مشروع قانون املالية رقم 76.21
للسنة املالية 2022
الجـزء األول

الرسوم الجمركية والضرائب غير املباشرة

املعطيات العامة للتوازن املالي

املادة 2

الباب األول

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

األحكام املتعلقة باملوارد العمومية
 - . Iالضرائب واملوارد املأذون في استيفائها
املادة األولى
 - .Iتستمر الجهات املختصة ،وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون  ،في القيام خالل
السنة املالية : 2022
 - 1باستيفاء الضرائب والحاصالت والدخول املخصصة للدولة ؛

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

 - 2باستيفاء الضرائب والحاصالت والرسوم والدخول املخصصة
للجماعات الترابية واملؤسسات العمومية والهيئات املخول لها ذلك
بحكم القانون.

 بتغيير أو تتميم قوائم املنتجات املتأصلة والواردة من بعض الدولاإلفريقية واملتمتعة باإلعفاء من رسم االستيراد وكذا قائمة الدول
املذكورة.

 - .IIيؤذن للحكومة في التمويل باالقتراض واللجوء إلى كل أداة
مالية أخرى وفق الشروط املقررة في هذا القانون.

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

 - .IIIكل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب املأذون
فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها
وأحكام هذا القانون تعتبر ،مهما كان الوصف أو االسم الذي تجبى به،
محظورة بـتاتا ،وتتعرض السلطات التي تفرضها واملستخدمون الذين
يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم
مرتكبين لجريمة الغدر ،بصرف النظر عن إقامة دعوى االسترداد
خالل ثالث سنوات على الجباة أو املحصلين أو غيرهم من األشخاص
الذين قاموا بأعمال الجباية.

 - .IIطبقا ألحكام الفصل  70من الدستور ،يصادق على املراسيم
التالية ،املتخذة عمال بأحكام املـ ــادة  2من قانون املالية للسنة
املالية : 2021

ويتعرض كذلك للعقوبات املقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر
جميع املمارسين للسلطة العمومية أو املوظفين العموميين الذين
يمنحون بصورة من الصور وألي سبب من األسباب ،دون إذن وارد
في نص تشريعي أو تنظيمي ،إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة
أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

 املرسوم رقم  2.20.922الصادر في  10جمادى األولى 1442( 25ديسمبر  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على
القمح اللين ومشتقاته ؛
 املرسوم رقم  2.21.328الصادر في  24من رمضان 1442( 7ماي  )2021باستئناف العمل باستيفاء رسم االستيراد
املفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم االستيراد
املفروض على هذه املنتجات ؛
 املرسوم رقم  2.21.329الصادر في  24من رمضان 1442( 7ماي  )2021باستئناف العمل باستيفاء رسم االستيراد املفروض
على القمح الصلب.

-2مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة
املادة 3
 - .Iتغيـ ــر وتتم ــم على النح ــو الت ـ ــالي ،ابتداء من فـات ــح ينـايـ ــر  ،2022أحكام
الفص ـ ــول  24و  27و  34و  41و( 45الفقرة األولى) و  3-53و 1-182
و  219و  221و  281و 283و  285و  288و  294و  299و 1-301
و  302و  305من مدونة الجمـارك والضرائب غير املباشرة ،الراجعة
إلدارة الجمارك و الضرائب غير املباشرة ،املصادق عليـها بالظهيـر
الشـريف بم ـثـابة قانـون رقم  1.77.339بتاريخ  25من شـوال 1397
( 9أكتوبر : )1977
«الفصل  - . 24يباشر عمل اإلدارة …………………… .حسب الشروط
«املحددة في هذه املدونة».
«الفصل  - .27تتم اإلجراءات  ...............................................املذكور.
«ويمكن أن تحدد ..............................................................................
«أو التصدير».
«الفصل  - 1 - . 34لجميع أعوان اإلدارة ..............................املكلف
«بالداخلية.

«الفصل  - 3 - .53تحدد قائمة املكاتب أو املراكز الجمركية املفتوحة
«لرواج …… ……................................................................املكلف باملالية».
«الفصل  - 1 - .182تكلف اإلدارة  .......................بالتراب الخاضع :
«  -أنواع الليمونادا ............................................................................
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
«  -اإلطارات  ........................................على األطواق ؛
«  -املنتجات واآلالت واألجهزة التي تشتغل بالكهرباء ؛
« -اآلالت اإللكترونية ؛
«  -البطاريات املخصصة للمركبات».
«الفصل  - .219إذا كانت الغرامة …………… …………….........إثباته
«بكل الوسائل القانونية.

« - 2عالوة  .................................................................الحاالت اآلتية :

«والقيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة ال�شيء

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

«في الجمرك على حالته ..........................................................................
(الباقي ال تغيير فيه).

«ب) ضد الحيوانات :
«إذا لم يمكنهم …………………………………………………… بطريق الغش.
«ت) ...................................................................................................
(الباقي ال تغيير فيه).
«الفصل  - 1 - .41عندما تظهر دالئل  .............................لالستعمال
«املنهي للبحث بجميع أماكن التراب الجمركي عن البضائع الخاضعة
«ألحكام الفصل  181من هذه املدونة.
«غير أن اإلذن املذكور أعاله ،ال يعتبر مطلوبا في حالة املطاردة
«عن كثب.

«الفصل  - .221إن الشركاء  ..............................الفصل  220أعاله.
«كما تطبق  ........................................................مصلحة في الغش.
«وفي غير الحاالت  ...................................................علم بما يلي :
« - 1حرضوا  .....................................................من الوسائل ؛
« - 2اشتروا أو حازوا بضائع ارتكب الغش بشأنها ؛
« - 3ستروا .........................................................................................

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

(الباقي ال تغيير فيه).

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

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

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

« - 1التهريب املعرف به في الفصل  282بعده ؛

«………………………………………………………………..................................
«ج) ال يمكن بدء  ……………………………………….السادسة صباحا
«وبعد الساعة التاسعة ليال».
«الفصل ( 45الفقرة األولى) - .يمكن ألعوان اإلدارة ……………..
«يخرجون منه».

« - 2كل زيادة  ............................................املستودع الصناعي الحر؛
« - 3وجود بدون مبرر لبضائع في مستودع الجمرك أو مستودع
«االدخار ال تستفيد من نظام املستودع لسبب غير عدم صالحيتها
«للحفظ ؛

-3« - 4خرق ...........................................................................................
(الباقي ال تغيير فيه).
«الفصل  - .283يستحق العقوبات املنصوص عليها في الفصل 282
«املكرر أعاله ،حائزو وناقلو البضائع  ........................بصفة قانونية».
«الفصل  - .285تشكل املخالفات الجمركية من الطبقة األولى :
«.................................................................................................... - 1
« - 2االستيراد  ...........................................................التملص منه ؛
« - 3مع مراعاة أحكام البند  7من الفصل  299أدناه ،عدم القيام
«داخل اآلجال املحددة ،بتسجيل التصريح التكميلي املنصوص عليه
«في الفصل  76املكرر ( )3أعاله ؛
« - 4حيازة البضائع من األماكن املشار إليها في الفصل  27أعاله،
«بعد تسجيل التصريح املفصل وقبل تسليم رفع اليد عن البضائع ؛
« - 5عدم تقديم .................................................................................
(الباقي ال تغيير فيه).

« - 7ينسخ
« - 8كل إيداع  2 ............................................من الفصل  125أعاله؛
« - 9ينسخ
« - 10ينسخ
« - 11كل تصريح غير صحيح أو مناورة تهدف أو تؤدي إلى الحصول
«كال أو بعضا على إرجاع مبلغ أو منفعة ما ترتبط بالتصدير».
«الفصل  - .299تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الرابعة
«املخالفات ألحكام :
«.......................................................................................................-
«....................................................................................-بهذه املدونة.
«وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالخصوص على :
«.................................................................................................... - 1
«..........................................................................................................

«الفصل  - .288يلزم املودع وصاحب االمتياز في مستودع

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

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

« - 7تسجيل خارج اآلجال املحددة للتصريح التكميلي املنصوص

« 281أعاله».
«الفصل  - .294تشكل مخالفات من الطبقة الثانية :
« - 1كل تحويل لبضائع من مستودع الجمرك أو مستوع االدخار
«إلى مستودع آخر أو كل مناولة جرت فيه بدون إذن ؛

«عليه في الفصل  76املكرر ( )3أعاله».
«الفصل  - .1 - 301ما لم تكن هناك قوة قاهرة …………..
«الفصل  294املكرر أعاله ،يمكن إجبار…………… .………….....كل يوم
«من التأخير».

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

«الفصل  - .302خالفا …………………………………………………..فرديا.

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

«وتصدر هذه الغرامة ………………… ……………………..عند االقتضاء.

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

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

« - 5خرق مقتضيات الفصول  )2( 46و...................................... 47
«..................................................................................................... - 6

«للموانئ والتي لم يمتثل سائقوها لإلنذارات املوجهة إليهم من طرف
«أعوان اإلدارة».
«الفصل  - .305في حالة ارتكاب  ...............................العقوبات

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

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

« 6املكرر مرتين................................................................................ -

«األفعال املذكورة».

-4 - IIابتداء من فـات ـ ــح ينـاي ـ ـ ــر ،2022تتم ـ ـ ــم على النحو التالي
مدونة الجمـارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة الجمارك
والضرائب غير املباشرة ،السالفة الذكر بالفصول  279املكرر ثالث
مرات و  282املكرر و 287املكرر و 294املكرر و 297املكرر و299
املكرر :
«الفصل  279املكرر ثالث مرات - .يعاقب عن الجنح الجمركية
«من الطبقة األولى :
« - 1بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات ؛

« - 3بمصادرة البضائع املرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل
«والبضائع املستعملة إلخفاء الغش».
«الفصل  287املكرر  -.يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة
«األولى :
« - 1أ) بغرامة تعادل ضعف مبلغ الرسوم واملكوس املتجانف عنها
«أو املتملص منها ؛
«ب) بغرامة تعادل نصف قيمة البضائع موضوع املخالفة فيما

« - 2بغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع املرتكب الغش بشأنها.

«يخص املخالفة املتعلقة بتصدير البضائع املحظورة املشار إليها في 1

«تضاعف الغرامات أعاله ،عندما تكون تلك املخالفات مقترنة

«من الفصل  285أعاله ؛

«بظروف تشديد ال سيما ،استعمال العنف أو اإليذاء أو استعمال
«السالح أو املركبات أو التجهيزات املعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب
«أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثالثة أشخاص على األقل.
« - 3بمصادرة البضائع املرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل
«والبضائع املستعملة إلخفاء الغش».
«الفصل  282املكرر - .يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة
«الثانية :
« - 1بالحبس من شهر إلى سنة ؛
« - 2أ ( بغرامة تعادل ثالث مرات مبلغ الرسوم واملكوس بالنسبة
«للمخالفات املشار إليها في  1و  2و  3و  4و  5و  6و  7من الفصل 281
«أعاله ؛
«ب  -بغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع املرتكب الغش بشأنها

«ج) بغرامة تعادل قيمة البضائع موضوع العمليات الجمركية
«التي لم يتم االحتفاظ بوثائقها بالنسبة للمخالفة املشار إليها في 15
«من الفصل  285السالف الذكر ؛
« - 2بمصادرة البضائع املرتكب الغش بشأنها؛
« - 3مصادرة وسائل النقل طبقا للشروط املنصوص عليها في
«الفصل  212أعاله».
«الفصل  294املكرر - .يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة
«الثانية :
« -بغرامة تعادل مبلغ الرسوم واملكوس املفروضة على البضائع
«ونصف هذا املبلغ :

«بالنسبة للمخالفات املشار إليها في  8و  9من الفصل  281السالف الذكر.

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

«تضاعف الغرامات أعاله ،عندما تتعلق املخالفات املرتكبة

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

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

«بمثابة قانون رقم  1.77.340الصادر في  25من شوال 1397

«أو عندما تكون تلك املخالفات مقترنة بظروف تشديد ال سيما
«استعمال العنف أو اإليذاء أو استعمال السالح أو املركبات
«أو التجهيزات املعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق
«بالتهريب من طرف ثالثة أشخاص على األقل ؛

«( 9أكتوبر  )1977؛
«* فيما يخص املخالفة املتعلقة باستيراد البضائع املحظورة املشار
«إليها في  6املكرر من الفصل  294السالف الذكر.

-5« -بغرامة تتراوح بين  3000و 30.000درهم فيما يخص املخالفات

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

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

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

«الذكر و 3من الفصل  56من الظهير الشريف بمثابة قانون

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

«رقم  1.77.340املذكور ؛
« -بغرامة تعادل نصف قيمة البضائع موضوع املخالفة فيما
«يخص املخالفة املتعلقة بتصدير البضائع املحظورة املشار إليها في
« 6املكرر من الفصل  294السالف الذكر.
« -بغرامة تعادل مبلغ املنافع املرتبطة بالتصدير بالنسبة للمخالفة
«املشار إليها في البند  11من الفصل  294السالف الذكر».
«الفصل  297املكرر -.يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة
«الثالثة :
« -بغرامة تتراوح بين  80.000و  100.000درهم بالنسبة للمخالفتين
«املشار إليهما في البندين  2و  6من الفصل  297أعاله ؛
« -بغرامة تتراوح بين  30.000و  60.000درهم بالنسبة للمخالفة
«املشار إليها في البند  4من الفصل  297السالف الذكر؛
« -بغرامة تتراوح بين  3.000و  30.000درهم بالنسبة للمخالفتين
«املشار إليهما في البندين  1و  3من الفصل  297السالف الذكر؛
« -بغرامة تتراوح بين  200.000و  400.000درهم بالنسبة للمخالفة
«املشار إليها في البند  5من الفصل  297السالف الذكر».
«الفصل  299املكرر - .يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة
«الرابعة بغرامة تتراوح بين  500و 2500درهم».

« - 3كسر أو إتالف األختام املستعملة من طرف أعوان اإلدارة
«كما هو منصوص عليه في الفصل  40املكرر أعاله ؛
« - 4رفض تسليم الوثائق املشار إليها في الفصل  42أعاله ؛
« - 5عدم تنفيذ مستغل مخزن أو ساحة استخالص جمركي ،كليا
«أو جزئيا ،لاللتزامات املكتتبة في دفتر التحمالت املنصوص عليه في
«البند  1من الفصل  63من هذه املدونة ؛
« - 6ممارسة مهنة معشر بدون الحصول على رخصة القبول
«طبقا للشروط املنصوص عليها في الفصل  68أعاله وكذا اكتتاب
«التصاريح املفصلة للغير دون الحصول على الترخيص املنصوص
«عليه في الفصل  69أعاله».
 - .VIابتداء من فـات ـ ــح ينـاي ـ ـ ــر ،2022تنسخ الفصول  25و 26
و  39و 47والبابين األول والثاني من الجزء السابع و 279املكرر والبند
 3من الفصل  279املكرر مرتين و 280والبند  2من الفصل 282
و 284و  293والبنود  7و  9و  10من الفصل  294و  296و  298من
مدونة الجمـارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة الجمارك
والضرائب غير املباشرة السالفة الذكر.
تعريفة الرسوم الجمركية
املادة 4
ابتداء من فاتح يناير  ،2022تغير على النحو التالي ،تعريفة رسوم
االستيراد املحددة باملادة ( 4البند  )Iمن قانون املالية رقـم 25.00

 - .IIIابتداء من فـات ـ ــح ينـاي ـ ـ ــر ،2022تنسخ وتعوض على النحو

للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى  31ديسمبر  2000الصادر بتنفيذه

التالي ،أحكام الفصل  297من مدونة الجمـارك والضرائب غير

الظهير الشريف رقم  1.00.241بتاريخ  25من ربيع األول 1421

املباشرة السالفة الذكر :

( 28يونيو  ،)2000كما وقع تغييره و تتميمه :

-6-

1

00

00

1602.10

رسم االستيراد

16.02

وحدة الكمية حسب
املواصفة

ترميزحسب النظام املنسق

الوحدات التكميلية

نوع البضائع

محضرات وأصنـاف محفوظة أخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيوانى .
………………………………………………………………………....................................................................................................................
………………………………………………………………………....................................................................................................................
 - -من دواجن من فصائل جالوس دومستيكاس ()Gallus Domesticus

1602.32
1

00

10

  - -محضرات من لحم الديوك و الدجاجات غير البالغة ،مهيأة في شكل فطائر أو حصص ،مغطاة بمسحوق الخبزاملحمص ،سابقة الطبخ ،مجمدة ،ذات وزن ال يزيد عن  100غرام ،معبأة في أكياس من لدائن ……………………………………….

