعم لفائدة المن الوطني3.1.0.0.1.08.009

000 427 508 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية و وثائق السفر3.1.0.0.1.08.010

000 000 714 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة3.1.0.0.1.08.011

000 000 200 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية3.1.0.0.1.08.012

للتذكـرة صندوق التضامن بين الجهات3.1.0.0.1.08.013

000 000 370 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالعلنات وبالنشر العمومي3.1.0.0.1.09.002

000 500 22 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية3.1.0.0.1.10.001
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موارد سنة 2016بيـــــان الحســـــــــــابات الرقــم

000 000 000 1 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية3.1.0.0.1.12.001

000 000 440 1 الحساب الخاص باستبدال أملك الدولة3.1.0.0.1.13.003

000 000 100 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب3.1.0.0.1.13.004

للتذكـرة صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة ومراقبة مقاولت التأمين وإعادة التأمين3.1.0.0.1.13.006

000 000 350 مرصدات المصالح المالية3.1.0.0.1.13.008

000 000 10 صندوق الصلح الزراعي3.1.0.0.1.13.009

للتذكـرة الرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملت أجنبية3.1.0.0.1.13.012

للتذكـرة الصندوق الخاص بالزكاة3.1.0.0.1.13.017

000 000 567 صندوق تضامن مؤسسات التأمين3.1.0.0.1.13.018

للتذكـرة صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع3.1.0.0.1.13.019

000 000 800 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية3.1.0.0.1.13.021

000 320 236 صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة3.1.0.0.1.13.022

000 000 200 4 صندوق دعم التماسك الجتماعي3.1.0.0.1.13.024

000 000 000 13 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي3.1.0.0.1.13.025

000 000 390 صندوق محاربة الغش الجمركي3.1.0.0.1.13.026

000 000 360 صندوق الموال المتأتية من اليداعات بالخزينة3.1.0.0.1.13.027

000 000 500 2 الصندوق الخاص بالطرق3.1.0.0.1.17.001

000 000 16 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العامة البحرية والمينائية3.1.0.0.1.17.003

000 000 500 صندوق التنمية الفلحية3.1.0.0.1.20.005

000 000 80 صندوق تنمية الصيد البحري3.1.0.0.1.20.006

000 000 324 1 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية3.1.0.0.1.20.007

000 000 800 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة3.1.0.0.1.21.001

للتذكـرة الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب3.1.0.0.1.27.001

000 000 200 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة3.1.0.0.1.27.002

للتذكـرة صندوق التنمية الطاقية3.1.0.0.1.27.003
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موارد سنة 2016بيـــــان الحســـــــــــابات الرقــم

000 000 20 الصندوق الوطني للعمل الثقافي3.1.0.0.1.29.001

000 000 000 2 صندوق التضامن للسكنى والندماج الحضري3.1.0.0.1.30.002

000 000 10 صندوق تحديث الدارة العمومية3.1.0.0.1.33.001

000 000 200 صندوق مشاركة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم والعمال النسانية والدعم برسم التعاون الدولي3.1.0.0.1.34.001

000 000 50 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.1.0.0.1.34.002

000 000 500 الصندوق الوطني الغابوي3.1.0.0.1.45.001

000 000 16 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.1.0.0.1.45.003

000 000 30 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة3.1.0.0.1.50.001

000 000 120 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.1.0.0.1.51.001

000 075 015 68 مجموع موارد الحسابات المرصدة لمور خصوصية 

 3.4-حسابات النخراط في الهيئات الدولية

للتذكـرة حساب النخراط في مؤسسات بروتن وودس3.1.0.0.4.13.021

للتذكـرة حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية3.1.0.0.4.13.022

للتذكـرة حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف3.1.0.0.4.13.023

للتذكـرة مجموع موارد حسابات النخراط في الهيئات الدولية 

 3.5-حسابات العمليات النقدية

000 000 100 فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية3.1.0.0.5.13.001

للتذكـرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية3.1.0.0.5.13.003

000 000 100 مجموع موارد حسابات العمليات النقدية 

 3.7-حسابات التمويل

للتذكـرة القروض الممنوحة للجماعات الترابية3.1.0.0.7.13.017

000 177 القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين3.1.0.0.7.13.019

000 444 7 القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.1.0.0.7.13.020

000 288 2 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.1.0.0.7.13.059

000 214 2 القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء3.1.0.0.7.13.063

000 219 5 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.1.0.0.7.13.064

للتذكـرة القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الراضي و السكان3.1.0.0.7.13.065
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موارد سنة 2016بيـــــان الحســـــــــــابات الرقــم

000 566 3 القروض الممنوحة لشركة التمويل "  جيدة " 3.1.0.0.7.13.066

000 908 20 مجموع موارد حسابات التمويل 

 3.9-حسابات النفقات من المخصصات

للتذكـرة النفقات الخاصة بتنمية القاليم الصحراوية3.1.0.0.9.04.002

000 000 800 10 اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية3.1.0.0.9.34.001

للتذكـرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق3.1.0.0.9.34.002

000 500 الصندوق الخاص بالعلقات العامة3.1.0.0.9.42.001

000 500 800 10 مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات 

000 483 936 78 مجموع موارد الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة
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(بالدرهم)

2016

الجدول " ب "ـ

 (المادة  58)

الباب الول

 التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير

   الخاصة بالميزانية العامة لسنة

القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2016

جللة 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

البلط الملكي

 433 865 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.02.000

 1 504 183 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.02.000

مجلس النواب

 341 221 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.03.000

 73 900 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.03.000

مجلس المستشارين

 197 058 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.43.000

 45 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.43.000

رئيس الحكومة

 90 206 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.04.000

 518 599 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.04.000

المحاكم المالية

 210 633 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.05.000

 41 200 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.05.000

وزارة العدل والحريات

 3 758 500 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.06.000

 385 333 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.06.000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 1 761 500 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.07.000

 586 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.07.000

وزارة الداخلية

 16 250 815 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.08.000

 3 583 622 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.08.000

وزارة التصال

 70 925 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.09.000

 1 213 770 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.09.000

1

)المادة 58(
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2016

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

 5 803 000 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.10.000

 3 193 500 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.10.000

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 38 924 937 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.11.000

 4 044 984 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.11.000

وزارة الصحة

 7 523 969 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.12.000

 4 256 965 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.12.000

وزارة القتصاد والمالية

 2 259 739 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.13.000

 383 690 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.13.000

 39 282 000 000 - التكاليف المشتركة.............................................................................................................. 1.2.1.3.0.13.000

 5 260 000 000 - التسديدات والتخفيضات والرجاعات الضريبية........................................................................... 1.2.1.5.0.13.000

وزارة السياحة

 175 133 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.14.000

 96 561 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.14.000

المانة العامة للحكومة

 59 366 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.16.000

 15 770 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.16.000

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

 818 535 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.17.000

 237 668 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.17.000

وزارة الفلحة والصيد البحري

 800 782 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.20.000

 2 246 638 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.20.000

وزارة الشباب و الرياضة

 460 596 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.21.000

 191 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.21.000

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

 480 716 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.23.000

 2 416 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.23.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 31 264 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.24.000

 37 762 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.24.000

2

38 182 000 000



- 74 -

القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2016

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

 131 719 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.26.000

 166 582 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.26.000

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 481 576 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.27.000

 535 993 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.27.000

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

 204 052 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.28.000

 302 607 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.28.000

وزارة الثقافة

 209 207 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.29.000

 182 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.29.000

وزارة السكنى و سياسة المدينة

 175 175 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.30.000

 90 189 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.30.000

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

 180 381 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.31.000

 286 950 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.31.000

الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان و المجتمع المدني   

 27 000 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.32.000

 9 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.32.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

 56 619 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.33.000

 32 880 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.33.000

إدارة الدفاع الوطني

 22 820 801 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.34.000

 5 517 510 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.34.000

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

 52 664 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.35.000

 69 897 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.35.000

 3 300 000 000 - النفقات الطارئة والمخصصات الحتياطية.................................................................................... 1.2.1.4.0.36.000

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق النسان

 7 703 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.40.000

 13 500 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.40.000

3
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2016

المندوبية السامية للتخطيط

 303 370 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.42.000

 139 094 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.42.000

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

 464 260 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.45.000

 76 200 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.45.000

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

- 99 463 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.46.000

- 541 122 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.46.000

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

 97 463 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.48.000

 504 700 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.48.000

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

 23 678 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.50.000

 402 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.50.000

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

 894 557 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.51.000

 596 670 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.51.000

المجلس القتصادي والجتماعي والبيئي

 67 031 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.52.000

 45 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.52.000

 189 718 974 000  مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة

4

99 463 000

541 122 000
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2016

الجدول " ج "ـ

(المادة  59 )

