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نصوص)عسما

قسنون)ينسةاا)ةلدلا)ينسةاا)252).

 ظهير شريف رقم 1.14.195 صادر في فاتح ربيع األول 1436 )24 ديسمبر 2014(
 .......................... 8638بتنفيذ قانون املالية رقم 100.14 للسنة املالية 2015

رزير)يالقتصسس)رينسةاا).-)تفويض)يةدلطا.

 )2014 ديسمبر   25(  1436 األول  ربيع   2 في  صادر   2.14.710 رقم  مرسوم 
بتفويض السلطة إلى وزير االقتصاد واملالية فيما يتعلق باالقتراضات 
 ................................................................................................. 8717الداخلية.

  )2014 ديسمبر   25(  1436 األول  ربيع   2 في  صادر   2.14.711 رقم  مرسوم 
بالتمويالت  يتعلق  فيما  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  السلطة  بتفويض 
8717الخارجية.................................................................................................. 

  )2014 ديسمبر   25(  1436 األول  ربيع   2 في  صادر    2.14.712 رقم  مرسوم 
اقتراضات  عقود  إلبرام  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  السلطة  بتفويض 
أسعار  مخاطر  لضمان  واتفاقات  املكلف  الخارجي  الدين  إرجاع  قصد 
8718الفائدة والصرف...................................................................................... 

يةتل اا) »صلدرق) يند ى) بموأ)خصوصاا) ينرصد) يلحدسب)
يةصلسعاا)ريالستث سأيت«).-)تلاين)آمرين)بقبض)ينويأس)

رصرف)يةلفقست.

مرسوم رقم  2.14.715 صادر  في2 ربيع األول 1436 )25 ديسمبر 2014( بتعيين 
آمرين بقبض موارد وصرف نفقات الحساب املرصد ألمور خصوصية 
 ............................. 8718املسمى »صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات«.
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نصوص)عسما

 ظهي2)شريف)أقم)592. 5.5)صسسأ)في)فستح)ألا )يبر )بر 5 ) ))سيد 25) 25))قسنون)ينسةاا)ةلدلا)ينسةاا.

بتلفاذ)قسنون)ينسةاا)أقم) 522.5)ةلدلا)ينسةاا)252)

الحمد هلل وحده،

الطابع الشريف- بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور والسيما الفصول 42 و50 و75و 84 )الفقرة الثانية( منه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر   14.00 رقم  التنظيمي  بالقانون  وتتميمه  تغييره  وقع  كما   ،)1998 نوفمبر   26( 

رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 )19 أبريل 2000(،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون املالية رقم 100.14 للسنة املالية 2015، كما 

صوت عليه نهائيا مجلس النواب باملوافقة.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع األول 1436 )24 ديسمبر 2014(.

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة

اإلمضاء : عبد اإلله ابن كيران.

*

*  *
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قسنون)ينسةاا)أقم) 522.5 

ةلدلا)ينسةاا)252)

الجـزء األول

ينلطاست)يةلسما)ةلتويزن)ينسلي

الباب األول

يبحكسم)ينتللقا)بسنويأس)يةل وماا

I).)-)يةضريلب)رينويأس)ينأذرن)في)يستافسئهس

املـــادة األولى

I. -   تستمر الجهات املختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون املالية هذا، في القيام خالل 

السنة املالية 2015 :

1- باستيفاء الضرائب والحاصالت والدخول املخصصة للدولة ؛

2-  باستيفاء الضرائب والحاصالت والرسوم والدخول املخصصة 

ذلك  املخولة  والهيئات  العمومية  واملؤسسات  الترابية  للجماعات 

بحكم القانون .

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

الشروط املقررة في قانون املالية هذا.

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

بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها وأحكام 

قانون املالية هذا تعتبر ، مهما كان الوصف أو اإلسم الذي تجبى به ، 

محظورة بـتاتا ، وتتعرض السلطات التي تفرضها واملستخدمون الذين 

باعتبارهم  للمتابعة  جبايتها  يباشرون  أو  وتعاريفها  جداولها  يضعون 

إقامة دعوى االسترداد  النظر عن  ، بصرف  الغدر  مرتكبين لجريمة 

خالل ثالث سنوات على الجباة أو املحصلين أو غيرهم من األشخاص 

الذين قاموا بأعمال الجباية .

ويتعرض كذلك للعقوبات املقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر 

الذين  العموميين  املوظفين  أو  العمومية  للسلطة  املمارسين  جميع 

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

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

أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

يةرسوم)يلج ركاا)ريةضريلب)غي2)ينبسشرة

املادة 2 

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

بمقت�ضى مراسيم خالل السنة املالية 2015  :

من  وغيرها  الجمركية  الرسوم  استيفاء  وقف  أو  أسعار  بتغيير   -

وكذا  والصادرات  الواردات  على  املفروضة  والرسوم  الضرائب 

الضرائب الداخلية على االستهالك، باستثناء الضريبة على القيمة 

املضافة، املنصوص عليها في الظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون 

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

واملصوغات  البضائع  على  املطبقة  املقادير  بموجبه  املحددة 

األحكام  وكذا  االستهالك  على  الداخلية  للضرائب  الخاضعة 

الخاصة بهذه البضائع واملصوغات ؛

- بتغيير أو تتميم قوائم املنتجات املتأصلة والواردة من بعض الدول 

اإلفريقية واملتمتعة باإلعفاء من رسم االستيراد وكذا قائمة الدول 

املذكورة.

يجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة 

عليها في أقرب قانون للمالية.

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

التاليين املتخذين عمال بأحكام املادة I - 2 من قانون املالية رقم 110.13 

للسنة املالية 2014 :

1435 اآلخرة  جمادى   8 في  الصادر   2.14.231 رقم  املرسوم   - 

2014 ( يتعلق بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض  )8 أبريل 

على األلبان مزالة القشدة بشكل مسحوق ؛

1435 شوال   4 في  الصادر   2.14.566 رقم  املرسوم   - 

)فاتح أغسطس 2014( يتعلق بتغيير رسم االستيراد املفروض على 

القمح اللين و مشتقاته.

مدرنا)يلج سأك)ريةضريلب)غي2)ينبسشرة

املادة 3

 ،2015 يناير  فـاتح  من  ابتداء  التـالي،  النحــو  على  تتمـــم  و  تغير 

 293 و   286 و   285 و   284 و   280 و   32 و   25 و   24 الفصول  أحكـــام 

إلدارة  الراجعة  املباشرة  غير  والضرائب  الجمـارك  مدونة  من  و294 

الشـريف  بالظهيـر  عليـها  املصادق  املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك 

 1397 شـوال  من   25 بتاريخ   1.77.339 رقم  قانـون  بمـــثـابة  املـعتبر 

)9 أكتوبر 1977( :
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»الفصل 24. - 1 - يباشر ………………. الجمركي، بما في ذلك الطرق 
»السيارة، حسب الشروط املحددة في هذه املدونة.

»2 - تنظم ........................................................................الجمارك. 

»الفصل 25. - 1 - يشمل املجال .........................................................

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

»3 - تمتد املنطقة  البرية : 

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

» ب( على الحدود البرية ............................................. كيلومترا.

»تعتبر داخلة في الدائرة  :

»- الطرق بما في ذلك الطرق السيارة والسكك .............................

)الباقي ال تغيير فيه.(

بمجموع  مهامهم   ………………. القانون  يحمي   -  1-  .32 »الفصل 
»التراب الجمركي بما في ذلك الطرق السيارة.

»2- يجب............................................................................بمهامهم.« 

»الفصل 280. - يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :

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

»2- أ(..................................................................................................

» ب(...................................................................................بعده ؛

املرتكبة  املخالفات  تتعلق  عندما  أعاله،  الغرامات  »تضاعف 
»ببضائع ذات تأثير على األمن أو األخالق أو الصحة العامة أو البيئة 
»أو عندما تكون تلك املخالفات مقترنة بظروف تشديد خاصة إخفاء 
»البضائع في أماكن معدة لهذا الغرض أو استعمال العنف أو اإليذاء 
»أو استعمال السالح أو العربات أو التجهيزات املعدة لهذا الخصوص 
»أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثالثة أشخاص على األقل ؛

»3- بمصادرة البضائع..............................................إلخفاء الغش.«

»الفصل 284. - يعاقب عن املخالفات الجمركية من الطبقة األولى :

»1- أ( بغرامة تعادل ثالث مرات مبلغ الرسوم واملكوس املتجانف 
»عنها أو املتملص منها ؛

»ب( بغرامة تتراوح بين نصف قيمة البضائع موضوع املخالفة 
املتعلقة  املخالفة  يخص  فيما  البضائع،  لهذه  اإلجمالية  »والقيمة 

»بتصدير البضائع املحظورة املشار إليها في 1 من الفصل 285 بعده ؛

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»الفصل 285. - تشكل املخالفات الجمركية من الطبقة األولى :

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

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

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

»12-...................................................................امللكية الصناعية ؛

»13- عدم التصريح بجزء من الوزن أو الكمية أو القيمة يتجاوز 
»20% من وزن أو كمية أو قيمة البضائع موضوع تصريح مفصل.

»الفصل 286. - يعد شططا في استعمال :

»1- نظام القبول ............................................................................

مناورة  وكل   .........................................: املؤقت  القبول  نظام   -2«
إلى االستفادة أو املساعدة على االستفادة بغير حق من نظام  »تهدف 

»القبول املؤقت وكل..............................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

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

»- بغرامة تعادل ضعف الرسوم واملكوس ؛

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

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

»- بغرامة ............................................ في 10 من الفصل 294  بعده؛

تتراوح بين ثلث قيمة البضائع موضوع املخالفة ونصف  »- بغرامة 

بتصدير  املتعلقة  املخالفة  يخص  فيما  البضائع،  هذه  »قيمة 

»البضائع املحظورة املشار إليها في 6 مكرر من الفصل 294 بعده.

»الفصل 294. - تشكل مخالفات من الطبقة الثانية :

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

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

»4- بصرف النظر عن أحكام الفصل 285 )13( أعاله، كل تصريح 
»غير صحيح ...........................................................................................