40

كلغ

-

1

00

90

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

40

كلغ

-

1

00

00

8

00

93

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

8

00

94

  - - -محضرات أساسها  -1,1ثنائي امليتيل ثنائي الجوانيد أو هيدروكلوريك  -1,1ثنائي امليتيل ثنائي الجوانيد ،مهيأة علىشكل حبيبات متناهية الصغر قطرها يقل عن  0,2ملم....................................……………………………………………………………….

97

 - - - -غيرها :

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

1602.39

………………………………………………………………………....................................................................................................................
30.03

أدوية (باستثناء األصناف املذكورة في البنود  30.02أو 30.05أو  )30.06مؤلفة من مكونين أو أكثر مخلوطة فيما بينهـا
لالستعمال في الطب العالجي أو الوقائي ،ولكن غير مهيــأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة
 -تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها ،ذات بنية حمض بنسليني ،أو على ستربتومايسينات أو مشتقاتها

3003.10

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

3003.90

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

2,5

كلغ

-

8

10

 - - - - -تحتوي على اليود أو مشتقاته ……………………………………................................................................................................

40

كلغ

-

8

80

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

40

كلغ

-

8

00

00

8211.10

30.04

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

82.11

سكاكين ذات نصال قاطعة ،وإن كـانت مسننة ،بمـا في ذلك مطاوى تقليم األشج ــار ،عدا السكاكين الداخلة في البند
 ،82.08ونصالها.
………………………………………………………………………....................................................................................................................
 غيرها :………………………………………………………………………....................................................................................................................

-700

8211.92

  -سكاكين أخر ذات نصال غير قابلة للطى………………………………………………………………………....................................................................................................................

8

20

………………………………………………………………………....................................................................................................................
  - -سكاكين أخر :  - - -سكاكين ذات نصال قاطعة ،وإن كـانت مسننة ،وذات امتداد في كتلة املعدن عبارة عن لسان ،مصممة الستقبالمقبض :

8

81

 - - - - -ذات نصال طولها ال يتجاوز  12,7سم ………………………….............................................................................................

17,5

وحدة

-

8

89

 - - - - -ذات نصال طولها  12,7سم أو أكثر ……………………………...............................................................................................

17,5

وحدة

-

8

90

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

40

وحدة

-

00

8211.93

00

8507.10

………………………………………………………………………....................................................................................................................
85.07

مدخرات ّ
(جماعات) كهربائية ،بما في ذلك فواصلها ،سواء كانت مستطيلة أو مربعة أم ال
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
 مدخرات من ليثيوم – أيون  - -وحدات املدخرات (خاليا) ،ذات جهد "توتر"  3,6فولت أو اقل ،غير موصلة كهربائيا و غير مجمعة على هيئة بطارياتوبدون علبة أو وعاء مشترك……………….………………...................................…………………………................................................
  - -مصممة خصيصا للمركبات السيارة.................................................................................................................................  - -غيرها ……………………………………………………...................................................................................................................... مدخرات أخر....................................................................................................................................................................................................

85.39

ملبات وأنابيب كهربائية ت�ضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ ،بما في ذلك األصناف املسماة «ملبات مقفلة» واللمبات
واألنابيب ذات األشعة فوق البنفسجية أو األشعة تحت الحمراء؛ ملبات قوسيه؛ ملبات صمامات ثنائية باعثة للضوء ()LED

8507.60
00

07

00
00

10
80

8

00

10

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

8

00

90

 - - -معدة لتوتر يزيد عن  28فولت …………………………………………............................................................................................

8

10

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

8

90

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

8507.80

8539.10

17.5
40
40

وحدة
وحدة
وحدة

-

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

8539.21

00

8539.22

8539.29

 - -هالوجينية بالتنجستين

 - -غيرها ،بقدرة ال تزيد عن  200وات ،ولجهد «توتر» يزيد عن 100فولت

8

00

10

8

00

90

  - -معدة لتوتر يزيد عن  28فولت …………………………………………............................................................................................. -ملبات وأنابيب ت�ضيء بـالتفريغ ،عدا اللمبات ذات األشعة فوق البنفسجية :

00

40

وحدة

عدد

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

8539.31

40

وحدة

عدد

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

40

وحدة

عدد

-8الضرائب الداخلية على االستهالك
املادة 5
 - .Iابتداء من فاتح يناير  ،2022تغير أو تتمم على النحو التالي

«ط) الضرائب الداخلية على االستهالك املفروضة على التبغ
«املصنع :
املقدارالعيني

بيان املنتجات

أحكام الفصول األول و  7و  9و  55و  56و  57من الظهير الشريف
بمثاب ــة قانــون رقم  1.77.340الصادر في  25من شوال 1397

- Iالسجائر ..............

( 9أكتوبر  )1977بتحديد املقادير املطبقة على البضائع واملصوغات

.............….......…… - II
......................... - III
......................... - IV

املفروضة عليها ضريبة االستهالك الداخلي وكذا املقتضيات الخاصة
بهذه البضائع واملصوغات ،كما تم تغييره وتتميمه :
«الفصل األول - .تكلف إدارة الجمارك  ................التراب الخاضع :
« - 1أنواع الليمونادا .........................................................................
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................

 100,00درهم لكل
 1000سيجارة
…….........……...
…….........……...
…….........……...

املقدارالقيمي لثمن البيع
للعموم خارج الضريبة
على القيمة املضافة
وخارج املقدارالعيني
67%
………………………................
………………………................
………………………................

املبلغ األدنى للتحصيل

 710,2درهم لكل 1000
سيجارة
…….........……...
…….........……...
…….........……...

«ظ) الضرائب الداخلية على االستهالك املفروضة على سوائل
«تعبئة أو إعادة تعبئة األجهزة اإللكترونية املسماة «السجائر
«اإللكترونية» واألجهزة املماثلة :
بيـان املنتج ــات

وحدة التحصيل

املقاديربالدرهم

سوائل  .................................................................املماثلة :
أ) ال تحتوي على نيكوتين ............................................

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

05

ب) تحتوي على نيكوتين .............................................

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

10

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

«ع) ....................................................................................

« - 10اإلطارات  .........................................................على األطواق ؛

«ف) الضرائب الداخلية على االستهالك املطبقة على املنتجات
«واآلالت واألجهزة التي تشتغل بالكهرباء :

« - 11املنتجات واآلالت واألجهزة التي تشتغل بالكهرباء ؛
« - 12اآلالت اإللكترونية ؛
« - 13البطاريات املخصصة للمركبات».
«الفصل  - .1 - 7يسوغ لإلدارة  ..............................مرقمة وموقعة
«من طرفها .يمكن مسك هذه السجالت بطريقة إلكترونية.
« - 2تحدد في قرار  ..................................تتضمنها هذه السجالت».
«الفصل  - .9تحدد وفقا للجداول «أ» « -ت « -ح» « -ط» « -ظ» « -ع» -
«ف» « -ص»  -بعده  .....................................واملفصلة في هذا الفصل :
«أ) ....................................................................................
«..............................................................................................
«ت) .................................................................................
«..............................................................................................
«ح) ....................................................................................
«..............................................................................................

بيان املنتجات
 - Iالثالجات واملجمدات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف
األلبسة وآالت غسل األواني :
 فئة الطاقة …………......................................………….................... A فئتا الطاقة  Bو …………...........................................………………… C فئتا الطاقة  Dو ………………...........................................…………… E فئتا الطاقة  Fو ...……......................................…...............……… G - IIملبات ومصابيح وأنابيب تضيئ بتوهج الشعیرات معدة لتوتر
یزید عن  28فولت.

املقادير

 0درهم للوحدة
 100درهم للوحدة
 200درهم للوحدة
 500درهم للوحدة
 01درهم للوحدة

«ص) الضرائب الداخلية على االستهالك املطبقة على اآلالت
«اإللكترونية والبطاريات املخصصة للمركبات :
بيان املنتجات
 التلفاز .................................................................. الحواسيب املحمولة ............................................ الحواسيب األخرى املستعملة باملكاتب :  -مع شاشة ............................................................  -بدون شاشة ....................................................... شاشات الحواسيب .............................................. األلواح االلكترونية ............................................... الهواتف املحمولة ................................................. -البطاريات املخصصة للمركبات ...........................

املقادير
 100درهم للوحدة
 150درهم للوحدة
 200درهم للوحدة
 150درهم للوحدة
 50درهم للوحدة
 200درهم للوحدة
 50درهم للوحدة
 50درهم للوحدة

«الفصل  - .55تعد املخالفات  ..................................وفقا ألحكام
«الفصل  282من املدونة املذكورة.

-9«الفصل  - .1 - 56تعد املخالفات  .............................وفقا ألحكام
«الفصل  287املكرر من املدونة املذكورة.
« - 2يعد عدم مطابقة  .................طبقا ألحكام الفصل  294املكرر
«من املدونة املذكورة.
« - 3عندما تكون  ...........................للبند  2من الفصل  294املكرر
«من املدونة املذكورة.
«الفصل  - .57تعد جميع  ......................ألحكام الفصل  299املكرر
«من املدونة املذكورة».
 - .IIابتداء من فاتح يناير  ،2022ينسخ البند  IIIمن املادة 5
لقانون املالية رقم  115.12للسنة املالية  ،2013الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.12.57بتاريخ  14من صفر  28( 1434ديسمبر .)2012
 - .IIIيتم تحصيل الضرائب الداخلية على االستهالك املفروضة
على السجائر املنصوص عليها في ( )Iمن الجدول «ط» من الفصل  9من
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.77.340السالف الذكر حسب
املقادير والحد األدنى للتحصيل طبقا للبيانات الواردة في الجدول
بعده :
تاريخ التطبيق

املقدارالعيني

املقدارالقيمي لثمن
البيع للعموم خارج
الضريبة على القيمة
املضافة وخارج املقدار
العيني

«المادة  - .IV - 11ال يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة :
« ....................................................................................................... -
« ....................................................................................................... -
«  -مبلغ المساهمة االجتماعية للتضامن على األرباح المنصوص
«عليها في القسم الثالث من الكتاب الثالث من هذه المدونة».
«املادة  -.19سعر الضريبة
« -.Iالسعر العادي للضريبة
«تحسب الضريبة على الشركات كما يلي :
«ألف  -باألسعار التناسبية املبينة في الجدول ..................................
«.........................................................................................................
«غير أن السعر ..................................................................................
« ...............................................................................بالنسبة :

املبلغ األدنى
للتحصيل

ابتداء من فاتح يناير 2023

 175,00درهم لكل
 1000سيجارة

66%

 782,1درهم لكل
 1000سيجارة

ابتداء من فاتح يناير 2024

 275,00درهم لكل
 1000سيجارة

64%

 826,7درهم لكل
 1000سيجارة

ابتداء من فاتح يناير 2025

 400,00درهم لكل
 1000سيجارة

61%

 900,9درهم لكل
 1000سيجارة

ابتداء من فاتح يناير 2026

 550,00درهم لكل
 1000سيجارة

56,5%

 953,0درهم لكل
 1000سيجارة

«................................................................................................... - 1°
«.........................................................................................................
«..........................................................................................................
« - 9°للشركات  ................................................................املادة 6
«(« - IIباء»  )4° -أعاله.
«ويخفض سعر الجدول من  %31إلى  %27بالنسبة ........................

املدونة العامة للضرائب

« ..............................................................................................درهم.

املادة 6

«ويراد بالنشاط الصناعي ..................................................................

 -.Iابتداء من فاتح يناير  ،2022تغير وتتمم أحكام املواد IV - 11
و 19و 40و 91و 92و 99و 123و 124و-I-144دال و 208و210
و 212و 216و 220و 221و 225و 226و 226املكررة  III -و231
و VI-232و 242و 246و XXXII) 247و  (XXXIVمن املدونة العامة
للضرائب املحدثة بموجب املادة  5من قانون املالية رقم 43.06
للسنة املالية  ،2007الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232
بتاريخ  10ذي الحجة  31( 1427ديسمبر  )2006كما تم تغييرها
وتتميمها :

(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  - .40تحديد أساس فرض الضريبة
« -. Iيخضع األشخاص الذاتيون .........................................................
« .......................................على أساس رقم األعمال املحقق واملضروب
«في معامل محدد لكل صنف من أصناف املهن طبقا للجدول بعده :

-10أصناف املهن
التغذية العامة

6%

منتجات غذائية أخرى

8%

 -املواد األولية

تجارة

 -مواد البناء

تقديم الخدمات

املعامل

8%

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

منتجات كيميائية وأسمدة
منتجات غير غذائية أخرى

12%

تقديم وجبات خفيفة أو سريعة

10%

مستغل مطعم وبائع املشروبات

20%

نقل األشخاص والبضائع

15%

أنشطة الصيانة

15%

كراء املمتلكات املنقولة

20%

«دال -العمليات املتعلقة بما يلي :

أنشطة أخرى متعلقة بالتأجير والتسيير

25%

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

 الحالقة والتجميل ميكانيكي منجز ألعمال اإلصالح30%

حرفيو خدمات أخرى

12%

الوسطاء

45%

خدمات أخرى

20%

 -منتجات غير غذائية

«....................................................................................................- 1°
«..............................................................................................................
« - 6°املضخات  ...........................................................الفالحي.

«املادة  - .92اإلعفاء مع الحق في الخصم
« - .Iتعفى من الضريبة على القيمة املضافة مع االستفادة من

 -مستغل مطحنة

 -منتجات غذائية

«جيم -البيوع الواقعة على :

(الباقي ال تغيير فيه).

 -أنشطة فنية وترفيهية

تجارة وأنشطة خاصة

«تعفى من الضريبة على القيمة املضافة :

10%

 -مصلح أجهزة إلكترونية

تصنيع

«املادة  - .91اإلعفاء دون الحق في الخصم

10%

«الحق في الخصم املنصوص عليه في املادة  101أدناه :
«.................................................................................................. - 1°
«.........................................................................................................

بائع التبغ

4%

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

بائع الغاز املضغوط واملسال واملحلول

4,5%

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

بائع الدقيق والنشا والسميد أو النخالة

5%

مجهز السفن أو الرا�سي عليه املزاد (الصيد(

7%

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

خباز

8%

« - 54°املنتجات واملواد الداخلة في صنع األلواح الشمسية
«( )panneaux photovoltaïquesاملقتناة من قبل مصنعي هذه

«عندما يزاول الخاضع للضريبة عدة مهن أو أنشطة خاضعة
«ملعامالت مختلفة ،فإن مجموع الدخل املنهي يساوي مجموع الدخول
«املحددة بشكل منفصل بالنسبة لكل مهنة أو نشاط.
«................................................................................................... -. II
(الباقي ال تغيير فيه).

«األلواح والواردة بعده :
«  -خاليا ضوئية فولتائية ؛
«  -زجاج شم�سي ؛

; Cellules photovoltaïques
; Verre solaire

«  -زوايا األلواح البالستيكية ؛ Cornières des panneaux en
«; plastique
«  -مغلفات مصنوعة من البولي أوليفين ؛ Films encapsulants à
«;base de polyoléfine (POE) 

-11«  -الشريط املستخدم لربط الخاليا الضوئية الفولتائية؛Ruban
«; utilisé pour connecter les cellules photovoltaïques
«  -مربعات تقاطع مع الكابالت ؛ ; Boites de jonction avec câbles
«  -سيليكون مربعات التقاطع ؛ ; Silicone pour les boites de jonction
«  -لحام الخاليا الضوئية الفولتائية ؛ Flux pour le soudage des
«; cellules photovoltaïques
«  -خطاف وهيكل دعم اللوحة ؛ Crochet et structure support
«; du panneau
«  -إطار اللوحة.

Cadre du panneau.

«................................................................................................... - .II
(الباقي ال تغيير فيه )
«املادة  - .99األسعار املخفضة
«تخضع للضريبة بالسعر املخفض :
«................................................................................................... - 1°
«...........................................................................................................
« - 2°البالغ  %10مع الحق في الخصم :
«  -عمليات اإليواء ….......................................................................
«………………………………………………………………………………………
«  -العجائن الغذائية ؛
«  -األلواح الشمسية ( )Panneaux photovoltaïques؛
«  -السخانات الشمسية ؛
«  -األغذية املعدة…………………………………………………………………
(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  - .123اإلعفاءات
«تعفى من الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد :
«................................................................................................... - 1°
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
«..........................................................................................................
« - 58°لحوم ....................................................................لفائدتها ؛

« - 59°املنتجات واملواد الداخلة في صنع األلواح الشمسية
«( )panneaux photovoltaïquesاملستوردة من قبل مصنعي هذه
«األلواح والواردة بعده :
«  -خاليا ضوئية فولتائية ؛

; Cellules photovoltaïques

«  -زجاج شم�سي؛

; Verre solaire

«  -زوايا األلواح البالستيكية ؛ Cornières des panneaux en
«; plastique
«  -مغلفات مصنوعة من البولي أوليفين ؛ Films encapsulants
« ;à base de polyoléfine (POE) 
«  -الشريط املستخدم لربط الخاليا الضوئية الفولتائية؛Ruban
« ; utilisé pour connecter les cellules photovoltaïques
«  -مربعات تقاطع مع الكابالت؛ ; Boites de jonction avec câbles
«  -سيليكون مربعات التقاطع ؛ Silicone pour les boites de
« ; jonction
«  -لحام الخاليا الضوئية الفولتائية ؛
« ; des cellules photovoltaïques

Flux pour le soudage

«  -خطاف وهيكل دعم اللوحة ؛ Crochet et structure support
« ; du panneau
«  -إطار اللوحة.