الباب الثاني

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول  للعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات 

 الستثمارالخاصة بالميزانية العامة لسنة

(بالدرهم)

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

  اعتمادات الداء 

 المجموع لسنة 2016

اعتمادات اللتزام  

 في سنة 017 2 و

  ما يليها

الـفــصــــــول

1.2.2.0.0.02.000 131 608 000  131 608 000 - البلط الملكي

1.2.2.0.0.03.000 20 000 000  20 000 000 - مجلس النواب

1.2.2.0.0.43.000 2 850 000  2 850 000 - مجلس المستشارين

1.2.2.0.0.04.000 764 000 000  764 000 000 - رئيس الحكومة

1.2.2.0.0.05.000 43 800 000  33 800 000 10 000 000 المحاكم المالية

1.2.2.0.0.06.000 606 450 000  306 450 000 300 000 000 وزارة العدل والحريات

1.2.2.0.0.07.000 205 000 000  205 000 000 - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

1.2.2.0.0.08.000 3 106 888 000  2 006 888 000 1 100 000 000 وزارة الداخلية

1.2.2.0.0.09.000 406 480 000  395 480 000 11 000 000 وزارة التصال

1.2.2.0.0.10.000 1 166 000 000  896 000 000 270 000 000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

1.2.2.0.0.11.000 3 827 445 000  2 783 445 000 1 044 000 000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

1.2.2.0.0.12.000 4 000 000 000  1 500 000 000 2 500 000 000 وزارة الصحة

1.2.2.0.0.13.000 256 070 000  189 070 000 67 000 000 وزارة القتصاد والمالية

1.2.2.3.0.13.000 20 368 000 000  20 368 000 000 -  وزارة القتصاد والمالية - التكاليف المشتركة

1.2.2.0.0.14.000 592 837 000  526 837 000 66 000 000 وزارة السياحة

1.2.2.0.0.16.000 840 000  840 000 - المانة العامة للحكومة

1.2.2.0.0.17.000 19 639 221 000  6 899 221 000 12 740 000 000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

1.2.2.0.0.20.000 13 006 400 000  8 256 400 000 4 750 000 000 وزارة الفلحة والصيد البحري

1.2.2.0.0.21.000 1 500 000 000  1 300 000 000 200 000 000 وزارة الشباب و الرياضة

1.2.2.0.0.23.000 1 591 235 000  961 235 000 630 000 000 وزارة الوقاف والشؤون السلمية

1.2.2.0.0.24.000 13 240 000  12 240 000 1 000 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

1.2.2.0.0.26.000 384 700 000  334 700 000 50 000 000 وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

1.2.2.0.0.27.000 11 790 986 000  3 630 986 000 8 160 000 000 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

1.2.2.0.0.28.000 2 389 250 000  2 285 250 000 104 000 000 وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

1.2.2.0.0.29.000 420 000 000  300 000 000 120 000 000 وزارة الثقافة

1.2.2.0.0.30.000 573 752 000  563 752 000 10 000 000 وزارة السكنى و سياسة المدينة

1.2.2.0.0.31.000 63 600 000  60 600 000 3 000 000 وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

1.2.2.0.0.32.000 6 000 000  6 000 000 - الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان و المجتمع المدني   

1.2.2.0.0.33.000 37 130 000  28 130 000 9 000 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

1.2.2.0.0.34.000 7 406 490 000  4 293 490 000 3 113 000 000 إدارة الدفاع الوطني

1

)المادة 59(
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات

  اعتمادات الداء 

 المجموع لسنة 2016

اعتمادات اللتزام  

 في سنة 017 2 و

  ما يليها

الـفــصــــــول

1.2.2.0.0.35.000 11 685 000  5 685 000 6 000 000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

1.2.2.0.0.40.000 10 800 000  10 800 000 - المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق النسان

1.2.2.0.0.42.000 42 885 000  30 885 000 12 000 000 المندوبية السامية للتخطيط

1.2.2.0.0.45.000 317 000 000  157 000 000 160 000 000 المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

1.2.2.0.0.46.000 368 900 000  268 900 000 100 000 000 وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

1.2.2.0.0.48.000 87 000 000  87 000 000 - وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

1.2.2.0.0.50.000 118 600 000  98 600 000 20 000 000 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

1.2.2.0.0.51.000 409 000 000  159 000 000 250 000 000 المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

1.2.2.0.0.52.000 12 000 000  12 000 000 - المجلس القتصادي والجتماعي والبيئي

 59 892 142 000
000 142 698 95 000 000 806 35  مجموع نفقات الستثمار الخاصة بالميزانية العامة

2
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 العتمادات لسنة القطاعات الوزارية أو المؤسسات

2016

الجدول " د "ـ

 ( المادة  60 )  

الباب الثالث 

  

(بالدرهم)

التوزيع على  الفصول للعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي لسنة 2016

الـفــصـول

 28 284 610 000 وزارة القتصاد والمالية - فوائد وعمولت متعلقة بالدين العمومي1.2.3.1.0.13.000

 40 907 378 000 وزارة القتصاد والمالية - استهلكات الدين العمومي المتوسط و الطويل الجل1.2.3.2.0.13.000

 69 191 988 000   مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

1

)المادة 60(
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الجدول "هـ "ـ

(المادة   61)

التوزيع  بـحسب الوزارة أو المؤسـسة  لنفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة  2016

(بالدرهم)

 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2016

الرمز

رئيس الحكومة

الكولف الملكي دار السلم 4.2.1.0.0.04.001 18 000 000

 18 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

وزارة العدل والحريات

مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.2.1.0.0.06.002 900 000

 900 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل والحريات

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 4.2.1.0.0.07.002 20 000 000

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

وزارة الداخلية

المركز الجهوي للستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 4.2.1.0.0.08.001 5 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الشرق 4.2.1.0.0.08.002 5 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة  فاس - مكناس   4.2.1.0.0.08.003 7 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الرباط - سل-  القنيطرة 4.2.1.0.0.08.004 7 500 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة بني ملل - خنيفرة 4.2.1.0.0.08.005 4 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الدار البيضاء- سطات 4.2.1.0.0.08.006 8 500 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة مراكش - آسفي 4.2.1.0.0.08.007 6 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة درعة - تافيللت 4.2.1.0.0.08.008 4 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة سوس - ماسة 4.2.1.0.0.08.009 4 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة كلميم - واد نون 4.2.1.0.0.08.010 3 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة العيون -الساقية الحمراء 4.2.1.0.0.08.011 4 000 000

المركز الجهوي للستثمار لجهة الداخلة - واد الذهب 4.2.1.0.0.08.012 2 000 000

مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 4.2.1.0.0.08.018 185 000 000

 245 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التصال

المعهد العالي للعلم و التصال 4.2.1.0.0.09.002 5 300 000

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 4.2.1.0.0.09.003 7 200 000

 12 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التصال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

- قسم التعاون 4.2.1.0.0.11.002

قسم استراتيجيات التكوين 4.2.1.0.0.11.003 5 000 000

 5 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

وزارة الصحة

المركز الستشفائي القليمي بورزازات 4.2.1.0.0.12.001 12 500 000

المركز الستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 4.2.1.0.0.12.002 10 100 000

المركز الستشفائي القليمي بتارودانت 4.2.1.0.0.12.003 11 300 000

المركز الستشفائي القليمي بتيزنيت 4.2.1.0.0.12.004 10 100 000

المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة 4.2.1.0.0.12.005 13 775 000

1
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2016

الرمز

المركز الستشفائي القليمي بالصويرة 4.2.1.0.0.12.006 11 650 000

المركز الستشفائي القليمي بالجديدة 4.2.1.0.0.12.007 21 000 000

المركز الستشفائي القليمي بآسفي 4.2.1.0.0.12.008 16 675 000

المركز الستشفائي القليمي بخريبكة 4.2.1.0.0.12.009 22 500 000

المركز الستشفائي القليمي بسطات 4.2.1.0.0.12.010 21 600 000

المركز الستشفائي القليمي ببولمان 4.2.1.0.0.12.012 7 000 000

المركز الستشفائي القليمي بصفرو 4.2.1.0.0.12.013 6 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالقنيطرة 4.2.1.0.0.12.014 25 500 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم 4.2.1.0.0.12.015 10 450 000

المركز الستشفائي القليمي بشفشاون 4.2.1.0.0.12.016 9 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالعرائش 4.2.1.0.0.12.017 14 700 000