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

تلريفا)يةرسوم)يلج ركاا

املادة 4 

I. - تغير و تتمم على النحو التالي، تعريفة رسوم االستيراد املحددة 
من  املمتدة  للفترة   25.00 رقـم  املالية  قانون  من   )I )البند   4 باملادة 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   2000 ديسمبر   31 إلى  يوليو  فاتح 
 ،)2000 يونيو   28(  1421 األول  ربيع  25 من  بتاريخ    1.00.241 رقم 

كما وقع تغييره و تتميمه :

 

 الوحدات
 التكمٌلٌة

الكمٌة  وحدة
حسب 

 المواصفة
رسم 

 ترمٌز حسب النظام المنسك نوع البضائع االستٌراد

جوز الهند وجوز البرازٌل وجوز الكاشو )الكاجو ( ، طازجة أو       
 مجففة، بمشرها أو بدونه

08.01         

           ـ جوز الهند )نارجٌل(:      

     00 0801.11   ـ ـ مجفف      
      …………………………………………………          
 1 90       .......................ـ ـ ـ غيره ..................................... 2,5 كلغ -
      …………………………………………………           

         08.02 أثمار لشرٌة أخر، طازجة أو مجففة، بمشرها أو بدونه      

      …………………………………………………           

 1 00 00 0802.50   ..............................................................ـ فستك  2,5 كلغ -
      ………………………………………………......           

     09.02 شاي ، وإن كان منّكها .      

 32,5 كلغ -
 يالفور للتداول جاهزة عبوات فى (مخمر غٌر) أخضر شاي ـ

 1 00 00 0902.10  .........................................كج 3 محتواها وزن ٌزٌدال

 1 00 00 0902.20  .......................أخر ـ شاي أخضر )غٌر مخمر( فً عبوات 2,5 كلغ -

 32,5 كلغ -
 جاهزة عبوات فى ،وشاي مخمر جزئٌا (مخمر)أسود  شاي ـ

 1 00 00 0902.30  .......................كج 3 محتواها وزن ٌزٌدال يالفور للتداول

 1 00 00 0902.40  ـ شاي أسود )مخمر( وشاي مخمر جزئٌا، فً عبوات أخر. 2,5 كلغ -
   ...................................................................... 09.03 0903.00 00 00 1 
   ......................................................................      
     00 0905.00 90.90 فــانٌلٌــــــا .      

 1 10       …………………………ـ ـ ـ قـرن......................... 2,5 كلغ -

 1 90       ………………………..ـ ـ ـ غيـرهـا....................... 2,5 كلغ -
      ……………………………………...……………           

     00 0907.00 90.90 لرنفل )كبوش وسٌمان وثمار( .      

 1 10       ............……………...ـ ـ ـ غير مجروشـة أو مسحوقة... 2,5 كلغ -

         ………………………...………………………… 2,5 كلغ -

         90.90 لغشائى (، وحب الهال .جوز الطٌب وبسباسته )غالفه ا      

     00 0908.10   ـ جوز الطٌب      

           ـ ـ ـ غـير مجروش أو  مسحوق:      

 2,5 كلغ -
ـ ـ ـ ـ موجهة لإلنتاج الصناعي للزيوت العطرية أو راتنجات 

     .............................عطرية معروفة ب "الريزونيـد"......
  11 1 

 1 19       ………………....………ـ ـ ـ ـ غيـرهـا.................... 2,5 كلغ -

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

     00 0908.20   ـ بسباسة جوز الطٌب      

           ـ ـ ـ غـير مجروشة أو  مسحوقة:      

 2,5 كلغ -
ة أو راتنجات ـ ـ ـ ـ موجهة لإلنتاج الصناعي للزيوت العطري

     .............................عطرية معروفة ب "الريزونيـد"......
  11 1 

 1 19       …………………….…ـ ـ ـ ـ غيـرهـا...................... 2,5 كلغ -
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 الوحدات
 التكمٌلٌة

الكمٌة  وحدة
حسب 

 المواصفة
رسم 

 ترمٌز حسب النظام المنسك نوع البضائع االستٌراد

جوز الهند وجوز البرازٌل وجوز الكاشو )الكاجو ( ، طازجة أو       
 مجففة، بمشرها أو بدونه

08.01         

           ـ جوز الهند )نارجٌل(:      

     00 0801.11   ـ ـ مجفف      
      …………………………………………………          
 1 90       .......................ـ ـ ـ غيره ..................................... 2,5 كلغ -
      …………………………………………………           

         08.02 أثمار لشرٌة أخر، طازجة أو مجففة، بمشرها أو بدونه      

      …………………………………………………           

 1 00 00 0802.50   ..............................................................ـ فستك  2,5 كلغ -
      ………………………………………………......           

     09.02 شاي ، وإن كان منّكها .      

 32,5 كلغ -
 يالفور للتداول جاهزة عبوات فى (مخمر غٌر) أخضر شاي ـ

 1 00 00 0902.10  .........................................كج 3 محتواها وزن ٌزٌدال

 1 00 00 0902.20  .......................أخر ـ شاي أخضر )غٌر مخمر( فً عبوات 2,5 كلغ -

 32,5 كلغ -
 جاهزة عبوات فى ،وشاي مخمر جزئٌا (مخمر)أسود  شاي ـ

 1 00 00 0902.30  .......................كج 3 محتواها وزن ٌزٌدال يالفور للتداول

 1 00 00 0902.40  ـ شاي أسود )مخمر( وشاي مخمر جزئٌا، فً عبوات أخر. 2,5 كلغ -
   ...................................................................... 09.03 0903.00 00 00 1 
   ......................................................................      
     00 0905.00 90.90 فــانٌلٌــــــا .      

 1 10       …………………………ـ ـ ـ قـرن......................... 2,5 كلغ -

 1 90       ………………………..ـ ـ ـ غيـرهـا....................... 2,5 كلغ -
      ……………………………………...……………           

     00 0907.00 90.90 لرنفل )كبوش وسٌمان وثمار( .      

 1 10       ............……………...ـ ـ ـ غير مجروشـة أو مسحوقة... 2,5 كلغ -

         ………………………...………………………… 2,5 كلغ -

         90.90 لغشائى (، وحب الهال .جوز الطٌب وبسباسته )غالفه ا      

     00 0908.10   ـ جوز الطٌب      

           ـ ـ ـ غـير مجروش أو  مسحوق:      

 2,5 كلغ -
ـ ـ ـ ـ موجهة لإلنتاج الصناعي للزيوت العطرية أو راتنجات 

     .............................عطرية معروفة ب "الريزونيـد"......
  11 1 

 1 19       ………………....………ـ ـ ـ ـ غيـرهـا.................... 2,5 كلغ -

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

     00 0908.20   ـ بسباسة جوز الطٌب      

           ـ ـ ـ غـير مجروشة أو  مسحوقة:      

 2,5 كلغ -
ة أو راتنجات ـ ـ ـ ـ موجهة لإلنتاج الصناعي للزيوت العطري

     .............................عطرية معروفة ب "الريزونيـد"......
  11 1 

 1 19       …………………….…ـ ـ ـ ـ غيـرهـا...................... 2,5 كلغ -
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 الوحدات
 التكمٌلٌة

الكمٌة  وحدة
حسب 

 المواصفة
رسم 

 ترمٌز حسب النظام المنسك نوع البضائع االستٌراد

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

     00 0908.30   ـ حب الهال ) لاللة (      

           ير مجروش أو  مسحوق:ـ ـ ـ غـ      

 2,5 كلغ -
ـ ـ ـ ـ موجهة لإلنتاج الصناعي للزيوت العطرية أو راتنجات 

     .................................عطرية معروفة ب "الريزونيـد"...
  11 1 

 1 19       …………………….…ـ ـ ـ ـ غيـرهـا...................... 2,5 كلغ -

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

بذور ٌـانسون ، ٌانسون صٌنى أو نجمى ) جاذبة( ، شمر ،       
 كزبره ، كمون ،  كراوٌة ؛ عرعر .

90.90         

     00 0909.10   ـ بذور ٌانسون أو بذور ٌانسون صٌنى أو نجمى )جاذبة(      

           ـ ـ ـ غـير مجروشة أو مسحوقة:      

 1 11       ……………………ـ ـ ـ ـ من اليـانسون.................... 2,5 كلغ -

 1 19       ………ـ ـ ـ ـ من  اليـانسون الصيني أو نجمي )جاذبـة(..... 2,5 كلغ -
      …………………………………………………           

     00 0909.40   ـ بذور كراوٌة      

           ـ ـ ـ غيـر مجروشة أو مسحوقة:      

 2,5 كلغ -
ـ ـ ـ ـ موجهة لإلنتاج الصناعي للزيوت العطرية أو راتنجات 
     …عطرية معروفة ب "الريزونيـد"...............................

  11 1 

 1 19       ………………………ـ ـ ـ ـ غيـرهـا...................... 2,5 كلغ -

      …………………………………………………          

زنجبٌل ،زعفران ،كركم ، زعتر ، وأوراق غــار )رند(، وكارى       
 وبهارات و توابل أخر .

90.99         

     00 0910.10   ـ زنجبٌل      

           ـ ـ ـ على شكل جذور تـامة، على شكل قطع أو شرحة:      

 2,5 كلغ -
ـ ـ ـ ـ موجهة لإلنتاج الصناعي للزيوت العطرية أو راتنجات 

     …عطرية معروفة ب "الريزونيـد"..............................
  11 1 

 1 19       ………………………ـ ـ ـ ـ غيـرهـا...................... 2,5 كلغ -

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

     00 0910.30   ـ كركم      

 1 10       .....………………ـ ـ ـ غيـر مجروش و ال مسحوق........ 2,5 كلغ -

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

       0910.99   ـ ـ غٌرها      

           ـ ـ ـ حلبـة:      

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

     19     ـ ـ ـ ـ غيـرهـا:      

 1 10       ....…………….ـ ـ ـ ـ ـ غيـر مجروشة و ال مسحوقة....... 2,5 كلغ -

      …………………………..………………………          

 3 

 الوحدات
 التكمٌلٌة

الكمٌة  وحدة
حسب 

 المواصفة
رسم 

 ترمٌز حسب النظام المنسك نوع البضائع االستٌراد

فواكه وأثمار لشرٌة وأجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل ،       
محضرة أو محفوظة  بطرٌمة أخرى ، وإن أضٌف إلٌهــا سكر 

أو مواد تحلٌة أخر أو مشروبات روحٌة ، غٌر مذكورة وال 
 داخلة فً مكان آخر

20.08 

    

      ......................................................................      
   00 2008.70  ـ خوخ ) دراق، بما فٌه الدراق األملس "نكتارٌن" (      

 40 كلغ -
كان مقشرا أو منزوع النواة، محضرا  إنـ ـ ـ كامل أو مقطع و 

 1 05    ...…………………أو محفوظا بالسكـر أو بسوائل سكرية 

 1 95    ....................................................ـ ـ ـ غيـرهـا .... 2,5 كلغ -
      ......................................................................  2008.80 00   
      ......................................................................      
   00 2008.99  ـ ـ غٌره      

 40 كلغ -
كان مقشرا أو منزوع النواة أو البذور،  إنـ ـ ـ كامل أو مقطع و 

 1 05    .……………محضرا أو محفوظا بالسكـر أو بسوائل سكرية

 …………………………………………ـ ـ ـ غيـرهـا 2,5 كلغ -
...................................................................... 