Cadre du panneau.

«املادة  -.124إجراءات اإلعفاءات
« -.Iتحدد اإلعفاءات I-92 ...............................................................
«( 6°و  51° ...............و  )54°و  IIو.................................................. 123
(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  - I - .144دال  -سعر الحد األدنى للضريبة
«يحدد سعر الحد األدنى للضريبة في :
« .0,50% -
«غير أنه يخفض هذا السعر إلى  0,45%بالنسبة للمنشآت التي
«تصرح بحصيلة جارية إيجابية دون احتساب االهتالك ،ويرفع
«إلى  0,60%عندما .................................................................
(الباقي ال تغيير فيه).

-12«املادة  - .208الجزاءات املترتبة على األداء املتأخر للضرائب
«والواجبات والرسوم

«قبل اختتام فحص املحاسبة ،تقوم اإلدارة بإجراء محاورة
«شفوية وتواجهية في شأن التصحيحات التي تعتزم إدخالها على

« - .Iتطبق ذعيرة نسبتها  10%وزيادة قدرها ............................ 5%

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

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

«مطبوع نموذجي تعده اإلدارة وحسب اإلجراءات املنصوص عليها في

« 156 ....................................................................إلى  160املكررة أعاله.

«املادة  219أدناه بالتاريخ املحدد إلجراء املحاورة الشفوية والتواجهية

«واستثناء من األحكام املشار إليها أعاله ،فإن الزيادات ....................
« .....................................................................سواء أمام اللجنة املحلية
«لتقدير الضريبة املنصوص عليها في املادة  225أدناه أو أمام اللجنة
«الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة املنصوص عليها في
«املادة  225املكررة أدناه أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون
«املتعلقة بالضريبة املنصوص عليها .....................................................
(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  - .210حق املراقبة
«تراقب إدارة الضرائب ...................................................................
«................................................................................................................
«...............................................................................................................
« .....................................................إلى نهاية فترة املراقبة.
«ال يمكن تقديم الوثائق واألوراق الناقصة من طرف الخاضع
«للضريبة ألول مرة أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة واللجنة
«الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة واللجنة الوطنية للنظر
«في الطعون املتعلقة بالضريبة.
«لإلدارة الضريبية كذلك الحق ........................................................
(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  - .212فحص املحاسبة
« - .Iإذا قررت اإلدارة القيام بفحص محاسبة ...........................
«.............................................................................................................
«..............................................................................................................
«...............................................................................................................
«................................................................................................................
« ........................تبعا لإلجراءات املنصوص عليها في املادة  219أدناه.

«املذكورة وبالتاريخ الذي سيختتم فيه فحص املحاسبة.
«وتأخذ اإلدارة بعين االعتبار املالحظات .........................................
« .......................................................................إلى أساس صحيح.
«ويحرر محضر................................................................................
« ...............................................................نسخة منه للخاضع للضريبة.
«غير أن رسالة التبليغ .......................................................................
« ...................................................................تصحيح الضرائب.
«يجوز للخاضع للضريبة أن يستعين ................................................
(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  - .216فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين
«للضريبة
«تقوم اإلدارة بفحص .......................................................................
« .............................................................تطبيق الضريبة على الدخل.
«ولها أن تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي دخله السنوي برسم
«الدخول املهنية والدخول الفالحية والدخول العقارية املشار إليها
«على التوالي في املواد  30و 46و I-61أعاله فيما يخص ........................
« ............................باملادة  29أعاله.
«وال يمكن لإلدارة أن  ................................في املادة  228أدناه.
«غير أنه يمكن لإلدارة قبل مباشرة مسطرة فرض الضريبة بصورة
«تلقائية املنصوص عليها في املادة  228املذكورة أن تقوم بصورة تلقائية
«بتعريف الخاضعين للضريبة املخالفين ألحكام املادتين  78و I-148
«أعاله.
«ويجب على اإلدارة ...........................................................................
(الباقي ال تغيير فيه).

-13«املادة  - .220املسطرة العادية لتصحيح الضرائب
« - .Iيمكن لإلدارة أن تدعى إلى تصحيح :
«.......................................................................................................
«...............................................................................................................
« ........................................................فرض الضريبة بصورة تلقائية.
«في هذه الحالة تبلغ اإلدارة إلى الخاضعين للضريبة وفقا لإلجراءات
« .....................................إنهاء املراقبة الضريبية :
« ....................................................................................................... -
«  ................................................................. -عن األساس املذكور.
«وتدعوهم إلى اإلدالء بمالحظاتهم ...................................................
« .........................................................................في املادة  235أدناه.
« - .IIإذا تلقت اإلدارة مالحظات املعنيين باألمر داخل األجل
«املضروب واعتبرت أن جميعها أو بعضها ال يستند إلى أي أساس

«  -بالنسبة للتصحيحات املزمع القيام بها في رسالة التبليغ الثانية،
«والتي صرحت في شأنها اللجان املحلية لتقدير الضريبة أو اللجان
«الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة أو اللجنة الوطنية
«للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة بعدم اختصاصها ،طبقا
«ألحكام املواد ( I-225الفقرة  )3و 225املكررة ( I-الفقرة )3
«و( I-226الفقرة  )4أدناه ؛
« ...................................................................................................... -
«  -عندما تتم العمليات املشار إليها في املادة ............................ 221
«تصحيح الضرائب .وفي هذه الحالة ،تقوم اإلدارة بفرض
«الضرائب باعتبار األسس املبلغة إلى الخاضع للضريبة في رسالة
«التبليغ الثانية املذكورة.
« - .VIIيمكن الطعن في املقررات الصادرة عن اللجان املحلية
«لتقدير الضريبة وتلك الصادرة عن اللجان الجهوية للنظر في
«الطعون املتعلقة بالضريبة وتلك الصادرة عن اللجنة الوطنية
«للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة أمام املحكمة املختصة وفقا
«ألحكام املادة  242أدناه.

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

« -.VIIIتكون مسطرة التصحيح الغية :

«من تاريخ تسلم الجواب بتبليغهم ،وفقا لإلجراءات املنصوص عليها

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

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

«  -في حالة عدم تبليغ جواب اإلدارة على مالحظات .........................
«البند  IIأعاله.

«في املادة  219أعاله ،أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وكذا أساس
«هذا األساس سيصير نهائيا إذا لم يقدموا طعنا في ذلك أمام اللجنة
«املحلية لتقدير الضريبة املنصوص عليها في املادة  225أدناه أو أمام
«اللجنة الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة املنصوص عليها
«في املادة  225املكررة أدناه أو أمام اللجنة الوطنية ..............................
« - .VIتحرر على الفور  .................................................عن الضرائب
«املفروضة :

«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 الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة
«بالضريبة أو أمام اللجنة .......................
(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  -.221املسطرة السريعة لتصحيح الضرائب

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

« - .Iإذا الحظت اإلدارة ما يستوجب القيام ،فيما يتعلق .................
«.............................................................................................................
« .......................................................................املادة  150املكررة أعاله.

«  -عقب صدور مقرر اللجنة املحلية لتقدير الضريبة أو مقرر

«وفي هذه الحاالت تبلغ اإلدارة إلى الخاضعين للضريبة .................
«...........................................................................................................
« ....................................................................في املادة  235أدناه.

« ...................................................................................................... -
«اللجنة الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة أو مقرر
«اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة ؛

-14« - .IIإذا قدمت مالحظات داخل األجل املضروب واعتبرت اإلدارة
«أن جميعها أو بعضها ال يستند إلى أي أساس صحيح ،وجب عليها أن
«تبلغ املعنيين باألمر ،وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادة 219
«أعاله داخل أجل ال يتجاوز الستين ) (60يوما املوالية لتاريخ تسلم
«جواب املعنيين باألمر ،أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وكذا أسس
«فرض الضريبة املعتمدة ،مع إخبارهم بأن لهم أن يطعنوا في األسس
«املذكورة أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة املنصوص عليها في
«املادة  225أدناه أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة
«بالضريبة املنصوص عليها في املادة  225املكررة أدناه أو أمام اللجنة
«الوطنية  ..........................................................رسالة التبليغ الثانية.
«تقوم اإلدارة بفرض الضرائب باعتبار األسس املبلغة إلى الخاضع
«للضريبة في رسالة التبليغ الثانية املذكورة.
«في حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة
«أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة أو أمام
«اللجنة الوطنية  ............................................في املادة  235أدناه.
«يمارس الطعن أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة واللجنة
«الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة واللجنة الوطنية
«للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة وإن اقت�ضى الحال أمام املحكمة
«املختصة وفق الشروط املحددة في املواد  225و 225املكررة و226
«و 242أدناه.
«.................................................................................................. - .III
« - .IVتكون مسطرة التصحيح الغية :
« ...................................................................................................... -
«  -في حالة عدم تبليغ جواب اإلدارة على مالحظات الخاضعين
«للضريبة داخل األجل املنصوص عليه في البند  IIأعاله.
«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 الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة
«أو أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة».
«املادة  - .225اللجان املحلية لتقدير الضريبة
« - .Iتحدث اإلدارة لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد مقارها
«ودائرة اختصاصها.

«تنظر اللجان املذكورة في ..............................................................
«دائرة اختصاصها واملتعلقة بالتصحيحات فيما يتعلق بالدخول
«املهنية املحددة حسب نظام املساهمة املهنية املوحدة والدخول
«واألرباح العقارية وواجبات التسجيل والتمبر.
«وتبت اللجان في النزاعات .................................................................
« ...............................................................................أو تنظيمية.
« - .IIألف  -تضم كل لجنة :
«.................................................................................................. - 1°
«................................................................................................... - 2°
« - 3°ممثال عن اإلدارة الذي يقوم بمهمة الكاتب املقرر ؛
« - 4°ممثال للخاضعين للضريبة يكون تابعا للفرع املنهي األكثر
«تمثيال للنشاط الذي يزاوله الطالب ولهيئة املوثقين أو لهيئة العدول
«أو هما معا.
«يتسلم املفتش املطالبات ...............................................................
«................................................................................................................
« .............................................................من طرف الخاضع للضريبة.
«باء  -يعين ممثلو الخاضعين للضريبة وفق الشروط التالية :
«.................................................................................................. - 1°
«.................................................................... - 2°اللجنة املحلية.
« - 3°فيما يخص الطعون التي تهم التصحيحات املتعلقة بالدخول
«واألرباح العقارية وواجبات التسجيل والتمبر:
«يعين عامل العمالة أو اإلقليم املعني باألمر املمثلين الرسميين
«ومثل عددهم من النواب ملدة ثالث ( )3سنوات من بين املوثقين
«أو العدول أو هما معا قبل  31أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي
«تبتدئ خاللها مهام األعضاء املعينين في حظيرة اللجنة املحلية.
«ويباشر تعيين ...................................................................................
« .......................................................في حظيرة اللجان املحلية.
«ال يمكن ألي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة املحلية لتقدير
«الضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه في إطار مزاولة
«نشاطه أو القيام بمهامه.

-15«جيم - .إذا طرأ تأخير في تعيين املمثلين الجدد أو حال دون ذلك

«  -الخبراء املحاسبين أو املحاسبين املعتمدين املدرجين على التوالي

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

«في القوائم التي تقدمها هيئة الخبراء املحاسبين واملنظمة املهنية

«تعيين املمثلين الجدد.

«للمحاسبين املعتمدين.

«دال  -تستمع اللجنة إلى ممثل الخاضع للضريبة ...........................
(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  - .226اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة
«..................................................................................................... - .I

«وإذا طرأ تأخير في تعيين املمثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق،
«يتم تمديد انتداب املمثلين املنتهية مهامهم تلقائيا إلى غاية تعيين
«هؤالء املمثلين الجدد.
«ال يمكن ألي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة الوطنية للنظر في

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

«الطعون املتعلقة بالضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر

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

«فيه :

«  ............................................................. -املادة  V-213أعاله.

«  -في إطار مزاولة نشاطه أو القيام بمهامه ؛

«وترفع كذلك إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة

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

«بالضريبة الطعون التي لم تصدر اللجان املحلية لتقدير الضريبة
«واللجان الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة داخل أجل ...
« ..........................................................في استعمال حق يخوله القانون.
«وتضم اللجنة :
« ....................................................................................................... -
«  -ثالثين ( )30موظفا يعينهم رئيس الحكومة ملدة ثالث ( )3سنوات

«للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة.
«وتنقسم اللجنة  ..............................................املعروضة عليها.
«................................................................................................... - .II
« - .IIIتضم كل لجنة فرعية:
«.........................................................................................................

«قابلة للتجديد مرة واحدة ،باقتراح ..........................................

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

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

« ........................................دون صوت تقريري.

«  -مائة ( )100شخص من ميدان األعمال يعينهم رئيس الحكومة
«ملدة ثالث سنوات بصفتهم ممثلين للخاضعين للضريبة ،بناء على
«اقتراح  ........................................................................باملالية.
«ويختار هؤالء املمثلون قبل  31أكتوبر من السنة السابقة للسنة
«التي تبتدئ خاللها مهام األعضاء املعينين في حظيرة اللجنة الوطنية
«من بين :
«  -األشخاص الذاتيين أعضاء املنظمات املهنية األكثر تمثيال
«املزاولين نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا أو حرفيا أو في
«الصيد البحري واملدرجين في القوائم التي تقدمها املنظمات
«املذكورة وكل من رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات
«وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفالحة وغرف الصيد البحري؛

«تعقد كل لجنة فرعية العدد الالزم .............................................
« ......................................................................هذه املواجهة ضرورية.
«وال يجوز في أي حال من األحوال أن تتخذ اللجنة الفرعية مقرراتها
«بحضور ممثل الخاضع للضريبة أو وكيله أو ممثل اإلدارة.
«تتداول اللجان الفرعية بصورة صحيحة .......................................
(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  226املكررة -.III-استثناء من جميع األحكام املخالفة ،يجب
«على اإلدارة أن تبلغ الخاضع للضريبة املعني باألمر........................... ،
«................................................................................................................
(الباقي ال تغيير فيه).

-16«املادة  -.231املسطرة املتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على
«املخالفات الضريبية
«تثبت املخالفات املنصوص عليها ...................................................
«................................................................................................................
« ..........................................................بقرار لرئيس الحكومة.
«يحدد بنص تنظيمي تنظيم هذه اللجنة وكيفيات سيرها.
«يجوز ....................................................................
(الباقي ال تغيير فيه).

«املادة  - .246السر املنهي
« - .Iيلزم بكتمان السر املنهي .........................................................
« ..............................................وكذا أعضاء اللجان املنصوص عليها
«في املواد  50و  225و  225املكررة و  226أعاله.
«غير أنه ال يجوز ملفت�شي ...................................................................
(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة - .XXXII - 247بصفة انتقالية ...............................................
« ......................................................................يطبق خصم نسبته :

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

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

«  -من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة املحلية لتقدير الضريبة

«  %80 -برسم سنة  2024؛

«أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة

«  %70 -برسم سنة  2025؛

«أو أمام اللجنة الوطنية ................................................................
(الباقي ال تغيير فيه).
«املادة  - .242املسطرة القضائية املطبقة على إثر مراقبة الضريبة
«يجوز لإلدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق املحاكم
«في املقررات الصادرة عن اللجان املحلية لتقدير الضريبة أو الصادرة
«عن اللجان الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة أو الصادرة
«عن اللجنة الوطنية للنظر .....................................................................
« ..........................................هذه اللجان.
«يمكن كذلك لإلدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق
«املحاكم داخل األجل املنصوص عليه أعاله في املقررات الصادرة
«عن اللجان املحلية لتقدير الضريبة أو املقررات الصادرة عن اللجان
«الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة أو عن اللجنة الوطنية
«للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة ،سواء تعلقت هذه املقررات
«بمسائل قانونية أو واقعية.