المركز الستشفائي الجهوي  بطنجة 4.2.1.0.0.12.018 32 200 000

المركز الستشفائي القليمي بتطوان 4.2.1.0.0.12.019 23 000 000

المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية 4.2.1.0.0.12.020 21 000 000

المركز الستشفائي القليمي بإفران 4.2.1.0.0.12.021 6 800 000

المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة 4.2.1.0.0.12.022 12 000 000

المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة 4.2.1.0.0.12.023 17 700 000

المركز الستشفائي القليمي بتازة 4.2.1.0.0.12.024 14 500 000

المركز الستشفائي القليمي بفجيج 4.2.1.0.0.12.025 5 100 000

المركز الستشفائي القليمي بالناضور 4.2.1.0.0.12.026 23 000 000

المركز الستشفائي القليمي ببركان 4.2.1.0.0.12.027 9 200 000

المركز الستشفائي الجهوي بوادي الذهب 4.2.1.0.0.12.028 5 500 000

المركز الستشفائي الجهوي بالعيون 4.2.1.0.0.12.029 14 300 000

المركز الستشفائي القليمي بطانطان 4.2.1.0.0.12.030 5 100 000

المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل 4.2.1.0.0.12.031 29 500 000

المركز الستشفائي الجهوي بأكادير 4.2.1.0.0.12.032 23 800 000

المركز الستشفائي الجهوي بمراكش 4.2.1.0.0.12.033 18 250 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي 4.2.1.0.0.12.035 15 600 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان  4.2.1.0.0.12.036 14 400 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.2.1.0.0.12.037 14 650 000

المركز الستشفائي الجهوي بالدار البيضاء 4.2.1.0.0.12.038 13 000 000

المركز الستشفائي بعمالة المحمدية 4.2.1.0.0.12.039 10 600 000

المركز الستشفائي بعمالة سل 4.2.1.0.0.12.040 15 200 000

المركز الستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 4.2.1.0.0.12.041 8 000 000

المركز الستشفائي القليمي بالخميسات 4.2.1.0.0.12.042 16 250 000

المركز الستشفائي بعمالة مكناس 4.2.1.0.0.12.045 30 000 000

المركز الستشفائي الجهوي بوجدة 4.2.1.0.0.12.046 29 075 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.2.1.0.0.12.047 44 000 000

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.12.048 23 000 000

المعهد الوطني الصحي 4.2.1.0.0.12.049 6 000 000

المركز الوطني للوقاية من الشعة 4.2.1.0.0.12.050 2 500 000

مديرية الدوية و الصيدلة 4.2.1.0.0.12.051 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي بشيشاوة 4.2.1.0.0.12.052 4 750 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني  4.2.1.0.0.12.053 8 800 000

المركز الستشفائي القليمي بتاونات 4.2.1.0.0.12.054 7 600 000

المركز الستشفائي الجهوي  بالرباط 4.2.1.0.0.12.055 9 250 000

المركز الستشفائي القليمي بتاوريرت 4.2.1.0.0.12.056 4 700 000

المركز الستشفائي القليمي بشتوكة-آيت باها 4.2.1.0.0.12.057 5 450 000

المركز الستشفائي  بعمالة مقاطعة عين الشق 4.2.1.0.0.12.058 10 800 000

المركز الستشفائي القليمي ببنسليمان 4.2.1.0.0.12.059 4 600 000

المركز الستشفائي القليمي بطاطا 4.2.1.0.0.12.060 4 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالحوز 4.2.1.0.0.12.061 4 650 000

المركز الستشفائي القليمي بزاكورة 4.2.1.0.0.12.062 4 200 000

المركز الستشفائي القليمي ببوجدور 4.2.1.0.0.12.063 3 500 000

2
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المركز الستشفائي القليمي بأسا-الزاك 4.2.1.0.0.12.064 4 450 000

المركز الستشفائي الجهوي بكلميم 4.2.1.0.0.12.065 7 800 000

المركز الستشفائي القليمي بالسمارة 4.2.1.0.0.12.066 5 150 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.2.1.0.0.12.067 11 250 000

المركز الستشفائي القليمي بالنواصر 4.2.1.0.0.12.068 3 670 000

المركز الستشفائي القليمي بأزيلل 4.2.1.0.0.12.069 7 400 000

المركز الستشفائي القليمي بالحاجب 4.2.1.0.0.12.070 4 000 000

المركز الستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 4.2.1.0.0.12.071 6 800 000

المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.2.1.0.0.12.072 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي بجرادة 4.2.1.0.0.12.073 3 900 000

المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.2.1.0.0.12.074 7 650 000

المركز الستشفائي الجهوي بفاس 4.2.1.0.0.12.075 34 000 000

المركز الستشفائي القليمي بتنغير 4.2.1.0.0.12.076 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي إفني 4.2.1.0.0.12.077 3 800 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي سليمان 4.2.1.0.0.12.078 4 900 000

المركز الستشفائي القليمي بوزان 4.2.1.0.0.12.079 4 600 000

المركز الستشفائي القليمي ببرشيد 4.2.1.0.0.12.080 8 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالرحامنة 4.2.1.0.0.12.081 4 500 000

المركز الستشفائي القليمي بسيدي بنور 4.2.1.0.0.12.082 5 500 000

المركز الستشفائي القليمي باليوسوفية 4.2.1.0.0.12.083 4 500 000

المركز الستشفائي القليمي بالفقيه بن صالح 4.2.1.0.0.12.084 9 000 000

المركز الستشفائي القليمي بميدلت 4.2.1.0.0.12.085 5 000 000

المركز الستشفائي القليمي بجرسيف 4.2.1.0.0.12.086 3 800 000

 963 045 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة القتصاد والمالية

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.2.1.0.0.13.003

الخزينة العامة للمملكة 4.2.1.0.0.13.005 43 000 000

- القسم الداري 4.2.1.0.0.13.006

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.2.1.0.0.13.007 42 000 000

 85 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة القتصاد والمالية

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.2.1.0.0.14.001 14 480 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.2.1.0.0.14.002 2 620 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.2.1.0.0.14.003 2 916 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.2.1.0.0.14.004 2 200 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.2.1.0.0.14.005 2 052 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.2.1.0.0.14.006 2 120 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.2.1.0.0.14.007 3 100 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.2.1.0.0.14.008 2 076 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.2.1.0.0.14.009 2 051 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.2.1.0.0.14.010 2 070 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.2.1.0.0.14.011 2 035 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.2.1.0.0.14.012 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.2.1.0.0.14.013 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.2.1.0.0.14.014 1 529 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.2.1.0.0.14.015 1 400 000

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.2.1.0.0.14.016 2 046 000

 46 795 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

المانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية 4.2.1.0.0.16.001 13 000 000

3
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 13 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمانة العامة للحكومة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.2.1.0.0.17.002 5 000 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.2.1.0.0.17.003 5 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.2.1.0.0.17.004 9 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.2.1.0.0.17.005 8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.2.1.0.0.17.006 5 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.2.1.0.0.17.007 7 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.2.1.0.0.17.008 4 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.17.009 6 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.2.1.0.0.17.010 12 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.2.1.0.0.17.011 5 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.2.1.0.0.17.012 7 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.2.1.0.0.17.013 80 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.2.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.2.1.0.0.17.015 10 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.2.1.0.0.17.016 3 000 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.2.1.0.0.17.017 5 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.2.1.0.0.17.018 2 500 000

 174 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

وزارة الفلحة والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.2.1.0.0.20.001 2 300 000

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.2.1.0.0.20.002 2 700 000

المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.2.1.0.0.20.003 1 550 000

المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.2.1.0.0.20.004 1 700 000

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.2.1.0.0.20.005 1 500 000

المدرسة الفلحية بتمارة 4.2.1.0.0.20.006 2 100 000

قسم المحافظة على الثروات السمكية 4.2.1.0.0.20.007 19 400 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.2.1.0.0.20.008 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.2.1.0.0.20.009 3 300 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.2.1.0.0.20.010 4 500 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.2.1.0.0.20.011 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.2.1.0.0.20.012 3 300 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.2.1.0.0.20.013 3 300 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.2.1.0.0.20.014 4 200 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.2.1.0.0.20.015 7 400 000

 62 850 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة والصيد البحري

وزارة الشباب و الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.2.1.0.0.21.001 13 000 000

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.2.1.0.0.21.002 5 300 000

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.2.1.0.0.21.003 12 000 000

المركب الرياضي لفاس 4.2.1.0.0.21.005 2 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.2.1.0.0.21.006 6 000 000

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.2.1.0.0.21.007 5 000 000

مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.2.1.0.0.21.008 500 000

 43 800 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.2.1.0.0.23.001 20 000 000