   95 1 
      20.09     
      ......................................................................      
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 3 

 الوحدات
 التكمٌلٌة

الكمٌة  وحدة
حسب 

 المواصفة
رسم 

 ترمٌز حسب النظام المنسك نوع البضائع االستٌراد

فواكه وأثمار لشرٌة وأجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل ،       
محضرة أو محفوظة  بطرٌمة أخرى ، وإن أضٌف إلٌهــا سكر 

أو مواد تحلٌة أخر أو مشروبات روحٌة ، غٌر مذكورة وال 
 داخلة فً مكان آخر

20.08 

    

      ......................................................................      
   00 2008.70  ـ خوخ ) دراق، بما فٌه الدراق األملس "نكتارٌن" (      

 40 كلغ -
كان مقشرا أو منزوع النواة، محضرا  إنـ ـ ـ كامل أو مقطع و 

 1 05    ...…………………أو محفوظا بالسكـر أو بسوائل سكرية 

 1 95    ....................................................ـ ـ ـ غيـرهـا .... 2,5 كلغ -
      ......................................................................  2008.80 00   
      ......................................................................      
   00 2008.99  ـ ـ غٌره      

 40 كلغ -
كان مقشرا أو منزوع النواة أو البذور،  إنـ ـ ـ كامل أو مقطع و 

 1 05    .……………محضرا أو محفوظا بالسكـر أو بسوائل سكرية

 …………………………………………ـ ـ ـ غيـرهـا 2,5 كلغ -
...................................................................... 

   95 1 
      20.09     
      ......................................................................      
         
         
         
         

 
 
 

 

II. - يطبق رسم االستيراد بنسبة 10 % على السيارات التي يزيد وزنها اإلجمالي القائم، مع الحمولة القصوى، عن 2,2 طن وال يتعدى 3,5 طن 
 واملصنفة بالبنود التعريفية 8704.21.99.52 و 8704.21.99.92 و 8704.31.90.52 و 8704.31.90.92 و لو كانت هذه السيارات النفعية لكل

أرض أو رباعية الدفع أو غير كاملة الهيكلة.

يةدل )يةتجهيزيا)ينقتلسة)من)ةدن)ثلض)ينقسرالت

إعفسءيت

املادة 5

تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015، الفقرة I-1-I 1 من املادة 7 مـــــــن قانون املالية رقم 12.98 للسنة املالية 1998-1999، الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى اآلخرة 1419 )28 سبتمبر 1998( كما تم تغييرها و تتميمها :

»املادة I -. 7.- السلع التجهيزية التي تم اقتناؤها من لدن بعض املقاوالت.

 »1- يمكن للمقاوالت التي تلتزم بإنجاز برنامج استثماري  يساوي أو يفوق مائة  مليون )100.000.000(  درهم أن تستفيد، .........................
..............................................................................................................................................................................................................................«

)الباقي ال تغيير فيه.(

نسخ

املادة 5 املكررة

ينسخ ابتداء من فاتح يناير 2015 الظهير الشريف الصادر في 4 محرم 1352 )29 أبريل 1933( في تأسيس أداء في مقابلة الصوائر الراجعة 

للتفتيش الصحي املباشر عند جلب ووسق النباتات أو أجزاء النباتات أو املحصوالت النباتية.
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املدونة العامة للضرائب

املادة 6

I .- ابتداء من فاتح يناير 2015، تغير و تتمم على النحو التالي أحكام 
 املواد 8 و 10 و II-19 و I-20 و 25 )الفقرة الثالثة( و III - 28 و 42 املكررة مرتين
و99  92 و  و91   III  -  84 و   79 و   )IIIوII(  73 70و  و  و66  و65  و61  و60   و57 
173 و   IV  -  170 169و  و   155 و  و153  و152   133 و  و127   123  و 

للضرائب  العامة  املدونة  من   262 و   247 و   210 و  و179   174 و 
43.06 رقم  املالية  قانون  من   5 املادة  بموجب   املحدثة 
للسنة املالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 
تغييرها  تم  كما  ديسمبر2006(،   31(  1427 الحجة  ذي  من   10 بتاريخ 

وتتميمها :

»املادة 8. - يلحصالا)يلخسضلا)ةلضريبا

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

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

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

»VI. - مع مراعاة تطبيق الحد األدنى للضريبة املنصوص عليه في 
»املادة 144 أدناه، يساوي أساس فرض الضريبة على املقرات الجهوية 
»أو الدولية املكتسبة لصفة »القطب املالي للدار البيضاء« وعلى املكاتب 
»التمثيلية للشركات غير املقيمة املكتسبة لهذه الصفة، طبقا للنصوص 

»التشريعية والتنظيمية.........................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 10. - يةتكسةاف)يةقسبلا)ةلخصم

»تشمل التكاليف القابلة للخصم  حسب ...........................................

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

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

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

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

»°2. - الهبات النقدية  أو العينية املمنوحة لفائدة :

» - األوقاف ........................................................................................

» - التعاون .........................................................................................

» - الجمعيات املعترف لها بصفة املنفعة العامة وفقا ألحكام الظهير 
»الشريف ...................................... إذا كانت تسعى لغرض إحساني 
تعليمي أو  ريا�ضي  أو  تربوي  أو  أدبي  أو  أو فني  ثقافي  أو   »أو علمي 

»أو صحي ؛

» - املؤسسات العمومية ................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة II - .19. - يبسلسأ)يةلوعاا)ةلضريبا

»تحدد األسعار النوعية للضريبة على الشركات كما يلي :

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

»باء - %10 :

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

»- بالنسبة للمقرات الجهوية أو الدولية املكتسبة لصفة »القطب 
غير  للشركات  التمثيلية  املكاتب  وكذا  البيضاء«  للدار  »املالي 
التشريعية للنصوص  طبقا  الصفة،  لهذه  املكتسبة   »املقيمة 

»والتنظيمية......................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة I - .20. - يجب على الشركات ................................................

»....................................................  كل سنة محاسبية.

»يتضمن هذا اإلقرار  ......................................................................

»....................................................  قائمتها بنص تنظيمي.

الطابع  عليها  يغلب  التي  الشركات  على  ذلك  إلى  باإلضافة  »يجب 
 II-61 املادة  في  إليها  املشار  القيم  ببورصة  املسعرة  وغير  »العقاري 

»أدناه، ........................................................ محددة في املادة 83 أدناه.«

 »املادة 25.- )الفقرة الثالثة( - يدرج .................................................
عليها  املنصوص   .................................................................................«
الشروط  وفق  أدناه،   )5°  - »واو«  و   - »جيم«2°   -II(  73 املادة  »في 

»املنصوص عليها في املادتين 173 و 174 أدناه.«

»املادة III - .28.– في حدود 10% من مجموع الدخل املفروضة عليه 
»الضريبة ........................................... خمسين سنة كاملة من العمر.

بإمكانه خصم مبلغ  ...................، فإن  »إذا كان الخاضع للضريبة 
50% من  في حدود  تقاعده  تأمين  أو عقود  لعقد  املطابقة  »األقساط 

»صافي أجرته ................................................. أدناه.

في .................................................. خصم مبلغ اشتراكاته  أنه  »غير 
»املطابقة لعقد أو عقود تأمين التقاعد، إما في حدود 50% من صافي 
»أجرته ......................................................................................... نشاطه 

»وإما في حدود 10% من مجموع دخله الخاضع للضريبة.

أعاله  إليه  املشار   %10 حدود  في  الخصم  بين  الجمع  يمكن  »وال 
واملتعلق  أدناه  »ألف«   -  II-59 املادة  في  عليه  املنصوص  »والخصم 

»بأنظمة ................................................................ في هذا امليدان.

»يجب على الخاضع ...........................................................................

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

»................... الجزاءات املنصوص عليها في املادة 200 أدناه.
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مدة  انتهاء  قبل  له  املؤمن  منها  يستفيد  التي  التسبيقات  »وتعتبر 

بمثابة استرداد  أو قبلهما معا،   بلوغه سن الخمسين  أو قبل  »العقد 

»خاضع للضريبة كما هو منصوص عليه أعاله.

»يجب على مستحق.............................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 42 املكررة مرتين. - شررط)يةتطباق

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

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

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

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

»جيم - )ينسخ(

الذين  للضريبة  الخاضعون  النظام،  هذا  من  ويستثنى   -  .III«

أو يقدمون خدمات، محددة بموجب نص  أو أنشطة  »يزاولون مهنا 

»تنظيمي.«

»املادة 57.- يإلعفسءيت 

» تعفى من الضريبة على الدخل:

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

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

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

اإلجمالي.................................منشآت  الشهري  التعويض   -  16°«

»القطاع الخاص.

»ويمنح اإلعفاء املذكور للمتدرب ملدة أربعة وعشرين )24( شهرا. 

»وإذا كان مبلغ التعويض املدفوع ......................................................... 

»......................................................... االستفادة من اإلعفاء.

»يمنح اإلعفاء.....................................................................................

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

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

»ج( يجب على املشغل أن يلتزم بالتشغيل النهائي في حدود ما ال يقل 

»عن 60 % من املتدربين املذكورين؛

................................................................................................. - 17°«

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

»°19 - ......................................................... في املادة VIII - 68 أدناه؛

 )10.000( آالف  في حدود عشرة  الشهري  اإلجمالي  األجر   -  20°«
تشغيل  تاريخ  من  تبتدئ  شهرا   )24( وعشرين  أربعة  ملدة  »درهم  
الفترة  خالل  إحداثها  يتم  التي  املقاولة  طرف  من  واملدفوع  »األجير، 
»املمتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2019 في حدود خمسة )5( 

»أجراء.