«  %60 -برسم سنة .2026
«.......................................................................................... - .XXXIII
« - .XXXIVتعفى من الضرائب والواجبات والرسوم املنصوص
«عليها في هذه املدونة ،عمليات نقل ملكية العقارات التابعة للجماعات
«الترابية السابقة إلى الجماعات الترابية املحدثة إثر تقسيم الجماعات
«الترابية أو ضمها واملنجزة طبقا ألحكام القانون رقم  57.19املتعلق
«بنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية».
 -.IIابتداء من فاتح يناير  2022تتمم املدونة العامة للضرائب
السالفة الذكر باملادة  225املكررة كما يلي :
«املادة  225املكررة - .اللجان الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة
«بالضريبة
« - .Iتحدث لجان جهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة.
«ويحدد عدد هذه اللجان ومقارها ودائرة اختصاصها بنص تنظيمي.

«كما يمكن أن ينازع ...........................................................................

«تنظر اللجان املذكورة في املطالبات التي يقدمها في شكل عرائض

« ................................................حسب الحالة عن اللجنة املحلية لتقدير

«الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم االجتماعي أو مؤسستهم

«الضريبة أو اللجنة الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة

«الرئيسية داخل دائرة اختصاصها في الحاالت التالية :

«أو الصادر عن اللجنة الوطنية .............................................................
(الباقي ال تغيير فيه).

«  -التصحيحات فيما يتعلق بالدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس
«األموال املنقولة ؛

-17«  -فحص املحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم
«املصرح به في حساب الحاصالت والتكاليف ،بالنسبة لكل سنة
«محــاسبية عــن الفترة غير املتقــادمــة مــوضــوع الفحـص ،عــن
«عشرة ( )10ماليين درهم.
«وتبت اللجان في النزاعات املعروضة على أنظارها ويجب عليها
«أن تصرح بعدم اختصاصها في املسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير
«نصوص تشريعية أو تنظيمية.
« - .IIألف  -تضم كل لجنة :
« - 1°قاضيا ،رئيسا ،يعين من طرف رئيس الحكومة باقتراح من
«املجلس األعلى للسلطة القضائية ؛
« - 2°ممثلين اثنين لإلدارة يقوم واحد منهما بمهمة الكاتب املقرر ؛
« - 3°ممثلين اثنين للخاضعين للضريبة يكونان تابعين للفرع املنهي
«األكثر تمثيال للنشاط الذي يزاوله الطالب.
«يتسلم املفتش املطالبات املوجهة إلى اللجنة الجهوية 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 ( )3أشهر لتسليم اللجنة الجهوية للنظر
«في الطعون املتعلقة بالضريبة املطالبات والوثائق السالفة الذكر
«من طرف اإلدارة ،ابتداء من تاريخ تبليغها بالطعن املقدم من طرف
«الخاضع للضريبة أمام اللجنة املذكورة.
«وفي حالة عدم توجيه املطالبات والوثائق السالفة الذكر داخل
«األجل املضروب ،ال يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي
«تم اإلقرار بها أو قبولها من لدن الخاضع للضريبة.
«يستدعي الكاتب املقرر أعضاء اللجنة خمسة عشر ( )15يوما على
«األقل قبل التاريخ املحدد لالجتماع وفق اإلجراءات املنصوص عليها
«في املادة  219أعاله.
«يخبر الكاتب مقرر اللجنة الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة
«بالضريبـة الطرفين بتاريخ انعقــاد اجتمــاعها قبل حلـول موعـده
« بما ال يقل عن ثالثين ( )30يوما وفق اإلجراءات املنصوص عليها
« في املادة  219أعاله.

«وتبت اللجنة في األمر بصورة صحيحة إذا حضرها الرئيس
«واثنان من أعضائها .وتتداول بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين،
«وعند تعادل األصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
«يجب أن تكون مقررات اللجان الجهوية للنظر في الطعون
«املتعلقة بالضريبة مفصلة ومعللة ،ويبلغها الكتاب مقررو هذه
«اللجان إلى الطرفين وفق اإلجراءات املنصوص عليها في املادة 219
«أعاله خالل األربعة ) (4أشهر املوالية لتاريخ صدورها.
«ويجب أن تبت اللجنة في أجل اثنى عشر ( )12شهرا يبتدئ من
«تاريخ تسلمها املطالبات والوثائق من اإلدارة.
«وإذا انصرم األجل املشار إليه أعاله ولم تتخذ اللجنة الجهوية
«للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة مقررها ،يشعر الكاتب املقرر
«األطراف بذلك بواسطة رسالة خالل الشهرين املواليين النصرام
«أجل االثنى عشر ( )12شهرا املذكور ،وفق اإلجراءات املنصوص
«عليها في املادة  219أعاله.
«يحدد أجل أقصاه شهران لتسليم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون
«املتعلقة بالضريبة املطالبات والوثائق السالفة الذكر من طرف
«اإلدارة ،ابتداء من تاريخ تبليغها برسالة اإلشعار املشار إليها في الفقرة
«السابقة.
«وفي حالة عدم توجيه املطالبات والوثائق 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 من طرف رئيس الحكومة
«ملدة ثالث ( )3سنوات.
«ويختار هؤالء املمثلون قبل  31أكتوبر من السنة السابقة للسنة
«التي تبتدئ خاللها مهام األعضاء املعينين في حظيرة اللجنة الجهوية
«من بين :

-18«  -األشخاص الذاتيين أعضاء املنظمات املهنية األكثر تمثيال

«القسم الثالث

«املزاولين نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا أو حرفيا أو في
«الصيد البحري واملدرجين في القوائم التي تقدمها املنظمات

«املساھمة االجتماعیة للتضامن على األرباح
«الباب األول

«املذكورة وكل من رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات
«وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفالحة وغرف الصيد البحري ؛
«  -الخبراء املحاسبين أو املحاسبين املعتمدين املدرجين على التوالي
«في القوائم التي تقدمها هيئة الخبراء املحاسبين واملنظمة املهنية
«للمحاسبين املعتمدين.
«ال يمكن ألي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة الجهوية للنظر
«في الطعون املتعلقة بالضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن
«نظر فيه في إطار مزاولة نشاطه أو القيام بمهامه.
«جيم  -إذا طرأ تأخير في تعيين املمثلين الجدد أو حال دون ذلك
«عائق ،يتم تمديد انتداب املمثلين املنتهية مهامهم تلقائيا إلى غاية
«تعيين املمثلين الجدد.
«دال  -تستمع اللجنة إلى ممثل الخاضع للضريبة إذا طلب ذلك

«نطاق التطبیق
«املادة  - .267األشخاص املفروضة علیھم املساھمة
«تحدث مساھمة اجتماعیة للتضامن على األرباح تتحملھا الشركات
«كما ھي محددة في املادة  III - 2أعاله ،باستثناء :
«  -الشركات املعفاة من الضریبة على الشركات بصفة دائمة املشار
«إلیها في املادة « - I - 6ألف» أعاله ؛
«  -الشركات التي تزاول أنشطتھا داخل مناطق التسریع الصناعي
«املشار إلیها في املادة « - I( 6باء»  )6° -أعاله ؛
«  -شركات الخدمات التي تستفید من النظام الجبائي املنصوص
«علیه لفائدة القطب املالي للدار البیضاء.

«الباب الثاني

«أو إذا رأت أن من الالزم االستماع إليه.

«تصفیة املساھمة وأسعارھا

«في كلتا الحالتين ،تستدعي اللجنة في آن واحد ممثال أو ممثلين عن
«الخاضع للضريبة وممثال أو ممثلين عن إدارة الضرائب املعينين من
«لدن اإلدارة لهذا الغرض.
«تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أو هما معا إما بطلب من
«أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه املواجهة ضرورية.
«يجوز لإلدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا قضائيا في املقررات
«الصادرة عن اللجان الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة،
«بما في ذلك املتعلقة منها باملسائل التي صرحت اللجان املذكورة بشأنها
«بعدم االختصاص ،وذلك وفق الشروط واآلجال املنصوص عليها
«في املادة  242أدناه.
«هاء  -ال يمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام املحاكم وأمام
«اللجان الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة».
 - .IIIابتداء من فاتح ینایر  ،2022تنسخ وتعوض أحكام القسم
الثالث من الكتاب الثالث من املدونة العامة للضرائب السالفة الذكر
كما یلي :

«املادة  - .268التصفیة
«تحتسب املساھمة املذكورة على أساس نفس مبلغ الربح الصافي
«املشار إلیه في املادة « - I - 19ألف» أعاله الذي یعتمد الحتساب
«الضریبة على الشركات والذي یساوي أو یفوق ملیون ()1.000.000
«درھم عن آخر سنة محاسبیة مختتمة.
«املادة  - .269األسعار
«تحتسب املساھمة املذكورة حسب األسعار التناسبیة التالیة :
«  %2 -بالنسبة للشركات التي یقع ربحھا الصافي في شریحة
« 1.000.000إلى  5.000.000درهم ؛
«  %3 -بالنسبة للشركات التي یقع ربحھا الصافي في شریحة
« 5.000.001إلى  40.000.000درهم ؛
«  %5 -بالنسبة للشركات التي يفوق ربحھا الصافي 40.000.000
«درهم.
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«الباب الثالث
«التزامات
«املادة  - .270االلتزامات املتعلقة باإلقرار
«یجب على الشركات املشار إلیھا في املادة  267أعاله أن تدلي
«بإقرار بطریقة إلكترونیة وفق نموذج تعده اإلدارة یتضمن مبلغ
«الربح الصافي املشار إلیه في املادة  268أعاله ومبلغ املساھمة
«املطابق له ،وذلك خالل الثالثة ( )3أشھر املوالیة لتاریخ اختتام آخر
«سنة محاسبیة.
«املادة  -. 271االلتزامات املتعلقة بالدفع
«یجب على الشركات املشار إلیھا في املادة  267أعاله أن تدفع
«تلقائیا مبلغ املساھمة بالتزامن مع إیداع اإلقرار املشار إلیه في
«املادة  270أعاله.

«الباب الرابع
«التحصیل والجزاءات واملساطر
«املادة  - .272التحصیل واملراقبة واملنازعات والجزاءات والتقادم
«تطبق أحكام التحصیل واملراقبة واملنازعات والجزاءات والتقادم
«املنصوص علیھا في ھذه املدونة واملتعلقة بالضریبة على الشركات
«على املساھمة االجتماعیة للتضامن برسم األرباح الصافیة املحققة
«من طرف الشركات.
«املادة  - .273مدة التطبیق
«تطبق املساھمة االجتماعیة للتضامن على األرباح برسم سنة ».2022
 - .IVينسخ ابتداء من فاتح يناير  ،2022الجدول امللحق باملدونة
العامة للضرائب املتعلق بالضريبة على الدخل لنظام املساهمة املهنية
املوحدة الوارد باملادة .40
 - .Vدخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية
 - 1تطبق أحكام املادة  - I - 19ألف من املدونة العامة للضرائب،
كما تم تغييرها و تتميمها بموجب البند  Iأعاله ،برسم السنوات
املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير  .2022ويتم احتساب
الدفعات املقدمة على الحساب املستحقة برسم السنوات املحاسبية
املفتوحة ابتداء من هذا التاريخ حسب األسعار التناسبية املشار إليها
في املادة  - I - 19ألف السالفة الذكر.

 - 2تطبق أحكام املادة  I - 40من املدونة العامة للضرائب ،كما تم
تغييرها وتتميمها بموجب البند  Iأعاله ،ابتداء من فاتح يناير .2022
 - 3تطبق أحكام املادة  - I - 144دال من املدونة العامة للضرائب،
كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند  Iأعاله ،برسم السنوات
املحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2022
 - 4استثناء من أحكام املادة « - II - 225باء» من املدونة العامة
للضرائب ،كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند  Iأعاله ،يمكن ملمثلي
هيئة املوثقين والعدول األولين مباشرة مهامهم في حظيرة اللجان
املحلية لتقدير الضريبة مباشرة بعد تعيينهم.
 - 5بصفة انتقالية ،تستمر اللجان املحلية لتقدير الضريبة
املنصوص عليها في املادة  225من املدونة العامة للضرائب بالنظر
في الطعون املحالة عليها ،طبقا لألحكام التشريعية الجاري بها العمل
في  31ديسمبر  ،2021وذلك إلى غاية وضع اللجان الجهوية للنظر
في الطعون املتعلقة بالضريبة املنصوص عليها في املادة  225املكررة
من هذه املدونة.
 - 6استثناء من أحكام املادة  225املكررة « - II -باء» من املدونة
العامة للضرائب ،كما تم إضافتها بموجب البند  IIأعاله ،يمكن
ألعضاء اللجان الجهوية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة األولين
مباشرة مهامهم في حظيرة اللجان املذكورة مباشرة بعد تعيينهم.
 - 7تطبق أحكام املادة  226من املدونة العامة للضرائب املتعلقة
بشروط تعيين املوظفين ،كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I
أعاله ،على املوظفين املعينين في حظيرة اللجنة الوطنية للنظر في
الطعون املتعلقة بالضريبة ابتداء من فاتح يناير .2022
 -8تظل أحكام القسم الثالث من الكتاب الثالث من املدونة العامة
للضرائب الجاري بھا العمل في  31دیسمبر  2021ساریة املفعول على
وعاء ومراقبة ومنازعات وتحصیل املساھمة االجتماعیة للتضامن
على األرباح والدخول بالنسبة للسنة املعنیة بھذه املساھمة.
ترشيد منح إعانات الدولة املباشرة
في مجال االستثمار
املادة 7
لالستفادة من إعانات الدولة املباشرة في إطار دعم االستثمار،
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،يجب على
األشخاص الذاتيين واألشخاص االعتباريين املعنيين أن يكونوا في
وضعية جبائية سليمة فيما يخص التزاماتهم املتعلقة باإلقرار وأداء
الضرائب والواجبات والرسوم املستحقة املنصوص عليها في املدونة
العامة للضرائب.

-20 - .IIاملوارد املرصدة
املـوارد املـرصـدة للجهـات

الحسابات الخصوصية للخزينة
تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق النهوض بتشغيل الشباب»

املــادة 8
تطبيقا ألحكام املادة  188من القانون التنظيمي رقم 111.14
املتعلق بالجهات ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83
بتاريخ  20من رمضان  7( 1436يوليو  ،)2015ترصد للجهات برسم
السنة املالية  2022نسبة  % 5من حصيلة الضريبة على الشركات.
املــادة 9

املادة 12
تغير وتتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2022أحكام
البند  IIمن املادة  43من قانون املالية لسنة  1994رقم ،32.93
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.94.123بتاريخ  14من
رمضان  25( 1414فبراير  ،)1994كما وقع تغييرها وتتميمها :
«املادة  - .II - . 43يتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :

تطبيقا ألحكام املادة  188من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله

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

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

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

حصيلة الضريبة على الدخل.

«في الجانب املدين :

تثبيت املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة

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

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

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

املــادة 10

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

تثبت خالل السنة املالية  2022مع مراعاة أحكام قانون املالية هذا،
املبالغ املرصدة في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
والحسابات الخصوصية للخزينة املفتوحة بتاريخ  31ديسمبر .2021
مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
تغيير مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
املادة 11
تغير على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2022تسمية مرافق
الدولة املسيرة بصورة مستقلة التالية :
 «املركز الوطني لتحاقن الدم  -الرباط» التابع للسلطة الحكوميةاملكلفة بالصحة بـ «املركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم» ؛
 «املعهد الوطني الصحي» التابع للسلطة الحكومية املكلفة بالصحةبـ «املعهد الوطني للصحة» ؛
 «املركز الوطني للوقاية من األشعة» التابع للسلطة الحكوميةاملكلفة بالصحة بـ «املركز الوطني للوقاية من اإلشعاعات».