4
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 13 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمانة العامة للحكومة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.2.1.0.0.17.002 5 000 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.2.1.0.0.17.003 5 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.2.1.0.0.17.004 9 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.2.1.0.0.17.005 8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.2.1.0.0.17.006 5 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.2.1.0.0.17.007 7 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.2.1.0.0.17.008 4 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.17.009 6 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.2.1.0.0.17.010 12 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.2.1.0.0.17.011 5 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.2.1.0.0.17.012 7 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.2.1.0.0.17.013 80 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.2.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.2.1.0.0.17.015 10 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.2.1.0.0.17.016 3 000 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.2.1.0.0.17.017 5 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.2.1.0.0.17.018 2 500 000

 174 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

وزارة الفلحة والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.2.1.0.0.20.001 2 300 000

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.2.1.0.0.20.002 2 700 000

المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.2.1.0.0.20.003 1 550 000

المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.2.1.0.0.20.004 1 700 000

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.2.1.0.0.20.005 1 500 000

المدرسة الفلحية بتمارة 4.2.1.0.0.20.006 2 100 000

قسم المحافظة على الثروات السمكية 4.2.1.0.0.20.007 19 400 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.2.1.0.0.20.008 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.2.1.0.0.20.009 3 300 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.2.1.0.0.20.010 4 500 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.2.1.0.0.20.011 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.2.1.0.0.20.012 3 300 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.2.1.0.0.20.013 3 300 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.2.1.0.0.20.014 4 200 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.2.1.0.0.20.015 7 400 000

 62 850 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة والصيد البحري

وزارة الشباب و الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.2.1.0.0.21.001 13 000 000

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.2.1.0.0.21.002 5 300 000

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.2.1.0.0.21.003 12 000 000

المركب الرياضي لفاس 4.2.1.0.0.21.005 2 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.2.1.0.0.21.006 6 000 000

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.2.1.0.0.21.007 5 000 000

مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.2.1.0.0.21.008 500 000

 43 800 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.2.1.0.0.23.001 20 000 000
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الرمز

 13 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمانة العامة للحكومة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.2.1.0.0.17.002 5 000 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.2.1.0.0.17.003 5 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.2.1.0.0.17.004 9 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.2.1.0.0.17.005 8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.2.1.0.0.17.006 5 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.2.1.0.0.17.007 7 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.2.1.0.0.17.008 4 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.17.009 6 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.2.1.0.0.17.010 12 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.2.1.0.0.17.011 5 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.2.1.0.0.17.012 7 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.2.1.0.0.17.013 80 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.2.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.2.1.0.0.17.015 10 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.2.1.0.0.17.016 3 000 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.2.1.0.0.17.017 5 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.2.1.0.0.17.018 2 500 000

 174 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

وزارة الفلحة والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.2.1.0.0.20.001 2 300 000

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.2.1.0.0.20.002 2 700 000

المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.2.1.0.0.20.003 1 550 000

المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.2.1.0.0.20.004 1 700 000

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.2.1.0.0.20.005 1 500 000

المدرسة الفلحية بتمارة 4.2.1.0.0.20.006 2 100 000

قسم المحافظة على الثروات السمكية 4.2.1.0.0.20.007 19 400 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.2.1.0.0.20.008 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.2.1.0.0.20.009 3 300 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.2.1.0.0.20.010 4 500 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.2.1.0.0.20.011 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.2.1.0.0.20.012 3 300 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.2.1.0.0.20.013 3 300 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.2.1.0.0.20.014 4 200 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.2.1.0.0.20.015 7 400 000

 62 850 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة والصيد البحري

وزارة الشباب و الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.2.1.0.0.21.001 13 000 000

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.2.1.0.0.21.002 5 300 000

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.2.1.0.0.21.003 12 000 000

المركب الرياضي لفاس 4.2.1.0.0.21.005 2 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.2.1.0.0.21.006 6 000 000

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.2.1.0.0.21.007 5 000 000

مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.2.1.0.0.21.008 500 000

 43 800 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.2.1.0.0.23.001 20 000 000

4

 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2016

الرمز

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف والشؤون السلمية

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.2.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.2.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.2.1.0.0.26.003 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.2.1.0.0.26.004 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.2.1.0.0.26.005 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.2.1.0.0.26.006 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.2.1.0.0.26.007 400 000

 2 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي 

والتضامني

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.2.1.0.0.27.001 3 306 000

مدرسة المعادن مراكش 4.2.1.0.0.27.002 3 580 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.27.003 45 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.2.1.0.0.27.004 600 000

مصلحة تسيير الوراش 4.2.1.0.0.27.005 500 000

 52 986 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط 4.2.1.0.0.28.001 45 000 000

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.2.1.0.0.28.002 4 000 000

 49 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد 

الرقمي

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل 4.2.1.0.0.29.001 2 300 000

المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط 4.2.1.0.0.29.002 300 000

المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 4.2.1.0.0.29.003 200 000

مسرح محمد السادس بوجدة 4.2.1.0.0.29.004 1 500 000

 4 300 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

قسم التكوين 4.2.1.0.0.31.004 200 000

 200 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

- المدرسة الوطنية للدارة 4.2.1.0.0.33.001

- مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 

بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.2.1.0.0.34.001 20 000 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.2.1.0.0.34.002 151 378 000

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.1.0.0.34.003 46 922 000

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.2.1.0.0.34.004 44 986 000

المستشفى العسكري بالعيون 4.2.1.0.0.34.005 8 962 000

المستشفى العسكري بالداخلة 4.2.1.0.0.34.006 6 967 000

المستشفى العسكري بكلميم 4.2.1.0.0.34.007 16 428 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.2.1.0.0.34.008 28 903 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.2.1.0.0.34.009 3 000 000

5



- 83 -
 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2016

الرمز

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف والشؤون السلمية

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.2.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.2.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.2.1.0.0.26.003 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.2.1.0.0.26.004 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.2.1.0.0.26.005 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.2.1.0.0.26.006 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.2.1.0.0.26.007 400 000

 2 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي 

والتضامني

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.2.1.0.0.27.001 3 306 000

مدرسة المعادن مراكش 4.2.1.0.0.27.002 3 580 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.27.003 45 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.2.1.0.0.27.004 600 000

مصلحة تسيير الوراش 4.2.1.0.0.27.005 500 000

 52 986 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط 4.2.1.0.0.28.001 45 000 000

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.2.1.0.0.28.002 4 000 000

 49 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد 

الرقمي

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل 4.2.1.0.0.29.001 2 300 000

المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط 4.2.1.0.0.29.002 300 000

المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 4.2.1.0.0.29.003 200 000

مسرح محمد السادس بوجدة 4.2.1.0.0.29.004 1 500 000

 4 300 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

قسم التكوين 4.2.1.0.0.31.004 200 000

 200 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

- المدرسة الوطنية للدارة 4.2.1.0.0.33.001

- مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 

بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.2.1.0.0.34.001 20 000 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.2.1.0.0.34.002 151 378 000

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.1.0.0.34.003 46 922 000

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.2.1.0.0.34.004 44 986 000

المستشفى العسكري بالعيون 4.2.1.0.0.34.005 8 962 000

المستشفى العسكري بالداخلة 4.2.1.0.0.34.006 6 967 000

المستشفى العسكري بكلميم 4.2.1.0.0.34.007 16 428 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.2.1.0.0.34.008 28 903 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.2.1.0.0.34.009 3 000 000

5

 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2016

الرمز

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف والشؤون السلمية

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.2.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.2.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.2.1.0.0.26.003 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.2.1.0.0.26.004 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.2.1.0.0.26.005 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.2.1.0.0.26.006 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.2.1.0.0.26.007 400 000

 2 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي 

والتضامني

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.2.1.0.0.27.001 3 306 000

مدرسة المعادن مراكش 4.2.1.0.0.27.002 3 580 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.27.003 45 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.2.1.0.0.27.004 600 000

مصلحة تسيير الوراش 4.2.1.0.0.27.005 500 000

 52 986 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط 4.2.1.0.0.28.001 45 000 000

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.2.1.0.0.28.002 4 000 000

 49 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد 

الرقمي

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل 4.2.1.0.0.29.001 2 300 000

المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط 4.2.1.0.0.29.002 300 000

المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 4.2.1.0.0.29.003 200 000

مسرح محمد السادس بوجدة 4.2.1.0.0.29.004 1 500 000

 4 300 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

قسم التكوين 4.2.1.0.0.31.004 200 000

 200 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

- المدرسة الوطنية للدارة 4.2.1.0.0.33.001

- مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 

بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.2.1.0.0.34.001 20 000 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.2.1.0.0.34.002 151 378 000