»يمنح اإلعفاء املشار إليه أعاله وفق الشرطين التاليين :

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

» - أن يتم التشغيل خالل السنتين األوليين ابتداء من تاريخ إحداث 
»املنشأة.«

»املادة 60. - يلخصوم)يلجزيفاا

»I .- لتحديد صافي الدخل .................................................................. 
»................................................................. تخفيض جزافي نسبته :

عن  يقل  أو  يساوي  الذي  السنوي  اإلجمالي  املبلغ  من   %55  -  «
»168.000 درهم ؛

» - 40% ملا زاد عن ذلك.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 61. - يةتلريف)بسةدخو )ريبألسح)يةلقسأيا

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

الدخل  على  الضريبة  أحكام  لتطبيق  عقارية  أرباحا  تعتبر   -  .II«
»األرباح املثبتة أو املحققة بمناسبة :

» - بيع عقارات ..................................................................................

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

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

وفقا  شفافة  ضريبيا  املعتبرة  عقاري    ...................... عمليات   -  «
»للمادة 3 - °3 أعاله  ؛

أو  بأسهم  شركات  في  املشاركة  أو  بعوض  التفويت  عمليات   -   «
وغير  العقاري  الطابع  عليها  يغلب  شركات  في  مشاركة  »حصص 

»املسعرة ببورصة القيم.

»تعتبر شركات يغلب عليها ................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 65. - تحديد)يةرلح)يةلقسأي)ينفررضا)علاه)يةضريبا

»يساوي صافي الربح املفروضة ........................... مصاريف التملك.

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

.................................................................................................................«
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يضاف إلى..................................................................................  -  .II«

»................................................................................. في املادة 224 أدناه.

اإلرث، طريق  عن  تملكها  وقع  عقارات  تفويت  حالة   »في 

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

».................................................................................... املادة 224 أدناه.

من  املعفاة  الهبة  طريق  عن  تملكه  وقع  عقار  تفويت  حالة  »في 

»الضريبة عمال بأحكام املادة III - 63 أعاله، يمثل ثمن التملك الواجب 

»اعتباره :

إليه  مضافة  بعوض،  تفويت  بآخر  املتعلق  التملك  ثمن  إما   -«

»مصاريف االستثمار املشار إليها أعاله بما فيها املصاريف املتعلقة 

»بالترميم والتجهيز ؛

»- وإما قيمة العقار التجارية...............................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

أؤرس) عن) يةلسشئا) ريبألسح) يةدخو ) تلريف)  -  .66 »املادة 

»يبموي )ينلقوةا

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

»II. - تعد أرباحا ناشئة عن رؤوس أموال منقولة :

 ................................................................. الصافية  األرباح   - »ألف. 

»................................. وهيئات توظيف رأس املال باملجازفة ما عدا :

» - الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري املحددة في املادة 61 
»أعاله وغير املسعرة ببورصة  القيم ؛

» - الشركات العقارية الشفافة ..........................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 70. - تحديد)صسفي)يةرلح)ينفررضا)علاه)يةضريبا

»يحسب الربح الصافي ...................................................................... 

».................................... وال سيما مصاريف السمسرة  والعمولة.

بأثمان تملكها  وقع  الطبيعة  نفس  من  سندات  تفويت  حالة   »في 
»مختلفة...................................................................................................

 )الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة II - .73. - أسلسأ)خسصا

»يحدد سعر الضريبة على النحو التالي  :

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

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

»واو( %20 :

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

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

»°9 - فيما يخص املرتبات واملكافآت واألجور اإلجمالية املدفوعة 

املكتسبة  الشركات  لحساب  عمل  مناصب  يشغلون  الذين  »لألجراء 

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

»والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك ملدة أقصاها خمس )5( سنوات 

»ابتداء من تاريخ توليهم ملهامهم.

مشغلهم  من  يطلبوا  أن  الذكر  السالفي  األجراء  بإمكان  أنه  »غير 

»بشكل اختياري ال رجعة فيه فرض الضريبة عليهم باألسعار الواردة 

»في الجدول املنصوص عليه في I أعاله.

»زاي(  ...............................................................................................

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

»III. - يخضع األشخاص ....................................................................

»..................................................................  بمقدمي الخدمات.

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

و7°(  3° و   2°( »زاي«  و  و9°(  و8°   و6°  و5°  و4°  و3°   2°( »واو«   »و 

»و »حاء« من الفقرة  II والفقرة III أعاله من الضريبة على الدخل.«

»املادة 79. - يإلقريأ)بسنرتبست)ريبجوأ

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

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

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

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

واألجل  الشروط  نفس  ضمن  يدلي  أن  املشغل  على  يجب   -  .V«
األجراء  قائمة  يتضمن  بإقرار  أعاله،   I البند  في  ذكرهم  »اآلنف 
»املستفيدين من اإلعفاء املنصوص عليه في املادة 57-°20 أعاله وفق 

»مطبوع نموذجي تعده اإلدارة.

»يجب أن يتضمن اإلقرار املذكور ما يلي :

»°1 - املعلومات املشار إليها في °1 و °2 و °4 و °5 و °6 و °7 و 8° 
»و°12 و °14 من البند I من هذه املادة ؛

»°2 - نسخة من عقد الشغل غير محدد املدة .«

»املادة III -.84. - ألف - ....................................................................

»باء - ................................................................................................
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حسابات  ماسكي  املؤهلين  املاليين  الوسطاء  على  يجب   - »جيم 

II - »جيم« أدناه أن   -  174 »السندات و البنوك املشار إليهم في املادة 

املنجزة التفويت  عمليات  للسندات  مالك  لكل  بالنسبة   »يلخصوا 

األجنبي، وذلك  املنشأ  املنقولة ذات  األموال  برسم رؤوس  »كل سنة 

»في إقرار يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة، وأن يوجهوه 

»في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الضرائب التابع له 

»مقرهم أو يسلموه له مقابل وصل قبل فاتح أبريل من السنة املوالية 

»لسنة عمليات التفويت املذكورة.

»يجب أن يتضمن اإلقرار املذكور البيانات التالية :

أو  املالي املؤهل ماسك الحسابات  - تسمية وعنوان الوسيط   1°«

»البنك ؛

تسجيل  رقم  أو  وعنوانه  والعائلي  الشخ�ضي  املفوت  إسم   -  2°«

»اإلقرار املشار إليه في املادة 4 املكررة مرتين II - II-1 - أ( من قانون املالية 

2014، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  110.13 للسنة املالية  »رقم 

»رقم 1.13.115 بتاريخ 26 من صفر 1435 )30 ديسمبر 2013( ؛

»°3 - تسمية السندات املفوتة ؛

»°4 - باقي زائد القيمة أو ناقص القيمة الناتج عن عملية التفويت 

»املنجزة خالل السنة.«

»املادة 91. - يإلعفسء)سرن)يلحق)في)يلخصم

»تعفى من الضريبة على القيمة املضافة :

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

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

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

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

»............................................................................. واألفرنة التقليدية.

»III. - )تنسخ(

.................................. التعاونيات  تنجزها  التي  العمليات   -  .IV - 1°-.IV« 

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 92.- يإلعفسء)م )يلحق)في)يلخصم

»I.- تعفى من الضريبة على القيمة املضافة مع االستفادة من الحق 

»في الخصم املنصوص عليه في املادة 101 أدناه :

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

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

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

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

»°6 - أموال اإلستثمار التي ………………………………………………………… 

من  ابتداء  شهرا   )36( ثالثين  و  ستة  مدة  خالل   …………………………«

»تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها.

 »ويراد بالشروع .................................................................................

»..................................................................... مدة ثالثة )3( أشهر.

االستثمارية،  مشاريعها  بتشييد  تقوم  التي  للمنشآت  »بالنسبة 

تسليم  تاريخ  من  ابتداء  شهرا   )36( والثالثين  الستة  أجل  »يسري 

»رخصة البناء.

.............................................................. اإلستثمار  أموال  تعفى   »و 

»............................................... و املحدد في ستة و ثالثين )36( شهرا؛

................................................................................................... - 7°«

................................................................................................... - 8°«

»°9 - السلع التجهيزية و املعدات ........................................... املنهي.

»و يطبق هذا اإلعفاء .........................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 99 .- يبسلسأ)يملخفضا

»تخضع للضريبة بالسعر املخفض :

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

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

» °2 - البالغ 10% مع الحق في الخصم :

- عمليات بيع...................................................................................  « 

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

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

» - عمليات إيجار العقارات املعدة الستعمالها فنادق ....................... 

»................................................................................... السياحية ؛

» - عمليات بيع وتسليم األعمال والتحف الفنية ؛

» - الزيوت السائلة ..............................................................................

» - ملح الطبخ )املنجمي أو البحري( ؛

»- األرز املصنع ؛

»- العجائن الغذائية ؛

» - املسخنات الشمسية ؛
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 » - األغذية املعدة ..............................................................................

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

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

» - عمليات البنوك و االئتمان ..........................................................  

»....................................... املشار اليها في املادة I  11 - 89-°11 أعاله ؛

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

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

» - العمليات التي ينجزها األشخاص ....................... مهنتهم ؛

» - )تنسخ(

 » - املنتجات و املعدات التالية إذا كانت مخصصة .........................

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

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

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

» - الخشب .......................................................... وفحم الخشب ؛

» - أدوات وشباك الصيد املعدة ملحترفي الصيد البحري.

واملنتجات  اآلالت  جميع  البحري  الصيد  وشباك  بأدوات  »يراد 

»املستعملة الجتذاب السمك أو إغرائه بطعم أو صيده أو حفظه.

»°3 - البالغ %14 :

»أ( مع الحق في الخصم :

............................................................................................ الزبدة   -« 

» - )تنسخ(

» - عمليات .......................................................................والبضائع ؛ 

» - الطاقة الكهريائية.

 »ب( من غير الحق في الخصم :
...............................................................................................................«

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 123 . - يإلعفسءيت

»تعفى من الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد :

 »°1 - البضائع املشار إليها .................................................................

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

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

» °21 - السلع ...................................................................... هبات؛

»°22 - أ( أموال االستثمار ……………………….…………………................