« - 9املبالغ  ............................صندوق دعم التشغيل الذاتي الذي
«تديره الشركة الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة ش.م ،برسم
«التسبيقات بدون فوائد  ................................................التالية :
«..........................................................................................................
« ...............................................................................بنص تنظيمي.
«............................................................. - 10
« - 11املبالغ  .......................العامة ؛
« - 12املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بدون حق».
تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق دعم الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي»
املادة 13
تتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2022أحكام البند II
من املادة  18من قانون املالية رقم  22.12للسنة املالية ،2012
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.12.10بتاريخ  24من جمادى
اآلخرة  16( 1433ماي  ، )2012كما تم تغييرها وتتميمها :

-21«املادة  - .II - .18يتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :

«املادة  - .II - .15يتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :

«  -حصيلة املساهمة .........................................................................
«..........................................................................................................
«.........................................................................................................
«  -حصيلة الضريبة .............................املشار إليها في الجدول «ع»
«من الفصل  )1977 ...............................9؛
«-حصيلة الضريبة الداخلية على االستهالك املشار إليها في
«الجدول «ف» من الفصل  9من الظهير الشريف بمثابة قانون
«رقم  1.77.340الصادر في  25من شوال  9( 1397أكتوبر  )1977؛
«  -حصيلة الواجب التكميلي املشار إليه في املادة  - II - 73باء 6° -
« ………………………………………………….للضرائب ؛
« -حصيلة الواجب التكميلي املشار إليه في املادة ................ III - 73
« ....................للضرائب؛

«................................................................................
«................................................................................
«في الجانب املدين :
«-املبالغ املدفوعة ،في إطار اتفاقي ،لفائدة الشركة الوطنية
«للضمان ولتمويل املقاولة ش.م ،برسم آليات الضمان ؛
«-املبالغ املدفوعة ،في إطار اتفاقي ،لفائدة الشركة الوطنية
«للضمان ولتمويل املقاولة ش.م ،أو أي مؤسسة ............................
« .......................واملساعدة التقنية ؛
«  ........................................................ -؛
«  -املبالغ  ...............................العامة ؛

«-حصيلة املساهمة االجتماعية للتضامن املترتبة على األرباح املشار
«إليها في القسم الثالث من الكتاب الثالث من  ...............للضرائب؛

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

«-الحصة العائدة  ................................................................التأمين؛

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية

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

املسمى «الصندوق الوطني الغابوي»

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

املادة 15

«في الجانب املدين :

تتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2022أحكام املادة  34من

«  -دفع املساهمة................................................................................

قانون املالية لسنة  1986رقم  ،33.85الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

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

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

كما وقع تغييرها وتتميمها :

«  -النفقات  ........................والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية ؛
«  -املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بدون حق».

«املادة  -.34الحساب ( .........................................فاتح يناير : )1986
«في الجانب الدائن :

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق دعم تمويل املبادرة املقاوالتية»

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

املادة 14

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

تغير وتتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2022أحكام
البند  IIمن املادة  15من قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية ،2020
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.125بتاريخ  16من ربيع
اآلخر  13( 1441ديسمبر : )2019

«في الجانب املدين :
«................................................................................
«................................................................................

-22«  -النفقات  ...........................والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية ؛

«في الجانب املدين :

«  -املبالغ املدفوعة لفائدة الوكالة الوطنية للمياه والغابات املحدثة

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

«بموجب القانون رقم  ،52.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

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

«ج) املبالغ املدفوعة لفائدة الوكالة الوطنية للمياه والغابات

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

«املحدثة بموجب القانون رقم  ،52.20الصادر بتنفيذه الظهير

تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق الصيد البري والصيد في املياه الداخلية»
املادة 16

«الشريف رقم  1.21.71بتاريخ  3ذي الحجة  14( 1442يوليو  )2021؛
«د) املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بدون حق».
تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
«صندوق تحديث اإلدارة العمومية»

تتمم على النحو التالي ،ابتداء من فاتح يناير  ،2022أحكام املادة 39
من قانون املالية لسنة  1990رقم  ،21.89الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.89.235بتاريخ فاتح جمادى اآلخرة  30( 1410ديسمبر ،)1989
كما تم تغييرها وتتميمها :
«املادة  - .I - .39رغبة في  ......................................................نفقاته.
« - .IIيتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :
«أ) فيما يخص الصيد البري :
«*..........................................

املادة 17
تغير وتتمم على النحو التالي  ،ابتداء من فاتح يناير  ، 2022أحكام
املادة  36من قانون املالية رقم  26.04للسنة املالية  ،2005الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.04.255بتاريخ  16من ذي القعدة 1425
( 29ديسمبر  ،)2004كما تم تغييرها وتتميمها :
«املادة  -.I -. 36رغبة في …………… .الحكامة الجيدة ودعم الالتمركز
«اإلداري واستعمال األمازيغية باإلدارة العمومية  ،يحدث ..................
« ......................................................نفقاته.
« - .IIيتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :

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

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

«*..........................................مراقبة الصيد البري ؛

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

«* موارد متنوعة.
«ب) فيما يخص الصيد في املياه الداخلية :
«*..........................................
«*..........................................
«* ..........................................في شأن املياه الداخلية؛
«* موارد متنوعة.

«في الجانب املدين :
« ...................................................................................... -
« ...................................................................................... -
« ...................................................................................... -
«-املبالغ املدفوعة  .......................................الحكامة الجيدة ودعم
«الالتمركز اإلداري واستعمال األمازيغية باإلدارة العمومية .وتنجز
«هذه العمليات  ......................................................بنص تنظيمي ؛

-23«  -النفقات املتعلقة باستعمال األمازيغية باإلدارة العمومية ؛
«  -املبالغ  .................................العامة ؛
«  -املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بدون حق».
حذف الحساب املرصد ألمور خصوصية

إحداث منـاصـب مالية
املادة 20
يتـم إحداث  26.860منصبا ماليا برسـم امليزانيـة العامة للسنة
املالية .2022
 26.510 - 1منصبا ماليا لفائدة الوزارات واملؤسسات التالية :
الوزارات واملؤسسات

عدد املناصب املالية

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

10.800

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

6.544

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

5.500

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

800

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

500

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

500

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

400

املذكور إلى غاية  31ديسمبر  2021إلى امليزانية العامة ويدرج

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

344

في املداخيل بالفصل  ،1.1.0.0.0.13.000املصلحة  ،8100طبيعة

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

250

املورد « 70موارد متنوعة».

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

200

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

190

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

100

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

60

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

60

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

50

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

50

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

50

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

30

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

20

طبقا ألحكام املادة  60من القانون التنظيمي رقم 130.13

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

20

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

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

20

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

12

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

10

املسمى «صندوق االستثمار االستراتيجي»
املادة 18
يحذف ،ابتداء من فاتح يناير  ،2022الحساب املرصد ألمور
خصوصية املسمى «صندوق االستثمار االستراتيجي».
يدفع الرصيد الباقي املتوفر في الحساب املرصد ألمور خصوصية

البـاب الثـانـي
أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف
 - .Iامليـزانية العـامة
التـأهيـل
املادة 19

ذات مصلحة وطنية ،أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم أثناء السنة.
ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.
ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة
عليها في أقرب قانون للمالية.

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

26.510

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

-24 - 3عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد في
البند  1من هذه املادة  ،يحدث ابتداء من فاتح يناير  ، 2022لدى وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 700 ،منصبا ماليا تخصص
لتسوية وضعية املوظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم
توظيفهم ،عن طريق املباراة ،بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد،
وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتحذف ابتداء من نفس التاريخ املناصب املالية التي يشغلها
املعنيون باألمر بالقطاعات الوزارية أو املؤسسات التي ينتمون إليها.
إلغاء اعتمادات األداء التي لم تكن محل التزام
املادة 21
 - .Iتلغى اعتمادات األداء املفتوحة بموجب قانون املالية عن السنة
املالية  2021فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانية العامة التي لم
تكن إلى تاريخ  31ديسمبر  2021محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها
من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
 - .IIال تطبق أحكام البند  Iأعاله على اعتمادات األداء برسم السنة
املالية  2021لفائدة البرامج واملشاريع املستفيدة من أموال املساعدة.
 - .IIIال يطبق سقف  ،%30املنصوص عليه في الفقرة الثانية من
املادة  63من القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية ،على
اعتمادات األداء املفتوحة برسم نفقات االستثمار بامليزانية العامة
وأرصدة االلتزام لفائدة البرامج واملشاريع املستفيدة من أموال
املساعدة  ،املؤشر عليها والتي لم يصدر األمر بصرفها.
 - .IVتلغى بقوة القانون اعتمادات االستثمار املرحلة واملتعلقة :
• بالصفقات املنتهية اإلنجاز وتلغى كذلك االلتزامات املتعلقة بهذه
االعتمادات ؛
• باملشاريع املنتهية اإلنجاز املستفيدة من أموال املساعدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.
 - .IIمرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
التـأهـيل
املادة 22
طبقا ألحكام الفصل  70من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث
بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خالل السنة املالية .2022
ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة
عليها في أقرب قانون للمالية.

 - .IIIالحسابات الخصوصية للخزينة
التـأهـيل
املادة 23
طبقا ألحكام املادة  26من القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون
املالية ،يؤذن للحكـومة ،في حالة االستعجال والضرورة امللحة وغير
املتوقعة ،أن تحدث خالل السنة املالية  2022حسابات خصوصية
للخزينة بموجب مراسيم.
ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.
ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة
عليها في أقرب قانون للماليـة.
االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية»
املادة 24
يحدد بمليار ( )1.000.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون لرئيس
الحكومة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية  2022من االعتمادات
التي سترصد له في السنة املالية  2023فيما يتعلق بالحساب املرصد
ألمور خصوصية املسمى «صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية
البشريـة».
االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني»
املادة 25
يحدد بمائة مليون ( )100.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة
املالية  2022من االعتمادات التي سترصد لها في السنة املالية 2023
فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «صندوق الدعم
لفائدة األمن الوطني»
االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية
ووثائق السفر»
املادة 26
يحدد بستمائة مليون ( )600.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة
املالية  2022من االعتمادات التي سترصد لها في السنة املالية 2023
فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الصندوق
الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر».

-25االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الحساب الخاص بالصيدلية املركزية»

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي»

املادة 27

املادة 31

يحدد بخمسمائة مليون ( )500.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
للسلطة الحكومية املكلفة بالصحة االلتزام بها مقدما خالل السنة
املالية  2022من االعتمادات التي سترصد لها في السنة املالية 2023
فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الحساب الخاص
بالصيدلية املركزية».

يحدد بخمسين مليون ( )50.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
للسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة االلتزام بها مقدما خالل السنة
املالية  2022من االعتمادات التي سترصد لها في السنة املالية 2023
فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الصندوق
الوطني للعمل الثقافي».

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الخاص بالطرق»

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصنـدوق الوطنـي الغابـوي»

املادة 28

املادة 32

يحدد بمليارين وخمسمائة مليون ( )2.500.000.000درهم مبلغ
النفقات املأذون للسلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز االلتزام بها مقدما
خالل السنة املالية  2022من االعتمادات التي سترصد لها في السنة
املالية  2023فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
«الصندوق الخاص بالطرق».

يحدد بمائتي مليون ( )200.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
للسلطة الحكومية املكلفة باملياه والغابات االلتزام بها مقدما خالل
السنة املالية  2022من االعتمادات التي سترصد لها في السنة املالية
 2023فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
«الصندوق الوطني الغابوي».

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية»
املادة 29
يحدد بملياري ( )2.000.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
للسلطة الحكومية املكلفة بالتنمية القروية االلتزام بها مقدما
خالل السنة املالية  2022من االعتمادات التي سترصد لها في السنة
املالية  2023فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
«صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية».
االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة»
املادة 30
يحدد بمليار ( )1.000.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون
للسلطة الحكومية املكلفة بالرياضة االلتزام بها مقدما خالل السنة
املالية  2022من االعتمادات التي سترصد لها في السنة املالية 2023
فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «الصندوق
الوطني لتنمية الرياضة».

االلتزام مقدما بالنفقات من الحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون»
املادة 33
يحدد بثمانمائة مليون ( )800.000.000درهم مبلغ النفقات
املأذون للمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج االلتزام بها
مقدما خالل السنة املالية  2022من االعتمادات التي سترصد له في
السنة املالية  2023فيما يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية
املسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون».
االلتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من املخصصات
املسمى «اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية»
املادة 34
يحدد بمائة وخمسة عشر مليار وخمسمائة وأربعة وخمسين
مليون ( )115.554.000.000درهم مبلغ النفقات املأذون للوزير
املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني االلتزام
بها مقدما خالل السنة املالية  2022من االعتمادات التي سترصد له
في السنة املالية  2023فيما يتعلق بحساب النفقات من املخصصات
املسمى «اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية».

-26عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة
املادة 35

الرصيد العادي (-15.454.496.000 ...……………….………….....…………….…… )1(-)2(=)3
 -نفقات االستثمارللميزانية العامة (...……..…………………….……… )4

استثناء من أحكام الفقرة السادسة من املادة  28من القانون
التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية  ،يظل العمل جاريا خالل السنة
املالية  2022بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها
إلى غاية  31ديسمبر  2021فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات
الخصوصية للخزينة املفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنـزال
النفقات الناتجة عن صرف املرتبات أو األجور أو التعويضات من
بعض الحسابات املذكورة.

الباب الثالث

87.401.542.000

رصيد امليزانية العامة (دون حصيلة اإلقتراضات واستهالكات الدين
العمومي املتوسط والطويل األجل) (-102.856.038.000 …………………………… )3(-)4(=)5
مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة :
 موارد ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة …………2.190.184.000 ……...... -نفقات ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة :

2.190.184.000

 نفقات االستغالل ………………1.906.405.000 .……...………………...…………..…..…............... نفقات االستثمار …………………283.779.000 ..…..…………....………………………................رصيد مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة (………….......…………… )6

_

الحسابات الخصوصية للخزينة :

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة
املادة 36

 موارد الحسابات الخصوصية للخزينة ……………………98.135.857.000 ...………..………….... نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة …………………………98.086.009.000 ..……...………...رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (49.848.000 …………………...……...……… )7

تحدد خالل السنة املالية  2022باملبالغ املثبتة في الجدول التالي،
املوارد املرصدة في امليزانية العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة املسيرة
بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة
في الجدول «أ» امللحق بقانون املالية هذا وكذا املبالغ القصوى
للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك (بالدرهم) :
املداخيل العادية للميزانية العامة (: )1

254.938.295.000

 -املداخيل الضريبية :

230.668.972.000

 الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة …………97.823.769.000 .…………………….................... -الضرائب غير املباشرة 105.897.965.000 ..………………......................……….....………………....

رصيد ميزانية الدولة (دون حصيلة اإلقتراضات واستهالكات الدين
العمومي املتوسط والطويل األجل) (-102.806.190.000 ……………..……… )5(+)6(+)7(=)8
استهالكات الدين العمومي املتوسط والطويل األجل (: )9

61.138.000.000

 الداخلي ……………………41.810.000.000 ………..…….…..….…………..…………......................... الخارجي ………………………19.328.000.000 ...……...………..……………………….........................الحاجيات اإلجمالية لتمويل ميزانية الدولة (-163.944.190.000 ……………… )8(-)9(=)10
موارد اإلقتراضات املتوسطة والطويلة األجل (: )11

105.387.000.000

 الداخلية …………65.387.000.000 .…….....................................................................………... الخارجية ……………………………………40.000.000.000 ...……...........……..…...….....................الحاجيات املتبقية لتمويل ميزانية الدولة (-58.557.190.000 .......................... )10(+)11

 الرسوم الجمركية ………11.832.100.000 ..…………………..…….....................…………..……….. رسوم التسجيل والتمبر ……………………15.115.138.000 ..…………………....………................. -املداخيل غيرالضريبية :

اإلذن في التمويل باالقتراض وبكل أداة مالية أخرى

24.269.323.000

املادة 37

 حصيلة تفويت مساهمات الدولة …5.000.000.000 .…………….....………..............………….. حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت واملساهمات املالية للدولة 13.984.850.000 ..... عائدات أمالك الدولة …………349.500.000 ..……………….………...………………….............. موارد مختلفة ………………3.434.973.000 ...……………....……………………………................... موارد الهبات والوصايا ………………1.500.000.000 .…………..…………………………...............النفقات العادية للميزانية العامة (: )2

270.392.791.000

 -نفقات التسيير:

241.318.791.000

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خالل
السنة املالية  ،2022من الخارج في حدود املبلغ املقدر للمداخيل املسجـلة
بالفصل  1.1.0.0.0.13.000املصلحة ) 8500طبيعة املورد  )22من امليزانية
العامة « :حصيلة االقتراض  -مقابل قيمة االقتراضات الخارجية».

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

املادة 38

 نفقات املعدات والنفقات املختلفة ………………55.680.207.000 …………....………………...... التكاليف املشتركة ……27.770.000.000 .…………………………………..................................…. -النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية ….

8.132.000.000

 النفقات الطارئة و املخصصات االحتياطية 2.200.000.000 ............................................. -نفقات الفوائد والعموالت املتعلقة بالدين العمومي …………29.074.000.000 ……..........