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.1.0.0.34.003 46 922 000

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.2.1.0.0.34.004 44 986 000

المستشفى العسكري بالعيون 4.2.1.0.0.34.005 8 962 000

المستشفى العسكري بالداخلة 4.2.1.0.0.34.006 6 967 000

المستشفى العسكري بكلميم 4.2.1.0.0.34.007 16 428 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.2.1.0.0.34.008 28 903 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.2.1.0.0.34.009 3 000 000
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2016

الرمز

وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 4.2.1.0.0.34.010 2 474 000

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.2.1.0.0.34.011

 330 020 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لدارة الدفاع الوطني

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.2.1.0.0.42.001 18 360 000

المركز الوطني للتوثيق 4.2.1.0.0.42.002 3 400 000

مدرسة علوم العلم 4.2.1.0.0.42.003 5 301 000

 27 061 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.2.1.0.0.45.002 14 000 000

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.2.1.0.0.45.003

 14 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.2.1.0.0.46.001 25 000 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.2.1.0.0.46.002 4 000 000

 29 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة التوجيه والدعم 4.2.1.0.0.48.001

- مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية 

الجتماعية

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي 4.2.1.0.0.51.001 5 500 000

 5 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

 2 224 957 000   مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

6
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الجدول "و "ـ

 (  المادة  62)

(بالدرهم)

 التوزيع بـحسب الوزارة أو المؤسـسة لنفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2016

بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2016

اعتمادات اللتزام  

في سنة 017 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

رئيس الحكومة

--- الكولف الملكي دار السلم4.2.2.0.0.04.001

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

وزارة العدل والحريات

--- مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض4.2.2.0.0.06.002

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

والحريات

---

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

--- مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية4.2.2.0.0.07.002

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون 

الخارجية والتعاون

---

وزارة الداخلية

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة4.2.2.0.0.08.001

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة الشرق4.2.2.0.0.08.002

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة  فاس - مكناس  4.2.2.0.0.08.003

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة الرباط - سل-  القنيطرة4.2.2.0.0.08.004

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة بني ملل - خنيفرة4.2.2.0.0.08.005

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة الدار البيضاء- سطات4.2.2.0.0.08.006

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة مراكش - آسفي4.2.2.0.0.08.007

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة درعة - تافيللت4.2.2.0.0.08.008

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة سوس - ماسة4.2.2.0.0.08.009

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة كلميم - واد نون4.2.2.0.0.08.010

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة العيون -الساقية الحمراء4.2.2.0.0.08.011

--- المركز الجهوي للستثمار لجهة الداخلة - واد الذهب4.2.2.0.0.08.012

--- مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية4.2.2.0.0.08.018

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التصال

- 000 610 2 000 610 2 المعهد العالي للعلم و التصال4.2.2.0.0.09.002

- 000 500 6 000 500 6 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما4.2.2.0.0.09.003

 9 110 000 -000 110 9 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التصال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

--- قسم التعاون4.2.2.0.0.11.002

--- قسم استراتيجيات التكوين4.2.2.0.0.11.003

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية 

الوطنية والتكوين المهني

---

وزارة الصحة

- 000 700 000 700 المركز الستشفائي القليمي بورزازات4.2.2.0.0.12.001

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول4.2.2.0.0.12.002

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي القليمي بتارودانت4.2.2.0.0.12.003

1
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2016

اعتمادات اللتزام  

في سنة 017 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي القليمي بتيزنيت4.2.2.0.0.12.004

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي القليمي بقلعة السراغنة4.2.2.0.0.12.005

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي القليمي بالصويرة4.2.2.0.0.12.006

- 000 950 000 950 المركز الستشفائي القليمي بالجديدة4.2.2.0.0.12.007

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي القليمي بآسفي4.2.2.0.0.12.008

- 000 000 1 000 000 1 المركز الستشفائي القليمي بخريبكة4.2.2.0.0.12.009

- 000 550 000 550 المركز الستشفائي القليمي بسطات4.2.2.0.0.12.010

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي ببولمان4.2.2.0.0.12.012

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي بصفرو4.2.2.0.0.12.013

- 000 300 1 000 300 1 المركز الستشفائي القليمي بالقنيطرة4.2.2.0.0.12.014

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي القليمي بسيدي قاسم4.2.2.0.0.12.015

- 000 550 000 550 المركز الستشفائي القليمي بشفشاون4.2.2.0.0.12.016

- 000 700 000 700 المركز الستشفائي القليمي بالعرائش4.2.2.0.0.12.017

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي الجهوي  بطنجة4.2.2.0.0.12.018

- 000 500 1 000 500 1 المركز الستشفائي القليمي بتطوان4.2.2.0.0.12.019

- 000 900 000 900 المركز الستشفائي الجهوي بالرشيدية4.2.2.0.0.12.020

- 000 450 000 450 المركز الستشفائي القليمي بإفران4.2.2.0.0.12.021

- 000 550 000 550 المركز الستشفائي القليمي بخنيفرة4.2.2.0.0.12.022

- 000 900 000 900 المركز الستشفائي القليمي بالحسيمة4.2.2.0.0.12.023

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي القليمي بتازة4.2.2.0.0.12.024

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي بفجيج4.2.2.0.0.12.025

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي القليمي بالناضور4.2.2.0.0.12.026

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي ببركان4.2.2.0.0.12.027

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي الجهوي بوادي الذهب4.2.2.0.0.12.028

- 000 900 000 900 المركز الستشفائي الجهوي بالعيون4.2.2.0.0.12.029

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي القليمي بطانطان4.2.2.0.0.12.030

- 000 650 000 650 المركز الستشفائي الجهوي ببني ملل4.2.2.0.0.12.031

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي الجهوي بأكادير4.2.2.0.0.12.032

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي الجهوي بمراكش4.2.2.0.0.12.033

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي4.2.2.0.0.12.035

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 4.2.2.0.0.12.036

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات مولي رشيد4.2.2.0.0.12.037

- 000 500 000 500 المركز الستشفائي الجهوي بالدار البيضاء4.2.2.0.0.12.038

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي بعمالة المحمدية4.2.2.0.0.12.039

- 000 450 000 450 المركز الستشفائي بعمالة سل4.2.2.0.0.12.040

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة4.2.2.0.0.12.041

- 000 650 000 650 المركز الستشفائي القليمي بالخميسات4.2.2.0.0.12.042

- 000 800 1 000 800 1 المركز الستشفائي بعمالة مكناس4.2.2.0.0.12.045

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي الجهوي بوجدة4.2.2.0.0.12.046

- 000 000 10 000 000 10 المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط4.2.2.0.0.12.047

--- المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء4.2.2.0.0.12.048

- 000 000 16 000 000 16 المعهد الوطني الصحي4.2.2.0.0.12.049

- 000 500 3 000 500 3 المركز الوطني للوقاية من الشعة4.2.2.0.0.12.050

- 000 500 9 000 500 9 مديرية الدوية و الصيدلة4.2.2.0.0.12.051

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي القليمي بشيشاوة4.2.2.0.0.12.052

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 4.2.2.0.0.12.053

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي بتاونات4.2.2.0.0.12.054

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي الجهوي  بالرباط4.2.2.0.0.12.055

- 000 250 000 250 المركز الستشفائي القليمي بتاوريرت4.2.2.0.0.12.056

- 000 250 000 250 المركز الستشفائي القليمي بشتوكة-آيت باها4.2.2.0.0.12.057

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي  بعمالة مقاطعة عين الشق4.2.2.0.0.12.058

2
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2016

اعتمادات اللتزام  

في سنة 017 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي ببنسليمان4.2.2.0.0.12.059

- 000 250 000 250 المركز الستشفائي القليمي بطاطا4.2.2.0.0.12.060

- 000 250 000 250 المركز الستشفائي القليمي بالحوز4.2.2.0.0.12.061

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي القليمي بزاكورة4.2.2.0.0.12.062

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي القليمي ببوجدور4.2.2.0.0.12.063

- 000 250 000 250 المركز الستشفائي القليمي بأسا-الزاك4.2.2.0.0.12.064

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي الجهوي بكلميم4.2.2.0.0.12.065

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي القليمي بالسمارة4.2.2.0.0.12.066