»………………………… خالل مـدة ستة وثالثين )36( شهرا ابتداء من 

 6°-I-92 تاريخ الشروع في مزاولة نشاطهم، كما تم تعريفه في املادة«

»أعاله.

االستثمارية،  مشاريعها  بتشييد  تقوم  التي  للمنشآت  »بالنسبة 
 »يسري أجل الستة و الثالثين )36( شهرا ابتداء ....................................

»............................................................... قابلة للتجديد مرة واحدة؛

»ب( السلع .............................................. أو تفوق كلفتها مائة  )100( 
»مليون درهم وذلك في إطار اتفاقية ....................................................... 

».......................................................... املادة I- - I - 92°6 أعاله.

 »و يشمل هذا اإلعفاء ...........................................................................
...............................................................................................................«

................................................................................................. - 23°«

................................................................................................. - 24°«

  ............................................. املعدات  و  التجهيزية  السلع   -  25°«
»املنهي .

 »ويطبق هذا اإلعفاء ..........................................................................
.............................................................................................................«

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 127. - يالتفسقست)ريملحرأيت)يلخسضلا)إلجريء)يةتسجال

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

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

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

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

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

االقتصادي  النفع  ذات  املجموعات  في  الحصص  تفويت  »ج( 
ببورصة  أسهمها  تدرج  لم  التي  الشركات  في  واألسهم  »والحصص 
العقارية  الشركات  في  املشاركة  حصص  أو  أسهم  وكذا  »القيم 

»الشفافة املشار إليها في املادة 3 - °3 أعاله.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 133. - يةويجبست)يةندباا

»I.- النسب املطبقة :

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

................................................................................................... - 1°«
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في  الحصص  أو  األسهم  عن  عوض،  بغير  أو  بعوض  التخلي،   2°«

»الشركات العقارية املشار إليها في املادة 3 - °3 أعاله وكذا في الشركات 

»التي يغلب عليها الطابع العقاري املشار إليها في املادة II - 61 أعاله والتي 

»لم تدرج أسهمها ببورصة القيم ؛

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

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

»باء - تخضع لنسبة %3 :

»°1 - )تنسخ(

 »°2 - التخلي بعوض ............................................................................

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

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

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

»واو - يخضع لنسبة %4 :

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

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

 »°2 - االقتناء بعوض ألراض ................................................................

»................................................................ املادة I - 134 بعده ؛

»°3 - التخلي عن الحصص في املجموعات ذات النفع االقتصادي 

في إليها  املشار  غير  الشركات  في  املشاركـة  حصص  أو  األسهـم   »وعن 

»I - »ألف« - °2 من هذه املادة.

الفقرة السابقة، يخضع لواجب نقل امللكية  »استثناء من أحكام 

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

عـن  لشـركــة،  أو  االقتـصـادي  النفـع  ذات  ملجمـوعـة  عينـيـة  »أمواال 

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

»سنوات من تاريخ تقديم األموال املذكورة.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 152. - يإلقريأ)ثلويلد)يبسهم)رحصص)ينشسأكا)ريةدخو )

»ينلت25ة)في)حك هس

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

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

 »III. - يجب على الوسطاء املاليين املؤهلين ماسكي حسابات السندات

 »الذين يدفعون أو يضعون رهن اإلشارة أو يقيدون في الحساب عوائد

 »األسهم وحصص املشاركة و الدخول املعتبرة في حكمها ذات املنشأ

 »األجنبي أن يوجهوا، قبل فاتح أبريل من كل سنة في رسالة مضمونة

الضرائب مفتش  إلى  وصل  مقابل  يسلموها  أو  بالتسلم  إشعار   »مع 

 »التابع له مقرهم االجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية باملغرب، اإلقرار

»بالعوائد املشار إليها أعاله محررا على أو وفق مطبوع تعده اإلدارة 

»يتضمن ما يلي :

» - تسمية وعنوان الوسيط املالي املؤهل ماسك الحسابات؛

» - عناصر فرض الضريبة باألرقام وتتضمن:

»* املبلغ اإلجمالي للعوائد املوزعة؛

»* تاريخ الحجز في املنبع؛

»* مبلغ الضريبة املحجوزة في املنبع.

اإلقرار  تسجيل  رقم  أو  املوزعة  العوائد  من  املستفيدين  هوية   -«

»املشار إليه في املادة 4 املكررة مرتين - II- 1 - II أ( من قانون املالية 

»رقم 110.13 للسنة املالية 2014، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

»رقم 1.13.115 بتاريخ 26 من صفر 1435) 30  ديسمبر 2013( .

الشروط  نفس  وفق  البنوك  طرف  من  اإلقرار  هذا  »ويحرر 

في  إليه  املشار  املنبع  في  الضريبة  تقوم بحجز  الذكر عندما  »السالفة 

»املادة II - 174 - »جيم« أدناه.

ذيت) ينسةاا) يةتوظافست) من) بسلحسصالت) يإلقريأ)  -.153 »املادة 

»يةدخل)يةثسبت

»يجب على الخاضعين للضريبة ..................................................................

».............................. املنصوص عليها في املادة I - 152  أعاله.
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السندات  املؤهلين ماسكي حسابات  املاليين  الوسطاء  »يجب على 

الدخل  ذات  املالية  التوظيفات  من  الحاصالت  دفع  يتولون  »الذين 

»الثابت ذات املنشأ األجنبي، أو يضعونها رهن اإلشارة أو يقيدونها في 

»الحـساب أن يوجهوا اإلقرار املشار إليه أعاله وأن يتضمن البيانات 

»املنصوص عليها في املادة III - 152 أعاله.

الشروط   نفس  وفق  البنوك  طرف  من  اإلقرار  هذا  »ويحرر 

 »املشار إليها أعاله عندما تقوم بحجز الضريبة في املنبع املشار إليه في

»املادة II - 174 - »جيم« أدناه.«

»املادة 155 .- يإلقريأ)يإلةكت2رني

»I. - يجوز للخاضعين للضريبة أن يدلوا إلى إدارة الضرائب بطريقة 

»إلكترونية باإلقرارات املنصوص عليها في هذه املدونة وفق الشروط 

»املحددة بقرار للوزير املكلف باملالية.

إلكترونية  بطريقة  الضرائب  إلدارة  اإلدالء  يجب  أنه  »غير 

»باإلقرارات السالفة الذكر:

أو  يفوق  التي  للمنشآت  بالنسبة   2010 يناير  فاتح  من  ابتداء    -«

احتساب  دون  درهم،  مليون   )100( مائة  أعمالها  رقم  »يساوي 

»الضريبة على القيمة املضافة ؛

يفوق التي  للمنشآت  بالنسبة   2011 يناير  فاتح  من  ابتداء  و   -« 

»أو يساوي رقم أعمالها خمسون )50( مليون درهم، دون احتساب 

»الضريبة على القيمة املضافة؛

يفوق  التي  للمنشآت  بالنسبة   2016 يناير  فاتح  من  وابتداء   -«

»أو يساوي رقم أعمالها عشرة )10( ماليين درهم، دون احتساب 

»الضريبة على القيمة املضافة؛

يفوق  التي  للمنشآت  بالنسبة   2017 يناير  فاتح  من  وابتداء   -«

احتساب  دون  درهم،  ماليين   )3( ثالثة  أعمالها  رقم  »أو يساوي 

»الضريبة على القيمة املضافة.

محددة  حرة  ملهن  املزاولين  للضريبة  الخاضعين  على  يتعين   «

»الئحتها بنص تنظيمي أن يدلوا لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية 

»باإلقرارات املنصوص عليها في هذه املدونة.

»تحدد شروط تطبيق الفقرة أعاله بنص تنظيمي.

»بالنسبة لواجبات التسجيل والتمبر، يجوز كذلك القيام باإلجراء 

للوزير املكلف  »بالطريقة اإللكترونية، وفق الشروط املحددة بقرار 

»باملالية.

اآلثار  نفس  املذكورة  اإللكترونية  واإلجراءات  لإلقرارات  »تكون 

»القانونية :

اإلدارة  تعده  نموذجي  مطبوع  وفق  أو  على  املحررة  لإلقرارات    -«

»واملنصوص عليها في هذه املدونة؛

»-  إلجراءات التسجيل والتمبر التي تخضع لها العقود املحررة على 

»الورق.

يجب  املضافة  القيمة  على  للضريبة  الخاضعين  يخص  »وفيما 

بالدفعات  إلكترونية مصحوبا  بطريقة  باإلقرارات  اإلدالء  يكون  »أن 

»املنصوص عليها في هذه املدونة.

»II. - يجوز للخاضعين للضريبة املزاولين لنشاط كمقاولين ذاتيين 

الهيأة  لدى  يدلوا  أن  أعاله،  املكررة   42 املادة  في  محدد  هو  »كما 

»املشار إليها في املادة 82 املكررة أعاله، بوسائل إلكترونية باإلقرارات 

»املنصوص عليها في هذه املدونة. 

»تكون لهذه اإلقرارات اإللكترونية نفس اآلثار القانونية املتعلقة 

اإلدارة  تعده  نموذجي  مطبوع  وفق  أو  على  املحررة  »باإلقرارات 

»واملنصوص عليها في هذه املدونة.«

 »املادة 169. - يبسيء)يإلةكت2رني

»I. - يمكن للخاضعين للضريبة أن يؤدوا مبلغ الضريبة و الدفعات 

بطريقة  الضرائب  إدارة  لدى  املدونة  هذه  في  عليها  »املنصوص 

»إلكترونية وفق الشروط املحددة بقرار للوزير املكلف باملالية.

»غير أنه يجب القيام باألداءات السالفة الذكر بطريقة إلكترونية 

»لدى إدارة الضرائب :

أو  يفوق  التي  للمنشآت  بالنسبة   2010 يناير  فاتح  من  ابتداء    -«

احتساب  دون  درهم،  مليون   )100( مائة  أعمالها  رقم  »يساوي 

»الضريبة على القيمة املضافة ؛

يفوق التي  للمنشآت  بالنسبة   2011 يناير  فاتح  من  ابتداء  و   -« 

»أو يساوي رقم أعمالها خمسون )50( مليون درهم، دون احتساب 

»الضريبة على القيمة املضافة؛

يفوق  التي  للمنشآت  بالنسبة   2016 يناير  فاتح  من  وابتداء   -«

»أو يساوي رقم أعمالها عشرة )10( ماليين درهم، دون احتساب 

»الضريبة على القيمة املضافة؛
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يفوق  التي  للمنشآت  بالنسبة   2017 يناير  فاتح  من  وابتداء   -«

احتساب  دون  درهم،  ماليين   )3( ثالثة  أعمالها  رقم  »أو يساوي 

»الضريبة على القيمة املضافة.