يؤذن للحكومة في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية واللجوء
إلى كل أداة مالية أخرى ملواجهة جميع تكاليف الخزينة خالل السنة
املالية .2022

-27التدبير الفعال للدين الداخلي

املادة 43

املادة 39

يحدد بتسعين مليارا ومائتين واثني عشر مليونا ()90.212.000.000
درهم مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية  2022فيما يتعلق
بنفقات الدين العمومي من امليزانية العامـة.

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية واللجوء إلى كل أداة
مالية أخرى قصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر
استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة وكل أداة مالية أخرى.

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

التدبير الفعال لنفقات االستثمار
املادة 40

 -.IIميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة

يؤذن للحكومة ،خالل السنة املالية  ،2022في تطبيق احتياطات
اعتراضية العتمادات األداء املفتوحة برسم نفقات االستثمار من
امليزانية العامة.

املادة 44
يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية  2022فيما
يتعلق بنفقات االستغالل ملرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة بمليار
وتسعمائة وستة ماليين وأربعمائة وخمسة آالف ()1.906.405.000
درهم.

تحدد نسبة االحتياطات لالعتمادات املذكورة في .%14

الجزء الثاني
وسائل املصالح
النفقات من امليزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة
املسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

وتوزع االعتمادات املذكورة حسب الوزارة أو املؤسسة وحسب
املرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول «هـ» امللحق بقانون املالية
هذا.

 -.Iامليزانية العامة

املادة 45

املادة 41

يحدد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املفتوحة فيما
يتعلق بنفقات االستثمار ملرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
بثالثمائة وواحد وسبعين مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعين ألف
( )371.779.000درهم ،منها مائتان وثالثة وثمانون مليونا وسبعمائة
وتسعة وسبعين ألف ( )283.779.000درهم اعتمادات األداء.

يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 2022
فيمـا يتعلق بنفقات التسيير من امليزانية العامة بمائتين وواحد وأربعين
مليارا وثالثمائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وواحد وتسعين ألف
( )241.318.791.000درهم.
وتوزع االعتمادات املذكـورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة
في الجدول «ب» امللحق بقانون املالية هذا.

وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة حسب الوزارة
أو املؤسسة وحسب املرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول «و» امللحق
بقانون املالية هذا.

يحدد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املفتوحة فيما
يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانيـة العامة بمائة وتسعة وخمسين
مليارا وستمائة وثمانين مليونا وثالثمائة واثنين وأربعين ألف
( )159.680.342.000درهم ،منها سبعة وثمانون مليارا وأربعمائة
وواحد مليونا وخمسمائة واثنان وأربعون ألف ()87.401.542.000
درهم اعتمادات األداء.

 - .IIIالحسابات الخصوصية للخزينة
يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية  2022فيما
يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بثمانية وتسعين
مليارا وستة وثمانين مليونا وتسعة آالف ( )98.086.009.000درهم.

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

وتوزع االعتمادات املذكورة على األصناف والحسابات وفقا
للبيانات الواردة في الجدول «ز» امللحق بقانون املالية هذا.

املادة 42

*

املادة 46

*

*

-28ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )ﺃ(
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (36
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2022
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
 -Iﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

1.1.0.0.0.02.000

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2022

ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻌـﺎﻣﺔ

0000
10

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﺍﺕ

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺃﻭﺳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
50 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻌـﺎﻣﺔ

50 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

50 000
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

1.1.0.0.0.05.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

20

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺎﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

1.1.0.0.0.06.000
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ

9400
10

ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

40 000 000

20

ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ

400 000 000

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ

442 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

442 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

1.1.0.0.0.07.000

ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

9100
10

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

310 000 000

20

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

200 000

1

-29ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
30

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2022

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

312 700 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

312 700 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

1.1.0.0.0.08.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ

100 000

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

5 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

5 600 000

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

3100
10

ﺍﻷﺗﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ

20

ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺟﺮﺓ

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

1 300 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

6 900 000

1.1.0.0.0.10.000

300 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

7100
10

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ

200 000

1.1.0.0.0.11.000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

1 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

1 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

1.1.0.0.0.12.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺼﺤﻲ

12 000

20

ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

10 000

30

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ

2

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

2 022 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

2 022 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

1.1.0.0.0.13.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

8100
10

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

20

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

30

ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺩﻣﺔ

40

ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺭﻫﺎﻥ ﺳﺒﺎﻕ ﺍﻟﺨﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ ﺍﻟﺴﻠﻮﻗﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

150 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

250 050 000

8200

50 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
100 000 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
10

8300

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

100 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

100 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
10

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

11

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

12

ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

13

ﺍﻻﺗﺎﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

14

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ

200 000

15

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ

204 400 000

16

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

21 430 000

17

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ

4 205 000

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ

21

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻤﻮﺭ ﻭﺍﻟﻜﺤﻮﻝ

630 600 000

22

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﻌﺔ

814 900 000

23

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻧﺎﺩﺍ

480 800 000

11 831 900 000

3

-31ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2022

24

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

25

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﺗﻴﻦ

26

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻏﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻻﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ

27

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

17 149 900 000

28

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ

11 812 520 000

29

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ

500 000 000

30

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

31

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

43 108 700 000

32

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ

1 000

40

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ

55 800 000

50

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ

51

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

52

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ

18 200 000

70

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

120 700 000

80

ﺍﺗﺎﻭﻱ ﺍﻧﺒﻮﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

121 314 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

86 939 000 000

8400

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
63 430 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ
10

ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

11

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

52 078 041 000

12

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ

43 179 379 000

20

ﺭﺳﻮﻡ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ

21

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ

25 318 000

22

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

220 480 000

23

ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ

22 154 000

30

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻎ

40

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

41

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

4

31 337 114 000
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50

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

51

ﺭﺳﻮﻡ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

6 598 637 000

52

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ

1 277 636 000

53

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

54

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

55

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻹﺗﻔﺎﻗﺎﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

56

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

57

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ

58

ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺒﻌﻴﺔ

60

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ

61

ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻣﻮﻍ

573 966 000

62

ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ

651 967 000

63

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

64

ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ

414 720 000

65

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ

9 760 000

66

ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ

23 424 000

67

ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

1 235 614 000

68

ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

29 280 000

70

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ

71

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ

80

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ

81

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺃﻭﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺃﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ

627 626 000

82

ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ

529 396 000

83

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ

1 141 375 000

84

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

91

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

92

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

93

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

94

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

1 290 452 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

2 805 282 000

5

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
95

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ

8500

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2022
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
144 071 621 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
10

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ

11

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

12

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ

13

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺮﻑ

130 000 000

14

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

100 000 000

15

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

100 000 000

16

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﻭﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺵ.ﻡ

17

ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺕ

7 059 000

18

ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

100 000 000

20

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ

21

ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ

65 387 000 000

22

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

40 000 000 000

23

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﺧﺮ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

24

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ

31

ﻫﺒﺎﺕ

32

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

40

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻢ

50

ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

80

ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

91

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

92

ﺗﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

93

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

600 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

1 500 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
1 000 000 000

55 000 000
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ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
94

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
8600

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2022

108 979 059 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ
10

ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

11

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻄﻴﺔ

3 280 000 000

12

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

100 000 000

13

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ

14

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ

60 000 000

15

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ

14 000 000

16

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

10 000 000

17

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ

20 000 000

18

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺎﺭﺑﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ

19

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻧﻲ

20

ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

21

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺎﻓﻴﻼﻟﺖ ﻭﻓﻜﻴﻚ

2 000 000

22

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

2 000 000

23

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ

10 000 000

29

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

30

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

31

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ "ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ" "ﻡ ﺵ ﻑ" ﺵ.ﻡ

5 400 000 000

32

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ

146 850 000

33

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ

35 000 000

34

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

90 000 000

35

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

36

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

40

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

41

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ

2 000 000

42

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﺱ

25 000 000

43

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

44

ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

7

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
60 000 000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
12 000 000

501 000 000
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50

ﺃﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ

51

ﺃﺗﺎﻭﻯ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﺘﻌﻬﺪﻱ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

52

ﺍﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ

120 000 000

53

ﺃﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ

110 000 000

54

ﺃﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﺧﺮﻯ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

55

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

56

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

3 000 000 000

60

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

5 000 000 000

70

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

8800

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
17 999 850 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
10

ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﺰﻧﻴﺔ ﻗﺮﻭﻳﺔ

5 000 000

20

ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ـ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺦ ـ

300 000 000

30

ﺍﻟﺘﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ

40

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

500 000

50

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﺤﻄﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

42 000 000

60

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

350 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

358 589 680 000

1.1.0.0.0.14.000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

6100

118 000

10

ﺭﺳﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ

20

ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

118 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ

118 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

1.1.0.0.0.17.000
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

8100

3 000 000

10

ﺍﻷﺗﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ

20

ﺍﻷﺗﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

8

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

-36ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
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30

ﺍﻷﺗﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

25 000 000

40

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

10 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

38 000 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

8200
10

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ

11

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

12

ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻭ ﻗﻄﺮﻫﺎ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

13

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

14

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ

21

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺒﺎﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

22

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻻﺳﻤﺎﻙ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺮﺍﺟﻊ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺑﺎﺡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﺑﻴﻊ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎﺀ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻻﻻﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

38 200 000
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ

1.1.0.0.0.18.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

7200

12 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
12 000 000

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
10

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ

12 000 000
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ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

1.1.0.0.0.20.000
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ

20

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

30

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ

40

ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻻﻧﻮﺍﻉ ﻭﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺍﻟﺨﻴﻞ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

10 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

10 100 000

7100

50 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
50 000

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
10

ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

2 000 000

9100

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
10

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

540 000

20

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪ

57 455 000

30

ﺇﻳﺘﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

261 426 000

40

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

50

ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

4 000 000

60

ﺍﻻﺗﺎﻭﻱ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

1 084 000

70

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

170 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

324 675 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

336 775 000

1.1.0.0.0.27.000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

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

1 000 000

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ

2 600 000

30

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺎﺭﺑﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
40

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2022

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

7 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

10 600 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

10 600 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ

1.1.0.0.0.28.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000

13 000 000

10

ﺭﺳﻢ ﻣﻌﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

20

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻟـﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

13 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ

13 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

1.1.0.0.0.29.000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ

8100
10

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

1.1.0.0.0.34.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

4 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

4 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

4 000 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

1.1.0.0.0.51.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ

150 000

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

650 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

650 000
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ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

1.1.0.0.0.00.000

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2022

ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ

400 000

20

ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ

300 000 000

30

ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ

180 000 000

40

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ

41

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ـ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ـ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

42

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

80

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

91

ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

92

ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

93

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ

70 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

555 400 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

555 400 000

5 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
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ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ  :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
18 000 000

4.1.1.0.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

4.1.1.0.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

18 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
900 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

900 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
20 000 000

4.1.1.0.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

4.1.1.0.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

4.1.1.0.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

5 000 000

4.1.1.0.0.11.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

14 000 000

4.1.1.0.0.11.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

20 000 000

4.1.1.0.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

9 500 000

4.1.1.0.0.12.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ

10 000 000

4.1.1.0.0.12.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ

12 500 000

4.1.1.0.0.12.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

13 000 000

4.1.1.0.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

13 500 000

4.1.1.0.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

9 000 000

4.1.1.0.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

21 000 000

4.1.1.0.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

17 500 000

4.1.1.0.0.12.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ

18 000 000

4.1.1.0.0.12.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ

16 000 000

4.1.1.0.0.12.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ

6 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

20 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
80 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

80 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

39 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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4.1.1.0.0.12.013

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.014

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

25 000 000

4.1.1.0.0.12.015

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ

11 000 000

4.1.1.0.0.12.016

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ

8 000 000

4.1.1.0.0.12.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

15 500 000

4.1.1.0.0.12.018

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ

26 000 000

4.1.1.0.0.12.019

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

20 000 000

4.1.1.0.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

21 000 000

4.1.1.0.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

12 000 000

4.1.1.0.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

18 000 000

4.1.1.0.0.12.024

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ

12 500 000

4.1.1.0.0.12.025

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.026

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ

20 000 000

4.1.1.0.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

9 500 000

4.1.1.0.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

15 000 000

4.1.1.0.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

27 000 000

4.1.1.0.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

22 000 000

4.1.1.0.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

16 000 000

4.1.1.0.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

14 000 000

4.1.1.0.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

11 000 000

4.1.1.0.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

14 000 000

4.1.1.0.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

12 000 000

4.1.1.0.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

9 000 000

4.1.1.0.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

20 000 000

4.1.1.0.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

12 000 000

4.1.1.0.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

14 000 000

4.1.1.0.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

27 000 000

14

-42ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2022

4.1.1.0.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

18 000 000

4.1.1.0.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺪﻡ

44 000 000

4.1.1.0.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

23 000 000

4.1.1.0.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﻌﺎﻋﺎﺕ

2 500 000

4.1.1.0.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

4 000 000

4.1.1.0.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

7 500 000

4.1.1.0.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

8 500 000

4.1.1.0.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

7 000 000

4.1.1.0.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

7 000 000

4.1.1.0.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

9 000 000

4.1.1.0.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

4 000 000

4.1.1.0.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

5 500 000

4.1.1.0.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

5 500 000

4.1.1.0.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

8 000 000

4.1.1.0.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

11 000 000

4.1.1.0.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

8 500 000

4.1.1.0.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

8 000 000

4.1.1.0.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

4 000 000

4.1.1.0.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

8 000 000

4.1.1.0.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

31 000 000

15

-43ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2022

4.1.1.0.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

10 000 000

4.1.1.0.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

8 500 000

4.1.1.0.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

7 000 000

4.1.1.0.0.12.086

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.087

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﺔ

6 000 000

4.1.1.0.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

4.1.1.0.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

4.1.1.0.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

4.1.1.0.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

941 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
50 000 000
50 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

100 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ
4.1.1.0.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

11 016 000

4.1.1.0.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

1 542 000

4.1.1.0.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

1 315 000

4.1.1.0.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

865 000

4.1.1.0.0.14.018

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﺎﺱ

250 000

4.1.1.0.0.14.019

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ

300 000

4.1.1.0.0.14.020

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

250 000

4.1.1.0.0.14.021

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

250 000

4.1.1.0.0.14.022

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

270 000
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270 000

4.1.1.0.0.14.023

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

4.1.1.0.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

4.1.1.0.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

5 000 000

4.1.1.0.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

3 500 000

4.1.1.0.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

9 000 000

4.1.1.0.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

5 500 000

4.1.1.0.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

7 000 000

4.1.1.0.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

4.1.1.0.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

4 500 000

4.1.1.0.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

3 500 000

4.1.1.0.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

7 000 000

4.1.1.0.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

5 000 000

4.1.1.0.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

1 000 000

4.1.1.0.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

2 700 000

4.1.1.0.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

3 000 000

4.1.1.0.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

2 800 000

4.1.1.0.0.17.022

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

40 000 000

4.1.1.0.0.17.023

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

5 000 000

4.1.1.0.0.18.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

6 000 000

4.1.1.0.0.18.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

2 500 000

4.1.1.0.0.18.003

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

10 000 000

4.1.1.0.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

16 328 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
24 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

24 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ

104 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

18 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

17

3 200 000
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4.1.1.0.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

3 200 000

4.1.1.0.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

1 750 000

4.1.1.0.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

2 100 000

4.1.1.0.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

2 100 000

4.1.1.0.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

2 650 000

4.1.1.0.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

19 400 000

4.1.1.0.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

2 610 000

4.1.1.0.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

2 627 000

4.1.1.0.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

4 588 000

4.1.1.0.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

2 600 000

4.1.1.0.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

2 620 000

4.1.1.0.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

2 400 000

4.1.1.0.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

5 600 000

4.1.1.0.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

11 800 000

4.1.1.0.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

14 000 000

4.1.1.0.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

4.1.1.0.0.23.001

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ

20 000 000

4.1.1.0.0.23.002

ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

500 000

4.1.1.0.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

2 500 000

4.1.1.0.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

3 000 000

4.1.1.0.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

600 000

4.1.1.0.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

1 500 000

4.1.1.0.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

12 000 000

4.1.1.0.0.29.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

8 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

83 245 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

20 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

6 100 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

18
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4.1.1.0.0.29.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

4 080 000

4.1.1.0.0.29.009

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

8 060 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

33 640 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
300 000

4.1.1.0.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

4.1.1.0.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

5 000 000

4.1.1.0.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

170 000 000

4.1.1.0.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

52 000 000

4.1.1.0.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

50 000 000

4.1.1.0.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

12 000 000

4.1.1.0.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

10 000 000

4.1.1.0.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

21 000 000

4.1.1.0.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

33 000 000

4.1.1.0.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

3 000 000

4.1.1.0.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

2 474 000

4.1.1.0.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

4.1.1.0.0.34.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺍﺷﻴﺪﻳﺔ

4.1.1.0.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

13 850 000

4.1.1.0.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

1 978 000

4.1.1.0.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

2 736 000

4.1.1.0.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

8 732 000

4.1.1.0.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

1 330 000

4.1.1.0.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

2 920 000

4.1.1.0.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

186 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

300 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

4 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

362 474 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

18 564 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

19

-47ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ
4.1.1.0.0.46.007

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

4.1.1.0.0.51.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2022
186 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