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي4.2.2.0.0.12.067

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي بالنواصر4.2.2.0.0.12.068

- 000 350 000 350 المركز الستشفائي القليمي بأزيلل4.2.2.0.0.12.069

- 000 350 000 350 المركز الستشفائي القليمي بالحاجب4.2.2.0.0.12.070

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق4.2.2.0.0.12.071

- 000 000 5 000 000 5 المدرسة الوطنية للصحة العمومية4.2.2.0.0.12.072

- 000 250 000 250 المركز الستشفائي القليمي بجرادة4.2.2.0.0.12.073

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك4.2.2.0.0.12.074

- 000 500 1 000 500 1 المركز الستشفائي الجهوي بفاس4.2.2.0.0.12.075

- 000 250 000 250 المركز الستشفائي القليمي بتنغير4.2.2.0.0.12.076

- 000 250 000 250 المركز الستشفائي القليمي بسيدي إفني4.2.2.0.0.12.077

- 000 250 000 250 المركز الستشفائي القليمي بسيدي سليمان4.2.2.0.0.12.078

- 000 450 000 450 المركز الستشفائي القليمي بوزان4.2.2.0.0.12.079

- 000 850 000 850 المركز الستشفائي القليمي ببرشيد4.2.2.0.0.12.080

- 000 250 000 250 المركز الستشفائي القليمي بالرحامنة4.2.2.0.0.12.081

- 000 150 000 150 المركز الستشفائي القليمي بسيدي بنور4.2.2.0.0.12.082

- 000 250 000 250 المركز الستشفائي القليمي باليوسوفية4.2.2.0.0.12.083

- 000 250 000 250 المركز الستشفائي القليمي بالفقيه بن صالح4.2.2.0.0.12.084

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي القليمي بميدلت4.2.2.0.0.12.085

- 000 250 000 250 المركز الستشفائي القليمي بجرسيف4.2.2.0.0.12.086

 84 000 000 -000 000 84 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة القتصاد والمالية

--- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة4.2.2.0.0.13.003

--- الخزينة العامة للمملكة4.2.2.0.0.13.005

--- القسم الداري4.2.2.0.0.13.006

--- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة4.2.2.0.0.13.007

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة القتصاد 

والمالية

---

وزارة السياحة

- 000 100 1 000 100 1 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة4.2.2.0.0.14.001

- 000 650 2 000 650 2 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية4.2.2.0.0.14.002

- 000 000 2 000 000 2 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير4.2.2.0.0.14.003

- 000 000 1 000 000 1 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة4.2.2.0.0.14.004

- 000 500 000 500 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود4.2.2.0.0.14.005

- 000 000 1 000 000 1 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس4.2.2.0.0.14.006

- 000 400 1 000 400 1 المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش4.2.2.0.0.14.007

- 000 800 000 800 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات4.2.2.0.0.14.008

- 000 800 000 800 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية4.2.2.0.0.14.009

- 000 500 000 500 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل4.2.2.0.0.14.010

- 000 000 1 000 000 1 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة4.2.2.0.0.14.011

- 000 500 000 500 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل4.2.2.0.0.14.012
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2016

اعتمادات اللتزام  

في سنة 017 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

- 000 500 000 500 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان4.2.2.0.0.14.013

- 000 500 000 500 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء4.2.2.0.0.14.014

- 000 500 000 500 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط4.2.2.0.0.14.015

- 000 250 2 000 250 2 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس4.2.2.0.0.14.016

 17 000 000 -000 000 17 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

المانة العامة للحكومة

--- مديرية المطبعة الرسمية4.2.2.0.0.16.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمانة العامة 

للحكومة

---

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

000 000 2 المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية4.2.2.0.0.17.002  5 000 000 7 000 000

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات4.2.2.0.0.17.003

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس4.2.2.0.0.17.004

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط4.2.2.0.0.17.005

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش4.2.2.0.0.17.006

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس4.2.2.0.0.17.007

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة4.2.2.0.0.17.008

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء4.2.2.0.0.17.009

- 000 000 3 000 000 3 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير4.2.2.0.0.17.010

- 000 000 1 000 000 1 معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق4.2.2.0.0.17.011

- 000 000 10 000 000 10 المعهد العالي للدراسات البحرية4.2.2.0.0.17.012

000 000 100 مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية4.2.2.0.0.17.013  500 000 000 600 000 000

- 000 300 000 300 مصلحة التكوين المستمر4.2.2.0.0.17.014

000 000 10 المديرية العامة للطيران المدني4.2.2.0.0.17.015  25 000 000 35 000 000

- 000 500 000 500 مديرية التجهيزات العامة4.2.2.0.0.17.016

000 000 8 المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق4.2.2.0.0.17.017  20 000 000 28 000 000

- 000 500 4 000 500 4 مديرية الملحة التجارية4.2.2.0.0.17.018

 696 300 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز 

والنقل واللوجيستيك

 576 300 000 120 000 000

وزارة الفلحة والصيد البحري

--- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل4.2.2.0.0.20.001

--- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة4.2.2.0.0.20.002

--- المعهد التقني الفلحي بالشاوية4.2.2.0.0.20.003

--- المعهد التقني الفلحي بتيفلت4.2.2.0.0.20.004

--- المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر4.2.2.0.0.20.005

--- المدرسة الفلحية بتمارة4.2.2.0.0.20.006

- 000 700 3 000 700 3 قسم المحافظة على الثروات السمكية4.2.2.0.0.20.007

- 000 200 000 200 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة4.2.2.0.0.20.008

- 000 600 000 600 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي4.2.2.0.0.20.009

- 000 800 000 800 المعهد العالي للصيد البحري4.2.2.0.0.20.010

--- معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان4.2.2.0.0.20.011

- 000 350 000 350 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش4.2.2.0.0.20.012

- 000 350 000 350 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون4.2.2.0.0.20.013

000 900 1 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين4.2.2.0.0.20.014  8 000 000 9 900 000

- 000 000 10 000 000 10 مصلحة الثانويات الفلحية4.2.2.0.0.20.015

 25 900 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة 

والصيد البحري

 24 000 000 1 900 000

وزارة الشباب و الرياضة

4
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2016

اعتمادات اللتزام  

في سنة 017 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

--- المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية4.2.2.0.0.21.001

--- المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط4.2.2.0.0.21.002

--- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط4.2.2.0.0.21.003

--- المركب الرياضي لفاس4.2.2.0.0.21.005

--- مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية4.2.2.0.0.21.006

--- مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة4.2.2.0.0.21.007

--- مصلحة السياحة الثقافية للشباب4.2.2.0.0.21.008

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

 الرياضة

---

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

--- قسم الحج و الشؤون الجتماعية4.2.2.0.0.23.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف 

والشؤون السلمية

---

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

--- قسم خريطة التكوين المهني4.2.2.0.0.26.001

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس4.2.2.0.0.26.002

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش4.2.2.0.0.26.003

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس4.2.2.0.0.26.004

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط4.2.2.0.0.26.005

- 000 230 000 230 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات4.2.2.0.0.26.006

- 000 250 000 250 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان4.2.2.0.0.26.007

 1 280 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

 1 280 000-

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

- 000 190 000 190 المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة4.2.2.0.0.27.001

- 000 380 1 000 380 1 مدرسة المعادن مراكش4.2.2.0.0.27.002

000 000 30 مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء4.2.2.0.0.27.003  35 000 000 65 000 000

- 000 500 1 000 500 1 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث4.2.2.0.0.27.004

- 000 500 000 500 مصلحة تسيير الوراش4.2.2.0.0.27.005

 68 570 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة 

والمعادن والماء والبيئة

 38 570 000 30 000 000

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

- 000 000 1 000 000 1 المصلحة المستقلة للكحول -الرباط4.2.2.0.0.28.001

--- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس4.2.2.0.0.28.002

 1 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

 1 000 000-

وزارة الثقافة

--- مطبعة دار المناهل4.2.2.0.0.29.001

--- المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط4.2.2.0.0.29.002

--- المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان4.2.2.0.0.29.003

--- مسرح محمد السادس بوجدة4.2.2.0.0.29.004

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

--- قسم التكوين4.2.2.0.0.31.004

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و

 الشؤون الجتماعية

---

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

--- المدرسة الوطنية للدارة4.2.2.0.0.33.001

5

بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2016

اعتمادات اللتزام  

في سنة 017 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

--- المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية4.2.2.0.0.21.001

--- المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط4.2.2.0.0.21.002

--- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط4.2.2.0.0.21.003

--- المركب الرياضي لفاس4.2.2.0.0.21.005

--- مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية4.2.2.0.0.21.006

--- مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة4.2.2.0.0.21.007

--- مصلحة السياحة الثقافية للشباب4.2.2.0.0.21.008

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

 الرياضة

---

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

--- قسم الحج و الشؤون الجتماعية4.2.2.0.0.23.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف 