محددة  حرة  ملهن  املزاولين  للضريبة  الخاضعين  على  يتعين  »كما 

»الئحتها بنص تنظيمي أن يؤدوا مبلغ الضريبة والدفعات املنصوص 

املحددة  الشروط  وفق  الضرائب  إدارة  لدى  املدونة  هذه  في  »عليها 

»بنص تنظيمي.

لألداءات  القانونية  اآلثار  نفس  اإللكترونية  لألداءات  »تكون 

»املنصوص عليها في هذه املدونة.

»II. - يجوز للخاضعين للضريبة املزاولين لنشاط كمقاولين ذاتيين 

»كما هو محدد في املادة 42 املكررة أعاله أن يؤدوا لدى الهيأة املشار 

»إليها في املادة 82 املكررة أعاله بطريقة إلكترونية أو بأي طريقة تقوم 

»مقامها الدفعات املنصوص عليها في هذه املدونة.

القانونية لألداءات  »تكون لهذه األداءات اإللكترونية نفس اآلثار 

»املنصوص عليها في هذه املدونة.

........................................ IV.- وإذا اعتبرت الشركة   -  .170  »املادة 

».................................................................. بخمسة عشر )15( يوما.

.............................................................. تصفية  عند  استبان   »وإذا 

»..................................................................... تاريخ حلولها.

باإلقرار  الشركة....................................................................  »تقوم 

»املومأ إليه أعاله.

»وفي حالة العكس، تقوم الشركة تلقائيا باستنزال زائد الضريبة 

السنوات  برسم  املستحقة  االحتياطية  الدفعات  من  دفعته  »الذي 

»املحاسبية املوالية وإن اقت�ضى الحال من الضريبة املستحقة برسم 

»هذه السنوات.«

»املادة 173.- يةتحصال)بويسطا)يبسيء)يةتلقسئي

»I. - يدفع بطريقة تلقائية :

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

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

»................................................ رأس املال والدين ؛

إجمالي  برسم  للضريبة  الخاضع  على  املستحقة  الضريبة   -«

املنصوص  األجنبي  املنشأ  ذات  املنقولة  األموال  رؤوس  ودخول  »أرباح 

قبل  )5° »واو«-  و   2° »جيم«-   -II(  73 و   25 املادتين  في   »عليها 

عليها الحصول  تم  التي  للسنة  املوالية  السنة  من  أبريل   »فاتح 

»أو وضعها رهن إشارة املستفيد أو قيدها في حسابه .

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

يست2سيس) ر) ينلب ) في) يلحجز) طريق) عن) يةتحصال)  -.174 »املادة 
»يةضريبا

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

»II.- الدخول واألرباح الناشئة عن رؤوس األموال املنقولة

املنقولة  األموال  رؤوس  عن  الناشئة  واألرباح  الدخول  »تخضع 
»للضريبة عن طريق حجزها في املنبع، باستثناء األرباح املشار إليها في 

»املادتين I - 84 و I - 173 أعاله.

»ألف - دخول رؤوس األموال املنقولة

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

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

»باء- األرباح الناتجة عن رؤوس األموال املنقولة

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

من   II  -  84 املادة  في   .......................................................................«
»هذه املدونة.

»جيم- الدخول واألرباح الناتجة عن رؤوس األموال املنقولة ذات 
»املنشأ األجنبي

املنشأ  ذات  املنقولة  األموال  رؤوس  وأرباح  دخول  يخص  »فيما 
»األجنبي املتأتية من سندات مقيدة في حساب سندات لدى الوسطاء 
املنبع  في  الضريبة  تحجز  البنوك،  لدى  بها  املصرح  تلك  و  »املاليين 
 )5° »واو«-  و   2° )II- »جيم«-   73 املادة  في  عليها  املنصوص  »باألسعار 
»أعاله، من لدن الوسطاء املاليين املؤهلين ماسكي حسابات السندات 

»والبنوك.

»فيما يخص الوسطاء املاليين املؤهلين املذكورين، يجب أن يدفع 
لها  التابع  الضرائب  إدارة  لقابض  املنبع  في  املحجوز  الضريبة  »مبلغ 
»مقرهم االجتماعي قبل فاتح أبريل من السنة املوالية للسنة التي تم 
وضعها  أو  الذكر  السالفة  واألرباح  الدخول  على  الحصول  »خاللها 
»رهن إشارة املستفيد أو قيدها في حسابه، بعد استنزال مبلغ الضريبة 

»األجنبية طبقا ألحكام املادة 77 أعاله.

»فيما يخص  البنوك، تدفع الضريبة املحجوزة في املنبع وفق نفس 
بها  يدلي  التي  الوثيقة  على  استنادا  ذكرهم  اآلنف  واألجل  »الشروط 

»الخاضع للضريبة والتي تتضمن البيانات التالية :

الدخول  هذه  من  املستفيد  وعنوان  والعائلي  الشخ�ضي  اإلسم   -«
 »واألرباح أو رقم تسجيل اإلقرار املشار إليه في املادة 4 املكررة مرتين

 ،2014 املالية  للسنة   110.13 رقم  املالية  قانون  من  أ(  -1-II-«
26 من  بتاريخ   1.13.115 الظهير الشريف رقم  بتنفيذه  »الصادر 

»صفر 1435 )30  ديسمبر 2013( ؛
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» - طبيعة السندات؛

التفويت  عملية  عن  الناتج  القيمة  ناقص  أو  القيمة  زائد  باقي   -  «
»املنجزة خالل السنة؛

 77 » - مبلغ الضريبة األجنبية املمكن استنزاله طبقا ألحكام املادة 
»أعاله ؛

لدى  بها  املصرح  واألرباح  الدخول  مبلغ  من  نقصان  حالة  »في 
طرف  من  باسمه  للضريبة  الخاضع  وضعية  تسوى  »البنوك، 
بتطبيق  اإلخالل  دون  تلقائية،  بطريقة  الضرائب  »إدارة 

»املقتضيات املنصوص عليها في املادة 208 أدناه.

»وينجز الدفع بورقة إعالم تحرر وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 179. - طرق)يةتحصال

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

»II. - طرق أخرى لتحصيل واجبات التمبر

»تؤدى واجبات التمبر ....................................................................... 
»............................................................ الذي يفوض له ذلك.

غير أنه :

» - تستخلص............................................................واجبات التمبر ؛

إعالنات  على  املستحقة  التمبر  واجبات  إقرار  على  بناء  تؤدى   -  «
املادة  في  إليها  املشار  التمبر  واجبات  وكذا  الشاشة  على  »اإلشهار 
يفوق  أو  يساوي  التي  للمقاوالت  بالنسبة  أدناه  باء(   -  I(  252«
»رقم معامالتها السنوي برسم آخر سنة محاسبية مختتمة مليوني 

»)2.000.000( درهم.

»وعندما يقل رقم األعمال املحقق خالل سنة معينة عن مليوني 
بواسطة  األداء  إلزامية  من  املقاولة  تعفى  ال  درهم،   )2.000.000(«
»اإلقرار إال إذا ظل رقم األعمال املذكور أقل من هذا املبلغ ملدة ثالث 

»)3( سنوات محاسبية متتالية.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 210. - حق)ينريقبا

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

...............................................................................................................« 
»............................................................................... الجاري بها العمل.

»فيما يخص الخاضعين للضريبة املشار إليهم في املادة 146 املكررة 
أن  بمقتضاه  يمكن  في إجراء معاينة  الحق  الضريبية  »أعاله، لإلدارة 
»تطلب منهم تقديم الفاتورات املتعلقة باملشتريات أو أي ورقة أخرى 

»لها قوة اإلثبات الواردة  في املادة 146 أعاله.

»يمارس حق املعاينة ..........................................................................

»..................................................................... تحرير الفاتورات.

إليهم املشار  للضريبة  الخاضعين  من  يطلبوا  أن  لهم   »ويجوز 
146 املكررة أعاله، نسخة من الفواتير أو الوثائق املتعلقة  »في املادة 
»باملشتريات املنجزة من طرف الخاضعين للضريبة املذكورين خالل 

»التدخل في عين املكان.

»يسلم اإلشعار ..................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 247 . - سخو )حيز)يةتطباق)رأحكسم)ينتقسةاا

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

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

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

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

»XII.- ألف- يعفى املنعشون العقاريون ............................................

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

»............................................................................واجبات التسجيل.

»يقصد بالسكن ..............................................................................

»............................................................................)140.000( درهم.

»يمكن أن يستفيد ...........................................................................

».................................................................... املعايير املحددة أعاله.

للمواطنين  الرئيسية  للسكنى  املساكن  هذه  تخصيص  »يجب 
»أواألجانب املقيمين باملغرب في وضعية قانونية،الذين يقل أويساوي 
»دخلهم الشهري......................................................... بالجماعة املعنية.

................................................................................. ألحد  »ويمكن 

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

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

القيمة  ذي  السكن  ملؤجري  املمنوحة  االمتيازات   - املكررة  »باء 
»العقارية املخفضة

 .......................................................................... املؤجرون  »يستفيد 
ملدة  للكراء  تخصيصها  قصد   ..............................................................«
من  الرئي�ضي،  للسكن  استعمالها  ألجل  األقل  على  سنوات   )8( »ثمان 
»اإلعفاء ملدة ثمان )8( سنوات على األكثر ابتداء من سنة إبرام أول 

»عقد لإليجار من :
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............................................................ الشركات  على  الضريبة   -  « 
 »............................................................. بعد انقضاء مدة الثماني )8(

»سنوات املشار إليها أعاله.

 ..................................................................... املساكن  اقتناء  »يجب 
»........................................................ تاريخ اقتناء املساكن املذكورة.

 »استثناء ............................................................. املبلغ األق�ضى للكراء 
»في ألف )1.000( درهم.