13 354 000

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

20

5 500 000
1 906 405 000
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ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
-

4.1.2.0.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

4.1.2.0.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

-

4.1.2.0.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

4.1.2.0.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

4.1.2.0.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

4.1.2.0.0.11.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

3 000 000

4.1.2.0.0.11.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

5 000 000

4.1.2.0.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

800 000

4.1.2.0.0.12.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ

600 000

4.1.2.0.0.12.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ

600 000

4.1.2.0.0.12.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

900 000

4.1.2.0.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

700 000

4.1.2.0.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

500 000

4.1.2.0.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

900 000

4.1.2.0.0.12.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ

700 000

4.1.2.0.0.12.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ

600 000

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ

8 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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4.1.2.0.0.12.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ

500 000

4.1.2.0.0.12.013

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

400 000

4.1.2.0.0.12.014

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

800 000

4.1.2.0.0.12.015

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ

600 000

4.1.2.0.0.12.016

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ

500 000

4.1.2.0.0.12.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

800 000

4.1.2.0.0.12.018

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ

900 000

4.1.2.0.0.12.019

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

900 000

4.1.2.0.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

900 000

4.1.2.0.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

300 000

4.1.2.0.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

4.1.2.0.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

700 000

4.1.2.0.0.12.024

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ

800 000

4.1.2.0.0.12.025

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ

400 000

4.1.2.0.0.12.026

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ

700 000

4.1.2.0.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

400 000

4.1.2.0.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

900 000

4.1.2.0.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

700 000

4.1.2.0.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

800 000

4.1.2.0.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

700 000

4.1.2.0.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

600 000

4.1.2.0.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

600 000

4.1.2.0.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

600 000

4.1.2.0.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

800 000

4.1.2.0.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

400 000

4.1.2.0.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

-

4.1.2.0.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

-

4.1.2.0.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

-

700 000
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4.1.2.0.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

900 000

4.1.2.0.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

800 000

4.1.2.0.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺪﻡ

10 000 000

4.1.2.0.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

4.1.2.0.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ

16 000 000

4.1.2.0.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﻌﺎﻋﺎﺕ

3 500 000

4.1.2.0.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

9 500 000

4.1.2.0.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

500 000

4.1.2.0.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

400 000

4.1.2.0.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

400 000

4.1.2.0.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

400 000

4.1.2.0.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

400 000

4.1.2.0.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

400 000

4.1.2.0.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

400 000

4.1.2.0.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

400 000

4.1.2.0.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

400 000

4.1.2.0.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

400 000

4.1.2.0.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

500 000

4.1.2.0.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

400 000

4.1.2.0.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

400 000

4.1.2.0.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

400 000

4.1.2.0.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

400 000

4.1.2.0.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

400 000

4.1.2.0.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

5 000 000

4.1.2.0.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

400 000

-
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4.1.2.0.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

1 200 000

4.1.2.0.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

400 000

4.1.2.0.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

400 000

4.1.2.0.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

600 000

4.1.2.0.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

400 000

4.1.2.0.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

400 000

4.1.2.0.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

400 000

4.1.2.0.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

400 000

4.1.2.0.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

4.1.2.0.0.12.086

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

4.1.2.0.0.12.087

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﺔ

4.1.2.0.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

-

4.1.2.0.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

-

4.1.2.0.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

4.1.2.0.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

400 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

84 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

9 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

9 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ
4.1.2.0.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

1 000 000

4.1.2.0.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

787 000

4.1.2.0.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

750 000

4.1.2.0.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

875 000

4.1.2.0.0.14.018

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﺎﺱ

60 000

4.1.2.0.0.14.019

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ

60 000

4.1.2.0.0.14.020

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

60 000

4.1.2.0.0.14.021

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

60 000

4.1.2.0.0.14.022

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

60 000
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60 000

4.1.2.0.0.14.023

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

4.1.2.0.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

4.1.2.0.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

4 000 000

4.1.2.0.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 500 000

4.1.2.0.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

4.1.2.0.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

3 500 000

4.1.2.0.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

300 000

4.1.2.0.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

500 000

4.1.2.0.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

500 000

4.1.2.0.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

500 000

4.1.2.0.0.17.022

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

48 000 000

4.1.2.0.0.17.023

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

3 000 000

4.1.2.0.0.18.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

10 000 000

4.1.2.0.0.18.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

4 500 000

4.1.2.0.0.18.003

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

35 000 000

4.1.2.0.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

3 772 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ

67 800 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

49 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
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4.1.2.0.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

-

4.1.2.0.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

-

4.1.2.0.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

-

4.1.2.0.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

-

4.1.2.0.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

-

4.1.2.0.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

2 000 000

4.1.2.0.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

400 000

4.1.2.0.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

900 000

4.1.2.0.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

5 080 000

4.1.2.0.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

200 000

4.1.2.0.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

710 000

4.1.2.0.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

935 000

4.1.2.0.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

4 500 000

4.1.2.0.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

10 000 000

4.1.2.0.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

4.1.2.0.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

4.1.2.0.0.23.001

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ

-

4.1.2.0.0.23.002

ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

-

4.1.2.0.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

1 780 000

4.1.2.0.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 000 000

4.1.2.0.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

1 500 000

4.1.2.0.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

4.1.2.0.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

3 000 000

4.1.2.0.0.29.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

3 000 000

550 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

25 275 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

4 280 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
-
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ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2022

4.1.2.0.0.29.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

3 610 000

4.1.2.0.0.29.009

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

6 500 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

16 110 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
100 000

4.1.2.0.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

4.1.2.0.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

4.1.2.0.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

-

4.1.2.0.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

-

4.1.2.0.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

-

4.1.2.0.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

-

4.1.2.0.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

-

4.1.2.0.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

-

4.1.2.0.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

-

4.1.2.0.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

-

4.1.2.0.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

-

4.1.2.0.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

-

4.1.2.0.0.34.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺍﺷﻴﺪﻳﺔ

-

4.1.2.0.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

2 942 000

4.1.2.0.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

3 000 000

4.1.2.0.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

2 700 000

4.1.2.0.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

2 100 000

4.1.2.0.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

700 000

4.1.2.0.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 300 000

4.1.2.0.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

100 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

100 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
3 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

3 000 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

8 642 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
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ﺍﻟﺮﻣﺰ
4.1.2.0.0.46.007

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

4.1.2.0.0.51.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2022
100 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

4 300 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

28

283 779 000
2 190 184 000

-56-IIIﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ 2022

-3.1ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
3.1.0.0.1.00.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ

90 000 000

3.1.0.0.1.00.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

5 000 000

3.1.0.0.1.00.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

875 800 000

3.1.0.0.1.00.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ

2 914 000 000

3.1.0.0.1.00.008

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

1 080 000 000

3.1.0.0.1.04.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

200 000 000

3.1.0.0.1.04.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

3 350 000 000

3.1.0.0.1.04.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

10 000 000

3.1.0.0.1.06.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

400 000 000

3.1.0.0.1.06.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

160 000 000

3.1.0.0.1.07.001

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

25 000 000

3.1.0.0.1.08.004

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

31 905 349 000

3.1.0.0.1.08.005

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻧﻌﺎﺵ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

200 000 000

3.1.0.0.1.08.006

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ

9 000 000 000

3.1.0.0.1.08.008

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

1 500 000 000

3.1.0.0.1.08.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

30 000 000

3.1.0.0.1.08.010

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ

463 927 000

3.1.0.0.1.08.011

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ

1 000 000 000

3.1.0.0.1.08.012

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

350 000 000

3.1.0.0.1.08.013

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ

1 000 000 000

3.1.0.0.1.10.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

22 500 000

3.1.0.0.1.11.002

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ

3.1.0.0.1.11.003

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

800 000 000

3.1.0.0.1.12.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

1 300 000 000

3.1.0.0.1.13.003

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

2 230 000 000

3.1.0.0.1.13.004

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ

80 000 000

3.1.0.0.1.13.008

ﻣﺮﺻﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

350 000 000

3.1.0.0.1.13.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ

5 000 000

3.1.0.0.1.13.012

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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3.1.0.0.1.13.017

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ

3.1.0.0.1.13.018

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

600 000 000

3.1.0.0.1.13.021

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

600 000 000

3.1.0.0.1.13.022

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

99 000 000

3.1.0.0.1.13.024

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

10 000 000 000

3.1.0.0.1.13.025

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻨﺢ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

700 000 000

3.1.0.0.1.13.026

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

750 000 000

3.1.0.0.1.13.027

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

360 000 000

3.1.0.0.1.13.028

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ

2 000 000 000

3.1.0.0.1.13.030

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ "ﻛﻮﻓﻴﺪ"19-

3.1.0.0.1.17.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ

2 700 000 000

3.1.0.0.1.17.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ

16 000 000

3.1.0.0.1.20.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

4 000 000 000

3.1.0.0.1.20.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

80 000 000

3.1.0.0.1.20.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

2 250 000 000

3.1.0.0.1.20.008

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻱ

650 000 000

3.1.0.0.1.20.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

25 000 000

3.1.0.0.1.27.002

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

200 000 000

3.1.0.0.1.27.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ

3.1.0.0.1.29.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

20 000 000

3.1.0.0.1.29.004

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

370 000 000

3.1.0.0.1.33.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

3.1.0.0.1.34.001

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

200 000 000

3.1.0.0.1.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

50 000 000

3.1.0.0.1.46.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ

2 000 000 000

3.1.0.0.1.51.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ

150 000 000

3.1.0.0.4.13.021

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻦ ﻭﻭﺩﺱ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

87 166 576 000

-3.4ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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3.1.0.0.4.13.022

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.4.13.023

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
-3.5ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

100 000 000

3.1.0.0.5.13.001

ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

3.1.0.0.5.13.003

ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
100 000 000

-3.7ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.7.13.017

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ

3.1.0.0.7.13.059

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

2 902 000

3.1.0.0.7.13.064

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

6 241 000

3.1.0.0.7.13.066

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ "ﺟﻴﺪﺓ"

59 638 000

3.1.0.0.9.04.002

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ

3.1.0.0.9.34.001

ﺍﺷﺘﺮﺍﺀ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

3.1.0.0.9.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ

3.1.0.0.9.42.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

68 781 000

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

10 800 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ

98 135 857 000
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-59ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  -ﺏ -
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (41
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2022
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2022

ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ
1.2.1.1.0.01.000

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

26 292 000

1.2.1.2.0.01.000

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

517 164 000

ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
1.2.1.1.0.02.000

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

551 121 000

1.2.1.2.0.02.000

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

1 509 183 000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
1.2.1.1.0.03.000

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

403 153 000

1.2.1.2.0.03.000

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

69 200 000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
1.2.1.1.0.43.000

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

264 735 000

1.2.1.2.0.43.000

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

45 000 000

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
1.2.1.1.0.04.000

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

141 868 000

1.2.1.2.0.04.000

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

733 175 000

ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
1.2.1.1.0.05.000

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

340 168 000

1.2.1.2.0.05.000

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

70 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
1.2.1.1.0.06.000

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

5 035 692 000

1.2.1.2.0.06.000

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

283 949 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
1.2.1.1.0.07.000

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

2 572 508 000

1.2.1.2.0.07.000

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

1 341 824 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
1.2.1.1.0.08.000

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

29 328 709 000

1.2.1.2.0.08.000

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

4 100 157 000

-60ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2022

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
1.2.1.1.0.10.000

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

8 314 304 000

1.2.1.2.0.10.000

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

4 098 390 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
1.2.1.1.0.11.000

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

39 035 916 000

1.2.1.2.0.11.000

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

17 134 932 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
1.2.1.1.0.12.000

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

11 359 550 000

1.2.1.2.0.12.000

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

5 256 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
1.2.1.1.0.13.000

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

3 155 825 000

1.2.1.2.0.13.000

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

477 622 000

1.2.1.3.0.13.000

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

27 770 000 000

1.2.1.5.0.13.000

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

8 132 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ
1.2.1.1.0.14.000

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

387 560 000

1.2.1.2.0.14.000

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

216 865 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
1.2.1.1.0.16.000

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

92 878 000

1.2.1.2.0.16.000

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

26 371 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
1.2.1.1.0.17.000

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

1 041 639 000

1.2.1.2.0.17.000

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

567 782 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ
1.2.1.1.0.18.000

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

180 797 000

1.2.1.2.0.18.000

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

79 570 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
1.2.1.1.0.20.000

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

1 585 501 000

1.2.1.2.0.20.000

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

2 524 200 000
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ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2022

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
1.2.1.1.0.23.000

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

1 110 747 000

1.2.1.2.0.23.000

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

3 343 641 000

ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
1.2.1.1.0.24.000

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

31 747 000

1.2.1.2.0.24.000

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

52 785 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
1.2.1.1.0.27.000

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

254 405 000

1.2.1.2.0.27.000

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

306 663 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
1.2.1.1.0.28.000

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

249 957 000

1.2.1.2.0.28.000

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

242 243 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
1.2.1.1.0.29.000

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

787 135 000

1.2.1.2.0.29.000

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

1 929 310 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
1.2.1.1.0.31.000

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

361 096 000

1.2.1.2.0.31.000

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

615 776 000

ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
1.2.1.1.0.32.000

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

39 611 000

1.2.1.2.0.32.000

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

14 170 000

ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
1.2.1.1.0.33.000

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

69 650 000

1.2.1.2.0.33.000

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

82 297 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
1.2.1.1.0.34.000

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

37 786 000 000

1.2.1.2.0.34.000

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

7 391 510 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
1.2.1.1.0.35.000

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

77 787 000

1.2.1.2.0.35.000

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

71 412 000

34
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ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2022

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
1.2.1.4.0.36.000

2 200 000 000

 ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

1.2.1.1.0.42.000

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

360 870 000

1.2.1.2.0.42.000

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

168 148 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
1.2.1.1.0.46.000

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

378 902 000

1.2.1.2.0.46.000

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

682 270 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
1.2.1.1.0.48.000

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

82 715 000

1.2.1.2.0.48.000

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

512 600 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
1.2.1.1.0.51.000

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

1 830 473 000

1.2.1.2.0.51.000

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

866 433 000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
1.2.1.1.0.52.000

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

71 692 000

1.2.1.2.0.52.000

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

42 180 000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
1.2.1.1.0.53.000

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

143 681 000

1.2.1.2.0.53.000

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

225 170 000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
1.2.1.1.0.54.000

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

81 900 000

1.2.1.2.0.54.000

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

82 215 000

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ
1.2.1.1.0.55.000

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

1.2.1.2.0.55.000

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

35
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-63ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﺝ-
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (42
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2022
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2022

ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2023ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

1.2.2.2.0.02.000

ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

131 608 000

-

131 608 000

1.2.2.2.0.03.000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

20 000 000

-

20 000 000

1.2.2.2.0.43.000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ

12 850 000

10 000 000

22 850 000

1.2.2.2.0.04.000

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

642 160 000

7 000 000

649 160 000

1.2.2.2.0.05.000

ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

75 000 000

67 000 000

142 000 000

1.2.2.2.0.06.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

198 550 000

200 000 000

398 550 000

1.2.2.2.0.07.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

293 303 000

70 000 000

363 303 000

1.2.2.2.0.08.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

3 811 950 000

3 877 690 000

7 689 640 000

1.2.2.2.0.10.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ

1 715 080 000

1 075 000 000

2 790 080 000

1.2.2.2.0.11.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

8 314 601 000

5 168 000 000

13 482 601 000

1.2.2.2.0.12.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

6 900 000 000

5 500 000 000

12 400 000 000

1.2.2.2.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

118 605 000

91 400 000

210 005 000

1.2.2.3.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

30 859 000 000

1.2.2.2.0.14.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ

797 799 000

1.2.2.2.0.16.000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

14 688 000

56 500 000
-

30 859 000 000
854 299 000
14 688 000

1.2.2.2.0.17.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

8 586 810 000

42 801 710 000

51 388 520 000

1.2.2.2.0.18.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ

1 246 621 000

33 000 000

1 279 621 000

1.2.2.2.0.20.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

11 821 452 000

8 205 000 000

20 026 452 000

1.2.2.2.0.23.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

1 067 239 000

900 000 000

1 967 239 000

1.2.2.2.0.24.000

ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

101 000 000

-

101 000 000

1.2.2.2.0.27.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

381 547 000

25 500 000

407 047 000

1.2.2.2.0.28.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ

1 115 769 000

100 000 000

1 215 769 000

1.2.2.2.0.29.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

1 766 501 000

265 000 000

2 031 501 000

1.2.2.2.0.31.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ

863 525 000

85 000 000

948 525 000

1.2.2.2.0.32.000

ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ

3 186 000

-

3 186 000

1.2.2.2.0.33.000

ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

246 725 000

-

246 725 000

36

-64ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2022

ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2023ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