والشؤون السلمية

---

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

--- قسم خريطة التكوين المهني4.2.2.0.0.26.001

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس4.2.2.0.0.26.002

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش4.2.2.0.0.26.003

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس4.2.2.0.0.26.004

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط4.2.2.0.0.26.005

- 000 230 000 230 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات4.2.2.0.0.26.006

- 000 250 000 250 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان4.2.2.0.0.26.007

 1 280 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

 1 280 000-

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

- 000 190 000 190 المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة4.2.2.0.0.27.001

- 000 380 1 000 380 1 مدرسة المعادن مراكش4.2.2.0.0.27.002

000 000 30 مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء4.2.2.0.0.27.003  35 000 000 65 000 000

- 000 500 1 000 500 1 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث4.2.2.0.0.27.004

- 000 500 000 500 مصلحة تسيير الوراش4.2.2.0.0.27.005

 68 570 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة 

والمعادن والماء والبيئة

 38 570 000 30 000 000

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

- 000 000 1 000 000 1 المصلحة المستقلة للكحول -الرباط4.2.2.0.0.28.001

--- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس4.2.2.0.0.28.002

 1 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

 1 000 000-

وزارة الثقافة

--- مطبعة دار المناهل4.2.2.0.0.29.001

--- المعهد الوطني لعلوم الثار والتراث بالرباط4.2.2.0.0.29.002

--- المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان4.2.2.0.0.29.003

--- مسرح محمد السادس بوجدة4.2.2.0.0.29.004

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

--- قسم التكوين4.2.2.0.0.31.004

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و

 الشؤون الجتماعية

---

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

--- المدرسة الوطنية للدارة4.2.2.0.0.33.001

5

بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2016

اعتمادات اللتزام  

في سنة 017 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

- 000 500 000 500 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان4.2.2.0.0.14.013

- 000 500 000 500 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء4.2.2.0.0.14.014

- 000 500 000 500 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط4.2.2.0.0.14.015

- 000 250 2 000 250 2 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس4.2.2.0.0.14.016

 17 000 000 -000 000 17 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

المانة العامة للحكومة

--- مديرية المطبعة الرسمية4.2.2.0.0.16.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمانة العامة 

للحكومة

---

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

000 000 2 المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية4.2.2.0.0.17.002  5 000 000 7 000 000

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات4.2.2.0.0.17.003

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس4.2.2.0.0.17.004

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط4.2.2.0.0.17.005

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش4.2.2.0.0.17.006

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس4.2.2.0.0.17.007

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة4.2.2.0.0.17.008

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء4.2.2.0.0.17.009

- 000 000 3 000 000 3 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير4.2.2.0.0.17.010

- 000 000 1 000 000 1 معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق4.2.2.0.0.17.011

- 000 000 10 000 000 10 المعهد العالي للدراسات البحرية4.2.2.0.0.17.012

000 000 100 مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية4.2.2.0.0.17.013  500 000 000 600 000 000

- 000 300 000 300 مصلحة التكوين المستمر4.2.2.0.0.17.014

000 000 10 المديرية العامة للطيران المدني4.2.2.0.0.17.015  25 000 000 35 000 000

- 000 500 000 500 مديرية التجهيزات العامة4.2.2.0.0.17.016

000 000 8 المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق4.2.2.0.0.17.017  20 000 000 28 000 000

- 000 500 4 000 500 4 مديرية الملحة التجارية4.2.2.0.0.17.018

 696 300 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز 

والنقل واللوجيستيك

 576 300 000 120 000 000

وزارة الفلحة والصيد البحري

--- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل4.2.2.0.0.20.001

--- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة4.2.2.0.0.20.002

--- المعهد التقني الفلحي بالشاوية4.2.2.0.0.20.003

--- المعهد التقني الفلحي بتيفلت4.2.2.0.0.20.004

--- المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر4.2.2.0.0.20.005

--- المدرسة الفلحية بتمارة4.2.2.0.0.20.006

- 000 700 3 000 700 3 قسم المحافظة على الثروات السمكية4.2.2.0.0.20.007

- 000 200 000 200 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة4.2.2.0.0.20.008

- 000 600 000 600 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي4.2.2.0.0.20.009

- 000 800 000 800 المعهد العالي للصيد البحري4.2.2.0.0.20.010

--- معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان4.2.2.0.0.20.011

- 000 350 000 350 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش4.2.2.0.0.20.012

- 000 350 000 350 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون4.2.2.0.0.20.013

000 900 1 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين4.2.2.0.0.20.014  8 000 000 9 900 000

- 000 000 10 000 000 10 مصلحة الثانويات الفلحية4.2.2.0.0.20.015

 25 900 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة 

والصيد البحري

 24 000 000 1 900 000

وزارة الشباب و الرياضة

4

بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2016

اعتمادات اللتزام  

في سنة 017 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة 

لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

---

إدارة الدفاع الوطني

- 000 000 3 000 000 3 المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد4.2.2.0.0.34.001

--- المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط4.2.2.0.0.34.002

--- المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش4.2.2.0.0.34.003

--- المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس4.2.2.0.0.34.004

--- المستشفى العسكري بالعيون4.2.2.0.0.34.005

--- المستشفى العسكري بالداخلة4.2.2.0.0.34.006

--- المستشفى العسكري بكلميم4.2.2.0.0.34.007

--- المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير4.2.2.0.0.34.008

--- المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة4.2.2.0.0.34.009

--- وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة4.2.2.0.0.34.010

--- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد4.2.2.0.0.34.011

 3 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لدارة الدفاع 

الوطني

 3 000 000-

المندوبية السامية للتخطيط

- 000 000 5 000 000 5 المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي4.2.2.0.0.42.001

- 000 000 4 000 000 4 المركز الوطني للتوثيق4.2.2.0.0.42.002

000 000 4 مدرسة علوم العلم4.2.2.0.0.42.003  9 700 000 13 700 000

 22 700 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية 

السامية للتخطيط

 18 700 000 4 000 000

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

--- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية4.2.2.0.0.45.002

--- المنتزه الوطني  لسوس ماسة4.2.2.0.0.45.003

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية 

السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

---

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

- 000 300 7 000 300 7 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية4.2.2.0.0.46.001

- 000 000 1 000 000 1 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير4.2.2.0.0.46.002

 8 300 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعمير 

وإعداد التراب الوطني

 8 300 000-

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

--- مصلحة التوجيه والدعم4.2.2.0.0.48.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن 

و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية

---

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

--- مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي4.2.2.0.0.51.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة 

لدارة السجون وإعادة الدماج

---

 781 260 000 000 160 937   مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  155 900 000

6
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بيـــان المرافق

 اعتمادات الداء 

لسنة 2016

اعتمادات اللتزام  

في سنة 017 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة 

لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

---

إدارة الدفاع الوطني

- 000 000 3 000 000 3 المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد4.2.2.0.0.34.001

--- المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط4.2.2.0.0.34.002

--- المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش4.2.2.0.0.34.003

--- المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس4.2.2.0.0.34.004

--- المستشفى العسكري بالعيون4.2.2.0.0.34.005

--- المستشفى العسكري بالداخلة4.2.2.0.0.34.006

--- المستشفى العسكري بكلميم4.2.2.0.0.34.007

--- المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير4.2.2.0.0.34.008

--- المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة4.2.2.0.0.34.009

--- وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة4.2.2.0.0.34.010

--- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد4.2.2.0.0.34.011

 3 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لدارة الدفاع 

الوطني

 3 000 000-

المندوبية السامية للتخطيط

- 000 000 5 000 000 5 المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي4.2.2.0.0.42.001

- 000 000 4 000 000 4 المركز الوطني للتوثيق4.2.2.0.0.42.002

000 000 4 مدرسة علوم العلم4.2.2.0.0.42.003  9 700 000 13 700 000

 22 700 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية 

السامية للتخطيط

 18 700 000 4 000 000

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

--- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية4.2.2.0.0.45.002

--- المنتزه الوطني  لسوس ماسة4.2.2.0.0.45.003

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية 

السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

---

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

- 000 300 7 000 300 7 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية4.2.2.0.0.46.001

- 000 000 1 000 000 1 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير4.2.2.0.0.46.002

 8 300 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعمير 

وإعداد التراب الوطني

 8 300 000-

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

--- مصلحة التوجيه والدعم4.2.2.0.0.48.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن 

و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية

---

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

--- مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي4.2.2.0.0.51.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة 

لدارة السجون وإعادة الدماج

---

 781 260 000 000 160 937   مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  155 900 000