 ........................................................................ املكتري  على  »يتعين 
................................................................................................................«
................................................................................................................«

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

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

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

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

»باء املكررة - االمتيازات املمنوحة ملؤجري السكن االجتماعي

 ..................................................................... املؤجرون  »يستفيد   
ثماني ملدة  للكراء  تخصيصها  قصد   ....................................................« 

»)8( سنوات على األقل ألجل استعمالها للسكن الرئي�ضي، من اإلعفاء 
عقد  أول  إبرام  سنة  من  ابتداء  األكثر  على  سنوات   )8( ثماني  »ملدة 

»لإليجار من :

............................................................ الشركات  على  الضريبة   -  « 
 )8( الثماني  مدة  انقضاء  بعد   ..................................................«

»سنوات املشار إليها أعاله.

»يجب اقتناء املساكن املذكورة .........................................................

».................................................. من تاريخ اقتناء املساكن املذكورة.

 »استثناء ............................................................. املبلغ األق�ضى للكراء 
»في ألفي )2.000( درهم.

»يتعين على املكتري أن ....................................................................

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

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

»........................................................... ابتداء من فاتح يناير 2010.

»XVII. - ألف - األشخاص الذاتيون الذين يزاولون بصورة فردية 
2014 عمال  31 ديسمبر  تاريخ  في  الشياع  أو على  في شركة فعلية  »أو 
الصافية  النتيجة  نظامي  الدخل حسب  للضريبة على  »مهنيا خاضعا 
الضريبة  عليهم  تفرض  ال  املبسطة،  الصافية  النتيجة  أو  »الحقيقية 

املساهمة  إثر  على  تحقيقه  تم  الذي  القيمة  زائد  صافي  إلى  »بالنسبة 

»بجميع عناصر أصول وخصوم منشآتهم في شركة خاضعة للضريبة 

»على الشركات يحدثونها ما بين فاتح يناير 2015 و31 ديسمبر 2016، 

»وفق الشروط التالية :

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

»- أن تتم املساهمة املذكورة بين فاتح يناير 2015 و31 ديسمبر 2016.

»وعالوة على ذلك ال يخضع .............................................................

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

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

»........................................................................ في املادة 221 أعاله.

»XVIII. - ال تفرض الضريبة على امللزمين املزاولين لنشاط خاضع 

»للضريبة على الدخل والذين يقومون ألول مرة بالكشف عن هويتهم 

»لدى إدارة الضرائب بالتسجيل في جدول الرسم املنهي ابتداء من فاتح 

املنجزة  والعمليات  املكتسبة  الدخول  أساس  على  إال   2015 »يناير 

»ابتداء من هذا التاريخ.

......................................................... للضريبة  للخاضعين  »بالنسبة 

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

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

2015 إلى غاية  »تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير 

»31 ديسمبر 2016.

............................................................................................... -. XIX«

................................................................................................ -. XX«

............................................................................................... -. XXI«
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املخصص  السكن  ملقتني  املمنوحة  االمتيازات  ألف-   -.XXII«

»للطبقة الوسطى

»يجب على  املنعشين العقاريين......................................................

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

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

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

»3 - يجب تخصيص هذه املساكن للمواطنين أواألجانب املقيمين 

 »باملغرب في وضعية قانونية، الذين ال يتعدى دخلهم الشهري .................... 

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 262.- تلريفا)يةضريبا

»تحدد تعريفة الضريبة كما يلي:

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

»غير أنه تفرض الضريبة بنفس التعريفة املقررة للعربات املستخدم 

»فيها البنزين على :

واململوكة  كزوال  محرك  ذات  »بيكوب«  النفعية  العربات   -  «

»ألشخاص ذاتيين ؛

مزدوج  محرك  ذات  العربات  أو  كهربائي  محرك  ذات  العربات   -  «

»)كهربائي وحراري(.

»يجب في الحاالت املبينة ....................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

للضرائب  العامة  املدونة   ،2015 يناير  فاتح  من  ابتداء  تتمم   -  .II

الكتاب  من  األول  القسم  من  الخامس  وبالباب  املكررة   146 باملادة 

الثاني كما يلي :

»املادة 146 املكررة. - أرأيق)إثبست)ينشت2يست)بسةندبا)ةلخسضلين)

»ةلضريبا)يملحدسة)سخوةهم)ينهلاا)حدب)نظسم)يةرلح)يلجزيفي

»يخضع لاللتزام املنصوص عليه في املادة 146 أعاله، الخاضعون 

الجزافي  الربح  نظام  حسب  املهنية  دخولهم  املحددة  »للضريبة 

40 أعاله، ابتداء من السنة املوالية للسنة  »املنصوص عليه في املادة 

»التي تم خاللها إصدار مبلغ أصلي سنوي للضريبة على الدخل يتجاوز 

»خمسة آالف )5000( درهم.

»يطبق هذا االلتزام بصفة دائمة كيفما كان مبلغ الضريبة األصلي 

»الصادر برسم السنوات املوالية.«

»الكتاب الثاني

»يندسطر)يلجبسلاا

»القسم األول

»مريقبا)يةضريبا

»الباب األول

……………………………………………………………………………………………«

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

»الباب الخامس

»مدطرة)يالتفسق)يندبق)حو )أث سن)يةتحويل

»املادة 234 املكررة. - نطسق)تطباق)يالتفسق

مباشرة  غير  أو  مباشرة  تبعية  عالقات  لها  التي  للمنشأة  »يمكن 
مع  مسبق  اتفاق  إبرام  تطلب  أن  املغرب  خارج  توجد  »بمنشآت 
إليها املشار  العمليات  أثمنة  تحديد  طريقة  حول  الضرائب   »إدارة 

» في املادةIII-214 أعاله ملدة ال تتجاوز أربع )4( سنوات محاسبية. 

»تحدد كيفيات إبرام االتفاق املذكور بنص تنظيمي.

»املادة 234 املكررة مرتين. - ض سنست)يالتفسق)رلطالنه

»ال يجوز لإلدارة أن تعيد النظر في طريقة تحديد أثمنة العمليات 
»املشار إليها في املادة III-214 أعاله التي تم إبرام اتفاق مسبق في شأنها 

»مع املنشأة وفقا ملقتضيات املادة 234 املكررة أعاله.

حيز  دخوله  تاريخ  منذ  أثر  ودون  باطال  االتفاق  يعتبر  أنه  »غير 
»التنفيذ في الحالتين التاليتين :

أخطاء اقتراف  أو  معلومات  إخفاء  أو  خاطئة  وقائع  تقديم   - « 
»أو إغفاالت من طرف املنشأة ؛

» - عدم احترام املنشأة  للطريقة املتفق عليها ولاللتزامات املضمنة 
»في االتفاق أو استعمال اساليب احتيالية.

في إطار  إال  السالفتين من طرف اإلدارة  الحالتين  إثارة  » وال يمكن 
 220 املادة  في  عليهما  املنصوص  الضرائب  تصحيح  »مسطرتي 

»أو املادة221 أعاله.«

145 املكررة  2015 أحكام املواد  III. - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 
و 212 املكررة و 229 املكررة من املدونة العامة للضرائب السالفة الذكر.

IV.)-)سخو )حيز)يةتلفاذ):

كما  للضرائب  العامة  املدونة  من   III-  28 املادة  أحكام  تطبق   -  1
والتسبيقات  املبرمة  العقود  على  أعاله   I بالبند  وتتميمها  تغييرها  تم 

املقدمة ابتداء من فاتح يناير 2015.
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2 - تطبق أحكام املادة II -73- »واو« - °9 من املدونة العامة للضرائب، 

املكتسبة  األجور  دخول  على  أعاله   I بالبند  وتتميمها  تغييرها  تم  كما 

ابتداء من فاتح يناير 2015.

I -6°- I --1- و 123 - °22 - أ( من املدونة  3 - تطبق أحكام املادتين  92 

لم  التي  املنشآت  أعاله على   I بالبند  تغييرها  تم  كما  للضرائب  العامة 

تستنفد في 31 ديسمبر 2014 أجل 24 شهرا وكذا اآلجال اإلضافية.

للضرائب كما  العامة  املدونة  °2 من   -  99 املادة  أحكام  - تطبق   4

عمليات  على   %  10 سعر  بتطبيق  املتعلقة  أعاله   I بالبند  تتميمها  تم 

القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء املتعلق بالسكن االجتماعي 

املشار إليه في املادة I -l 28°- I - 92 -من املدونة العامة للضرائب على عقود 

القرض املبرمة ابتداء من فاتح يناير 2015.

5 - تطبق أحكام املادة IV - 170 من املدونة العامة للضرائب كما تم 

تغييرها وتتميمها بالبند I أعاله على زائد الضريبة الذي دفعته الشركة 

برسم السنوات املحاسبية املفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2015.

وتظل أحكام املادة IV - 170 من املدونة العامة للضرائب الجاري 

بها العمل قبل فاتح يناير 2015 مطبقة على زائد الضريبة الذي دفعته 

الشركة برسم السنوات املحاسبية املفتوحة قبل التاريخ السالف الذكر.

تحفيز)يةتشغال)

املادة 7 

تجاريا  أو  صناعيا  نشاطا  تزاول  التي  املقاوالت  تستفيد   -.I

أوالخدماتية  العقارية  واملقاوالت  التقليدية  الصناعة  ومقاوالت 

تشغل  التي  الجمعيات،  وكذا  الغابوية  أو  الفالحية  واالستغالالت 

طالبي العمل في إطار عقود الشغل غير محددة املدة، من تحمل الدولة، 

على  املستحقة  االشتراك  لواجبات  شهرا،   )24( وعشرين  أربعة  ملدة 

لرسم  وكذا  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لفائدة   املشغلين 

التكوين املنهي، وذلك وفق الشرطين التاليين :

فاتح  بين  ما  املمتدة  الفترة  الجمعية خالل  أو  املقاولة  تحدث  أن   -

يناير 2015 و 31 ديسمبر 2019 ؛

شهرا   )24( وعشرين  أربعة  داخل  العمل  طالب  تشغيل  يتم  أن   -

تبتدئ من تاريخ إحداث املقاولة أو الجمعية .

وتستفيد املقاولة أو الجمعية من تحمل الدولة السالف الذكر في 

حدود خمسة أجراء.

II. - يتعين على رب العمل أن يقدم اإلقرارات املنصوص عليها في 

بالوثائق  املختصة  املصالح  إلى  يدلي  وأن  العمل،  به  الجاري  التشريع 

والتنظيمية  التشريعية  النصوص  في  محددة  هي  كما  الضرورية 

الجاري بها العمل.