1.2.2.2.0.34.000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

5 146 690 000

3 400 000 000

8 546 690 000

1.2.2.2.0.35.000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

6 664 000

3 000 000

9 664 000

1.2.2.2.0.42.000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

19 969 000

8 000 000

27 969 000

1.2.2.2.0.46.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

698 550 000

80 000 000

778 550 000

1.2.2.2.0.48.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ

163 000 000

1.2.2.2.0.51.000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

160 700 000

250 000 000

163 000 000
410 700 000

1.2.2.2.0.52.000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ

7 500 000

-

7 500 000

1.2.2.2.0.53.000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

80 000 000

-

80 000 000

1.2.2.2.0.54.000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

12 900 000

-

12 900 000

1.2.2.2.0.55.000

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
87 401 542 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

37

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
72 278 800 000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
159 680 342 000

-65ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﺩ-
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (43
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2022
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2022

1.2.3.1.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

29 074 000 000

1.2.3.2.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ

61 138 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

90 212 000 000

-66ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  -ﻫـ -
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (44
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2022
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2022

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.1.1.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

18 000 000

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

18 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
4.2.1.1.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

900 000

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

900 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
4.2.1.1.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

20 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

20 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
4.2.1.1.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

80 000 000

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

80 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
4.2.1.1.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

5 000 000

4.2.1.1.0.11.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

14 000 000

4.2.1.1.0.11.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

20 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

39 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
4.2.1.1.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

9 500 000

4.2.1.1.0.12.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ

10 000 000

4.2.1.1.0.12.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ

12 500 000

4.2.1.1.0.12.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

13 000 000

4.2.1.1.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

13 500 000

4.2.1.1.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

9 000 000

4.2.1.1.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

21 000 000

4.2.1.1.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

17 500 000

4.2.1.1.0.12.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ

18 000 000

4.2.1.1.0.12.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ

16 000 000

-67ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2022

4.2.1.1.0.12.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.013

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.014

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

25 000 000

4.2.1.1.0.12.015

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ

11 000 000

4.2.1.1.0.12.016

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ

8 000 000

4.2.1.1.0.12.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

15 500 000

4.2.1.1.0.12.018

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ

26 000 000

4.2.1.1.0.12.019

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

20 000 000

4.2.1.1.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

21 000 000

4.2.1.1.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

12 000 000

4.2.1.1.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

18 000 000

4.2.1.1.0.12.024

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ

12 500 000

4.2.1.1.0.12.025

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.026

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ

20 000 000

4.2.1.1.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

9 500 000

4.2.1.1.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

15 000 000

4.2.1.1.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

27 000 000

4.2.1.1.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

22 000 000

4.2.1.1.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

16 000 000

4.2.1.1.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

14 000 000

4.2.1.1.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

11 000 000

4.2.1.1.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

14 000 000

4.2.1.1.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

12 000 000

4.2.1.1.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

9 000 000

4.2.1.1.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

20 000 000

4.2.1.1.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

12 000 000

4.2.1.1.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

14 000 000
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4.2.1.1.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

27 000 000

4.2.1.1.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

18 000 000

4.2.1.1.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺪﻡ

44 000 000

4.2.1.1.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

23 000 000

4.2.1.1.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﻌﺎﻋﺎﺕ

2 500 000

4.2.1.1.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

4 000 000

4.2.1.1.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

7 500 000

4.2.1.1.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

8 500 000

4.2.1.1.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

7 000 000

4.2.1.1.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

7 000 000

4.2.1.1.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

9 000 000

4.2.1.1.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

4 000 000

4.2.1.1.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

5 500 000

4.2.1.1.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

5 500 000

4.2.1.1.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

8 000 000

4.2.1.1.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

11 000 000

4.2.1.1.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

8 500 000

4.2.1.1.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

8 000 000

4.2.1.1.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

4 000 000

4.2.1.1.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

8 000 000

4.2.1.1.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

6 000 000
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4.2.1.1.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

31 000 000

4.2.1.1.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

10 000 000

4.2.1.1.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

8 500 000

4.2.1.1.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

7 000 000

4.2.1.1.0.12.086

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.087

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﺔ

6 000 000

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

941 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
-

4.2.1.1.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

4.2.1.1.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

4.2.1.1.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

4.2.1.1.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

50 000 000

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

100 000 000

50 000 000
-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ
4.2.1.1.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

11 016 000

4.2.1.1.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

1 542 000

4.2.1.1.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

1 315 000

4.2.1.1.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

865 000

4.2.1.1.0.14.018

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﺎﺱ

250 000

4.2.1.1.0.14.019

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ

300 000

4.2.1.1.0.14.020

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

250 000

4.2.1.1.0.14.021

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

250 000

4.2.1.1.0.14.022

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

270 000

42
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ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

270 000

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

16 328 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.1.1.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

24 000 000

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

24 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
4.2.1.1.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

5 000 000

4.2.1.1.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

3 500 000

4.2.1.1.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

9 000 000

4.2.1.1.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

5 500 000

4.2.1.1.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

7 000 000

4.2.1.1.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

4.2.1.1.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

4 500 000

4.2.1.1.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

3 500 000

4.2.1.1.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

7 000 000

4.2.1.1.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

5 000 000

4.2.1.1.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

1 000 000

4.2.1.1.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

2 700 000

4.2.1.1.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

3 000 000

4.2.1.1.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

2 800 000

4.2.1.1.0.17.022

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

40 000 000

4.2.1.1.0.17.023

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

5 000 000

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

104 500 000

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ
4.2.1.1.0.18.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

6 000 000

4.2.1.1.0.18.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

2 500 000

4.2.1.1.0.18.003

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

10 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ

18 500 000
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
4.2.1.1.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

3 200 000

4.2.1.1.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

3 200 000

4.2.1.1.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

1 750 000

4.2.1.1.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

2 100 000

4.2.1.1.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

2 100 000

4.2.1.1.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

2 650 000

4.2.1.1.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

19 400 000

4.2.1.1.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

2 610 000

4.2.1.1.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

2 627 000

4.2.1.1.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

4 588 000

4.2.1.1.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

2 600 000

4.2.1.1.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

2 620 000

4.2.1.1.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

2 400 000

4.2.1.1.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

5 600 000

4.2.1.1.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

11 800 000

4.2.1.1.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

14 000 000

4.2.1.1.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

-

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

83 245 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
4.2.1.1.0.23.001

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ

20 000 000

4.2.1.1.0.23.002

ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

500 000

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

20 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
4.2.1.1.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

2 500 000

4.2.1.1.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

3 000 000

4.2.1.1.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

600 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

6 100 000
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
4.2.1.1.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

1 500 000

4.2.1.1.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

12 000 000

4.2.1.1.0.29.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

8 000 000

4.2.1.1.0.29.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

4 080 000

4.2.1.1.0.29.009

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

8 060 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

33 640 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
4.2.1.1.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

300 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ

300 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
4.2.1.1.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

5 000 000

4.2.1.1.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

170 000 000

4.2.1.1.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

52 000 000

4.2.1.1.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

50 000 000

4.2.1.1.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

12 000 000

4.2.1.1.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

10 000 000

4.2.1.1.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

21 000 000

4.2.1.1.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

33 000 000

4.2.1.1.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

3 000 000

4.2.1.1.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

2 474 000

4.2.1.1.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

4.2.1.1.0.34.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺍﺷﻴﺪﻳﺔ

4 000 000

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

362 474 000

-

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
4.2.1.1.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

13 850 000

4.2.1.1.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

1 978 000

4.2.1.1.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

2 736 000

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

18 564 000
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ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2022

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
4.2.1.1.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

8 732 000

4.2.1.1.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

1 330 000

4.2.1.1.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

2 920 000

4.2.1.1.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

186 000

4.2.1.1.0.46.007

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

186 000

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

13 354 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
4.2.1.1.0.51.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ

5 500 000

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

5 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

1 906 405 000
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ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2022

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2023ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.2.2.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

-

-

-

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

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
4.2.2.2.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

-

-

-

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

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
4.2.2.2.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
4.2.2.2.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

-

-

-

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

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
4.2.2.2.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

-

-

-

4.2.2.2.0.11.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

3 000 000

-

3 000 000

4.2.2.2.0.11.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

5 000 000

-

5 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

8 000 000

-

8 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
4.2.2.2.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

900 000

-

900 000
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4.2.2.2.0.12.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.013

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.014

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.015

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.016

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.018

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.019

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

300 000

-

300 000

4.2.2.2.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.024

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.025

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.026

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

400 000

-

400 000
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4.2.2.2.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

-

-

-

4.2.2.2.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

-

-

-

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

4.2.2.2.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺪﻡ

10 000 000

-

10 000 000

4.2.2.2.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

-

-

-

4.2.2.2.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ

16 000 000

-

16 000 000

4.2.2.2.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﻌﺎﻋﺎﺕ

3 500 000

-

3 500 000

4.2.2.2.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

9 500 000

-

9 500 000

4.2.2.2.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

400 000

-

400 000
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4.2.2.2.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

5 000 000

-

5 000 000

4.2.2.2.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

1 200 000

-

1 200 000

4.2.2.2.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

4.2.2.2.0.12.086

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

4.2.2.2.0.12.087

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﺔ

400 000
-

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

-

84 000 000

400 000

-

84 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
4.2.2.2.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

4.2.2.2.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

9 000 000
-

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

9 000 000

-

9 000 000

-

9 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ
4.2.2.2.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

787 000

-

787 000

4.2.2.2.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

750 000

-

750 000
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4.2.2.2.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

875 000

-

875 000

4.2.2.2.0.14.018

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﺎﺱ

60 000

-

60 000

4.2.2.2.0.14.019

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ

60 000

-

60 000

4.2.2.2.0.14.020

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

60 000

-

60 000

4.2.2.2.0.14.021

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

60 000

-

60 000

4.2.2.2.0.14.022

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

60 000

-

60 000

4.2.2.2.0.14.023

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

60 000

-

60 000

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

3 772 000

-

3 772 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.2.2.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

-

-

-

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

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
4.2.2.2.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

4 000 000

2 000 000

6 000 000

4.2.2.2.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 500 000

-

1 500 000

4.2.2.2.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

-

-

-

4.2.2.2.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

3 500 000

-

3 500 000

4.2.2.2.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

300 000

-

300 000

4.2.2.2.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.17.022

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

48 000 000

51

62 000 000

110 000 000

-79ﺍﻟﺮﻣﺰ
4.2.2.2.0.17.023

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2022

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

3 000 000

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

67 800 000

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2023ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ
64 000 000

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
3 000 000
131 800 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ
4.2.2.2.0.18.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

10 000 000

4.2.2.2.0.18.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

4 500 000

4.2.2.2.0.18.003

12 000 000
-

22 000 000
4 500 000

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

35 000 000

10 000 000

45 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ

49 500 000

22 000 000

71 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
4.2.2.2.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

2 000 000

-

2 000 000

4.2.2.2.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

5 080 000

-

5 080 000

4.2.2.2.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

200 000

-

200 000

4.2.2.2.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

710 000

-

710 000

4.2.2.2.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

935 000

-

935 000

4.2.2.2.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

4 500 000

4.2.2.2.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

10 000 000

4.2.2.2.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

4.2.2.2.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

550 000

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

25 275 000

-

2 000 000
-

6 500 000
10 000 000

2 000 000

550 000
27 275 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
4.2.2.2.0.23.001

-

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ

52

-

-

-80ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2022

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2023ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

-

-

-

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

-

-

-

ﺍﻟﺮﻣﺰ
4.2.2.2.0.23.002

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
4.2.2.2.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

1 780 000

-

1 780 000

4.2.2.2.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

1 500 000

-

1 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

4 280 000

-

4 280 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
4.2.2.2.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

-

-

-

4.2.2.2.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

3 000 000

-

3 000 000

4.2.2.2.0.29.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

3 000 000

-

3 000 000

4.2.2.2.0.29.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

3 610 000

-

3 610 000

4.2.2.2.0.29.009

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

6 500 000

-

6 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

16 110 000

-

16 110 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
4.2.2.2.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

100 000

-

100 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ

100 000

-

100 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
4.2.2.2.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

3 000 000

-

3 000 000

4.2.2.2.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

-

-

-
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ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

4.2.2.2.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺍﺷﻴﺪﻳﺔ

-

-

-

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

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

3 000 000

-

3 000 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
4.2.2.2.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

2 942 000

-

2 942 000

4.2.2.2.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

3 000 000

-

3 000 000

4.2.2.2.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

2 700 000

-

2 700 000

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

8 642 000

-

8 642 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
4.2.2.2.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

2 100 000

-

2 100 000

4.2.2.2.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 300 000

-

1 300 000

4.2.2.2.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

100 000

-

100 000

4.2.2.2.0.46.007

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

100 000

-

100 000

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

4 300 000

-

4 300 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
4.2.2.2.0.51.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ

-

-

-

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

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

54

283 779 000

88 000 000

371 779 000

-82ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﺯ-
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (46
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2022
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ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺳﻨﺔ 2022

-3.1ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
3.2.0.0.1.00.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ

90 000 000

3.2.0.0.1.00.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

5 000 000

3.2.0.0.1.00.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

875 800 000

3.2.0.0.1.00.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ

2 914 000 000

3.2.0.0.1.00.008

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

1 080 000 000

3.2.0.0.1.04.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

200 000 000

3.2.0.0.1.04.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

3 350 000 000

3.2.0.0.1.04.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

10 000 000

3.2.0.0.1.06.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

400 000 000

3.2.0.0.1.06.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

160 000 000

3.2.0.0.1.07.001

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

25 000 000

3.2.0.0.1.08.004

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

31 905 349 000

3.2.0.0.1.08.005

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻧﻌﺎﺵ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

200 000 000

3.2.0.0.1.08.006

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ

9 000 000 000

3.2.0.0.1.08.008

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

1 500 000 000

3.2.0.0.1.08.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

30 000 000

3.2.0.0.1.08.010

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ

463 927 000

3.2.0.0.1.08.011

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ

1 000 000 000

3.2.0.0.1.08.012

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

350 000 000

3.2.0.0.1.08.013

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ

1 000 000 000

3.2.0.0.1.10.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

22 500 000

3.2.0.0.1.11.002

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ

3.2.0.0.1.11.003

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

800 000 000

3.2.0.0.1.12.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

1 300 000 000

3.2.0.0.1.13.003

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

2 230 000 000

3.2.0.0.1.13.004

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ

80 000 000

3.2.0.0.1.13.008

ﻣﺮﺻﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

350 000 000

3.2.0.0.1.13.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ

5 000 000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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3.2.0.0.1.13.012

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.1.13.017

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.1.13.018

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

600 000 000

3.2.0.0.1.13.021

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

600 000 000

3.2.0.0.1.13.022

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

99 000 000

3.2.0.0.1.13.024

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

10 000 000 000

3.2.0.0.1.13.025

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻨﺢ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

3.2.0.0.1.13.026

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

750 000 000

3.2.0.0.1.13.027

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

360 000 000

3.2.0.0.1.13.028

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ

2 000 000 000

3.2.0.0.1.13.030

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ "ﻛﻮﻓﻴﺪ"19-

3.2.0.0.1.17.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ

2 700 000 000

3.2.0.0.1.17.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ

16 000 000

3.2.0.0.1.20.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

4 000 000 000

3.2.0.0.1.20.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

80 000 000

3.2.0.0.1.20.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

2 250 000 000

3.2.0.0.1.20.008

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻱ

650 000 000

3.2.0.0.1.20.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

25 000 000

3.2.0.0.1.27.002

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

200 000 000

3.2.0.0.1.27.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ

3.2.0.0.1.29.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

20 000 000

3.2.0.0.1.29.004

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

370 000 000

3.2.0.0.1.33.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

3.2.0.0.1.34.001

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

200 000 000

3.2.0.0.1.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

50 000 000

3.2.0.0.1.46.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ

2 000 000 000

3.2.0.0.1.51.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ

150 000 000

3.2.0.0.4.13.021

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻦ ﻭﻭﺩﺱ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

86 466 576 000

-3.4ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
122 650 000
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3.2.0.0.4.13.022

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

94 665 000

3.2.0.0.4.13.023

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ

601 618 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

818 933 000

-3.5ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
3.2.0.0.5.13.001

ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.5.13.003

ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
-3.7ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
3.2.0.0.7.13.017

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.7.13.059

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.7.13.064

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.7.13.066

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ "ﺟﻴﺪﺓ"

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.9.04.002

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ

3.2.0.0.9.34.001

ﺍﺷﺘﺮﺍﺀ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

3.2.0.0.9.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ

3.2.0.0.9.42.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
-3.9ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ

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

10 800 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ

98 086 009 000
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