6

بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2016

اعتمادات اللتزام  

في سنة 017 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة 

لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

---

إدارة الدفاع الوطني

- 000 000 3 000 000 3 المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد4.2.2.0.0.34.001

--- المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط4.2.2.0.0.34.002

--- المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش4.2.2.0.0.34.003

--- المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس4.2.2.0.0.34.004

--- المستشفى العسكري بالعيون4.2.2.0.0.34.005

--- المستشفى العسكري بالداخلة4.2.2.0.0.34.006

--- المستشفى العسكري بكلميم4.2.2.0.0.34.007

--- المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير4.2.2.0.0.34.008

--- المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة4.2.2.0.0.34.009

--- وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة4.2.2.0.0.34.010

--- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد4.2.2.0.0.34.011

 3 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لدارة الدفاع 

الوطني

 3 000 000-

المندوبية السامية للتخطيط

- 000 000 5 000 000 5 المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي4.2.2.0.0.42.001

- 000 000 4 000 000 4 المركز الوطني للتوثيق4.2.2.0.0.42.002

000 000 4 مدرسة علوم العلم4.2.2.0.0.42.003  9 700 000 13 700 000

 22 700 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية 

السامية للتخطيط

 18 700 000 4 000 000

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

--- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية4.2.2.0.0.45.002

--- المنتزه الوطني  لسوس ماسة4.2.2.0.0.45.003

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية 

السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

---

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

- 000 300 7 000 300 7 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية4.2.2.0.0.46.001

- 000 000 1 000 000 1 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير4.2.2.0.0.46.002

 8 300 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعمير 

وإعداد التراب الوطني

 8 300 000-

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

--- مصلحة التوجيه والدعم4.2.2.0.0.48.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن 

و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية

---

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

--- مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي4.2.2.0.0.51.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة 

لدارة السجون وإعادة الدماج

---

 781 260 000 000 160 937   مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  155 900 000

6
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 نفقات الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة لسنة 2016

(بالدرهم)

الجدول "ز "ـ

 (المادة  63)

 الرقــم نفقات سنة 2016بيـــــان الحســـــــــــابات

 3.1-الحسابات المرصدة لمور خصوصية

000 000 90 الحساب الخاص بالقتطاعات من الرهان المتبادل3.2.0.0.1.00.001

000 000 5 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة السعار والمدخرات الحتياطية3.2.0.0.1.00.003

للتذكـرة صندوق محاربة آثار الجفاف3.2.0.0.1.00.004

000 000 710 صندوق النهوض بتشغيل الشباب3.2.0.0.1.00.005

000 000 114 صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن3.2.0.0.1.00.006

000 785 727 1 صندوق التنمية الصناعية والستثمارات3.2.0.0.1.00.008

000 000 300 صندوق الخدمة الساسية للمواصلت3.2.0.0.1.04.005

000 996 095 3 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية3.2.0.0.1.04.006

للتذكـرة صندوق التأهيل الجتماعي3.2.0.0.1.04.007

000 000 400 الصندوق الخاص لدعم المحاكم3.2.0.0.1.06.001

000 000 160 صندوق التكافل العائلي3.2.0.0.1.06.002

للتذكـرة الصندوق الخاص لنقاذ مدينة فاس3.2.0.0.1.08.003

000 143 789 23 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة3.2.0.0.1.08.004

000 000 200 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية3.2.0.0.1.08.005

000 404 192 4 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات3.2.0.0.1.08.006

000 500 566 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة3.2.0.0.1.08.008

000 000 30 صندوق الدعم لفائدة المن الوطني3.2.0.0.1.08.009

000 427 508 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية و وثائق السفر3.2.0.0.1.08.010

000 000 714 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة3.2.0.0.1.08.011

000 000 200 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية3.2.0.0.1.08.012

للتذكـرة صندوق التضامن بين الجهات3.2.0.0.1.08.013

000 000 370 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالعلنات وبالنشر العمومي3.2.0.0.1.09.002

1
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 الرقــم نفقات سنة 2016بيـــــان الحســـــــــــابات

000 500 22 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية3.2.0.0.1.10.001

000 000 000 1 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية3.2.0.0.1.12.001

000 000 440 1 الحساب الخاص باستبدال أملك الدولة3.2.0.0.1.13.003

000 000 100 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب3.2.0.0.1.13.004

للتذكـرة صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة ومراقبة مقاولت التأمين وإعادة التأمين3.2.0.0.1.13.006

000 000 350 مرصدات المصالح المالية3.2.0.0.1.13.008

000 000 10 صندوق الصلح الزراعي3.2.0.0.1.13.009

للتذكـرة الرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملت أجنبية3.2.0.0.1.13.012

للتذكـرة الصندوق الخاص بالزكاة3.2.0.0.1.13.017

000 000 567 صندوق تضامن مؤسسات التأمين3.2.0.0.1.13.018

للتذكـرة صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع3.2.0.0.1.13.019

000 000 800 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية3.2.0.0.1.13.021

للتذكـرة صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة3.2.0.0.1.13.022

000 000 200 4 صندوق دعم التماسك الجتماعي3.2.0.0.1.13.024

للتذكـرة الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي3.2.0.0.1.13.025

000 000 390 صندوق محاربة الغش الجمركي3.2.0.0.1.13.026

000 000 360 صندوق الموال المتأتية من اليداعات بالخزينة3.2.0.0.1.13.027

000 000 500 2 الصندوق الخاص بالطرق3.2.0.0.1.17.001

000 000 16 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العامة البحرية والمينائية3.2.0.0.1.17.003

000 000 500 صندوق التنمية الفلحية3.2.0.0.1.20.005

000 000 80 صندوق تنمية الصيد البحري3.2.0.0.1.20.006

000 000 324 1 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية3.2.0.0.1.20.007

000 000 800 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة3.2.0.0.1.21.001

للتذكـرة الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب3.2.0.0.1.27.001

000 000 200 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة3.2.0.0.1.27.002

للتذكـرة صندوق التنمية الطاقية3.2.0.0.1.27.003

2
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 الرقــم نفقات سنة 2016بيـــــان الحســـــــــــابات

000 000 20 الصندوق الوطني للعمل الثقافي3.2.0.0.1.29.001

000 000 000 2 صندوق التضامن للسكنى والندماج الحضري3.2.0.0.1.30.002

000 000 10 صندوق تحديث الدارة العمومية3.2.0.0.1.33.001

000 000 200 صندوق مشاركة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم والعمال النسانية والدعم برسم التعاون الدولي3.2.0.0.1.34.001

000 000 50 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.2.0.0.1.34.002

000 000 500 الصندوق الوطني الغابوي3.2.0.0.1.45.001

000 000 16 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.2.0.0.1.45.003

000 000 30 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة3.2.0.0.1.50.001

000 000 120 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.2.0.0.1.51.001

000 755 778 54 مجموع نفقات الحسابات المرصدة لمور خصوصية 

 3.4-حسابات النخراط في الهيئات الدولية

000 500 حساب النخراط في مؤسسات بروتن وودس3.2.0.0.4.13.021

000 500 196 حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية3.2.0.0.4.13.022

000 400 931 حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف3.2.0.0.4.13.023

000 400 128 1 مجموع نفقات حسابات النخراط في الهيئات الدولية 

 3.5-حسابات العمليات النقدية

للتذكـرة فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية3.2.0.0.5.13.001

للتذكـرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية3.2.0.0.5.13.003

للتذكـرة مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية 

 3.7-حسابات التمويل

للتذكـرة القروض الممنوحة للجماعات الترابية3.2.0.0.7.13.017

للتذكـرة القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين3.2.0.0.7.13.019

للتذكـرة القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.2.0.0.7.13.020

للتذكـرة القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.2.0.0.7.13.059

للتذكـرة القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء3.2.0.0.7.13.063

للتذكـرة القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.2.0.0.7.13.064

للتذكـرة القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الراضي و السكان3.2.0.0.7.13.065
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للتذكـرة القروض الممنوحة لشركة التمويل "  جيدة " 3.2.0.0.7.13.066

للتذكـرة مجموع نفقات حسابات التمويل 

 3.9-حسابات النفقات من المخصصات

للتذكـرة النفقات الخاصة بتنمية القاليم الصحراوية3.2.0.0.9.04.002

000 000 800 10 اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية3.2.0.0.9.34.001

للتذكـرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق3.2.0.0.9.34.002

000 500 الصندوق الخاص بالعلقات العامة3.2.0.0.9.42.001

000 500 800 10 مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات 

000 655 707 66 مجموع نفقات الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة
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