على  تم  صحيحة  غير  بيانات  يتضمن  إقرار  كل  عن  يترتب   -  .III

سقوط  أعاله،   I البند  في  عليها  املنصوص  االمتيازات  منح  أساسها 

للمبالغ  العمل  رب  وإرجاع  االمتيازات  هذه  من  االستفادة  في  الحق 

النصوص  بموجب  املقررة  الجزاءات  تطبيق  مع  منها  استفاد  التي 

التشريعية الجاري بها العمل.

املادة 7 املكررة

املتضمن  للعقد  العقارية  بالسجالت  التقييد  يخضع  ال 

أو  األفراد  الفالحيين،  املستغلين  طرف  من  العينية  للمساهمة 

الفقرة  ملقتضيات  طبقا  شركة  في  الشياع،  في  الشركاء  املالك 

247 من املدونة العامة للضرائب، إال لواجب  XVII - باء من املادة 

عقار. كل  عن  درهم   )1000( ألف  مبلغه  ثابت 

يةرسم)يلخسص)ينفررض)على)يإلس لت

املادة 8 املكررة

12 من  املادة  تغير وتتمم أحكام   ،2015 يناير  فاتح  ابتداء من   -  .I

قانون املالية رقم 44.01 للسنة املالية 2002، الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 )31 ديسمبر 2001( 

كما تم تتميمه وتغييره، كما يلي :

» I .- يفرض ابتداء من فاتح يناير 2015 رسم خاص على اإلسمنت 

»املنتج محليا أو حين استيراده.

»II .- يحدد سعر الرسم ............................. من اإلسمنت.

بالرسوم   ................. املستورد  اإلسمنت  يخص  فيما   -.  III«

»الجمركية.

........ على  الرسم  يدفع  محليا  املنتج  اإلسمنت  يخص  فيما   -.  IV« 

أو  اإلسمنت  بيع  فاتورات  تحرير  لشهر  املوالي  الشهر  نهاية  »في 

الوحدات  لدن  من  وسيطة  كمواد  الداخلي  لالستهالك  »استعماله 

فيه  تبين  بتصريح  املذكورة  الدفعات  تشفع  أن  ويجب  »املذكورة. 

»كميات اإلسمنت املباعة واملستعملة لالستهالك الداخلي.

أو  املبيعة  اإلسمنت  بكميات  اإلقرار  تقديم  عن  تخلف  »كل 

»املستعملة لالستهالك الداخلي أو كل تأخير في إيداع اإلقرار ..............

)الباقي ال تغيير فيه.(
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II.)-)ينـويأس)ينرصـدة
تخصاص)حصالا)يةتفويت

املــادة 9

املادة  أحكام   ،2015 يناير  فاتح  ابتداء من  التالي،  النحو  تغير على 
الصادر   ،2011 املالية  للسنة    43.10 رقم  املالية  قانون  من   11
 1432 23 من محرم  بتاريخ   1.10.200 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)29 ديسمبر 2010( : 

 »املادة 11. - تدفع ...............................................................................
»............................................................................... لهذا الصندوق.

للتنمية الثاني  الحسن  صندوق   ......................................  »تدفع 
»االقتصادية واالجتماعية، وصندوق التنمية الصناعية واالستثمارات 
للسنة   100.14 رقم  املالية  قانون  من   19 باملادة  عليه  »املنصوص 

»املالية 2015.«

ينويأس)ينرصدة)ةفسلدة)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)يند ى)
»صلدرق)تضسمن)مؤسدست)يةتأمين«

املادة 9 املكررة

2015، أحكام املادة  تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 
 1404 ربيع اآلخر   6 في  الصادر   1.84.7 الشريف رقم  الظهير  15 من 
انتظار  في  مالية  تدابير  باتخاذ  يتعلق  قانون  بمثابة   )1984 يناير   10(

إصدار قانون املالية لسنة 1984، كما تم تغييرها :

»املادة 15 .- ........................................................................................

»I. - نسخ

»II. - نسخ

»III. - نسخ

 ................................................................................... لتمويل   -  .IV«
»........................................................................................... السنوية.

»وتحسب............................................................................................ 
»................................................................................... التصحيحي.

»V. - نسخ

»VI.- نسخ

التأمين  مقاوالت  تصفية  عن  الناتجة  األصول  فوائض   -  .VII«
»وإعادة التأمين تدفع إلى »صندوق تضامن مؤسسات التأمين«.«

ينـويأس)ينـرصـدة)ةلجهـست

املــادة 10

تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة 66 من القانون رقم 47.96 
2015 نسبة  املالية  السنة  للجهات عن  الجهة، ترصد  بتنظيم  املتعلق 

1% من حصيلة الضريبة على الشركات.

املــادة 11

تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من املادة 66 من القانون رقم 47.96 

2015 نسبة  املالية  السنة  للجهات عن  الجهة، ترصد  بتنظيم  املتعلق 

1% من حصيلة الضريبة على الدخل .

تثبات)ينبسةغ)ينرصدة)في)ميزيناست)مريفق)يةدرةا)يندي2ة

بصوأة)مدتقلا)ريلحدسبست)يلخصوصاا)ةلخزيلا)

املــادة 12

تثبت خالل السنة املالية 2015 مع مراعاة أحكام قانون املالية هذا، 

مستقلة  بصورة  املسيرة  الدولة  مرافق  ميزانيات  في  املرصدة  املبالغ 

والحسابات الخصوصية للخزينة املفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 .

مريفق)يةدرةا)يندي2ة)بصوأة)مدتقلا

إحديث)مرفق)يةدرةا)يندي2)بصوأة)مدتقلا

يند ى)»ينؤسدا)ينركزيا)ةتدبي2)رتخزين)يةلتسس«

املادة 13

يحدث ، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، مرفق الدولة املسير بصورة 

التابع  العتاد«  وتخزين  لتدبير  املركزية  »املؤسسة  املسمى  مستقلة 

للسلطة الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

تغاي2)مريفق)يةدرةا)يندي2ة)بصوأة)مدتقلا

املادة 14

تغير على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2015، تسمية مرافق 

الدولة املسيرة بصورة مستقلة التالية :

- »مديرية املراقبة والدراسات والتنسيق« التابعة للسلطة الحكومية 

املكلفة بالبيئة ب »املختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث« ؛

التـابع  ورززات«   - والسـيـاحية  الفندقية  التكنـولوجيـا  »معهد   -

املتخصص  »املعهد  ب  بالسيـاحة  املكلفة  الحكـومية  للسلطة 

للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بورززات« ؛

الحكومية  للسلطة  التابع  والتعاضد«  االجتماعي  الضمان  - »قسم 

املكلفة بالتشغيل والشؤون االجتماعية ب » قسم التكوين« ؛

- »املركز االستشفائي اإلقليمي لواد الذهب« التابع للسلطة الحكومية 

املكلفة بالصحة ب » املركز االستشفائي الجهوي لوادي الذهب  - لكويرة«.
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يلحدسبست)يلخصوصاا)ةلخزيلا
إحديث))حدسب)مرصد)بموأ)خصوصاا)يد ى

)»صلدرق)محسألا)يةغش)يلج ركي«)

املادة 15

I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات املتعلقة بحصيلة 
والضرائب  الجمارك  إدارة  لصالح  استيفاؤها  يتم  التي  املوارد  بعض 
غير املباشرة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2015 حساب مرصد ألمور 
وزير  ويكون  الجمركي«  الغش  محاربة  »صندوق  يسمى  خصوصية 

املالية آمرا بالصرف لهذا الحساب.

II. - يتضمن هذا الحساب :

في)يلجسنب)يةديلن): (

- حصيلة الغرامات واملصالحات واملصادرات التي يتم استيفاؤها في 
ميدان مخالفات الصرف والجمرك والضرائب غير املباشرة وكذا 
بها  الجاري  واألنظمة  القوانين  في  عليها  املنصوص  األخرى  املوارد 

العمل ؛

إدارة  قباض  طرف  من  استيفاؤها  يتم  التي  التحصيل  صوائر   -
املادتين  في  عليها  املنصوص  املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك 
الديون  تحصيل  مدونة  بمثابة   15.97 رقم  القانون  من  و91   90

العمومية ؛

- موارد مختلفة.

في)يلجسنب)يندين): (

- وتطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة 20 من القانون التنظيمي 
رقم 7.98 لقانون املالية، النفقات املترتبة عن صرف التعويضات 
بما فيها العالوات واملكافآت األخرى، والتي يتم تحديد املستفيدين 
باعتباره آمرا بقبض  املالية  منها ومعاييرها ونسبها من طرف وزير 
موارد وصرف نفقات هذا الحساب، مع مراعاة الحقوق املكتسبة 

لهؤالء املستفيدين ؛

الثكنات  وتسيير  األمني،  الطابع  ذات  باملهام  املتعلقة  النفقات   -
ومحاربة الغش؛

- النفقات املرتبطة بتحسين إجراءات تحصيل الديون العمومية؛

- النفقات املتعلقة بعصرنة مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير 
املباشرة؛

- النفقات املتعلقة بالعمل االجتماعي بما فيها اإلعانات املخصصة 
لتعاضدية الجمارك والضرائب غير املباشرة والجمعية الجمركية 
االقتصاد  وزارة  ملوظفي  االجتماعية  األعمال  ومؤسسة  املغربية 

واملالية ؛

- نفقات مختلفة.

إحديث)حدسب)مرصد)بموأ)خصوصاا)يد ى)

»صلدرق)يبموي )ينتأتاا)من)يإليديعست)بسلخزيلا«)

املادة 16

I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات املتعلقة بحصيلة 
الفوائد املترتبة عن اإليداعات بالخزينة وكذا صوائر التحصيل التي 
يتم استيفاؤها من طرف املحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة، 
يحدث ابتداء من فاتح يناير 2015، حساب مرصد ألمور خصوصية 
يسمى »صندوق األموال املتأتية من اإليداعات بالخزينة« ويكون وزير 

املالية آمرا بالصرف لهذا الحساب.

II. - يتضمن هذا الحساب :

في)يلجسنب)يةديلن: (

- الحصة العائدة للخزينة العامة للمملكة برسم الفوائد املترتبة عن 
اإليداعات بالخزينة؛

- صوائر التحصيل التي يتم استيفاؤها من طرف املحاسبين التابعين 
للخزينة العامة للمملكة املنصوص عليها في املادتين 90 و 91 من 

القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ؛

- موارد مختلفة.

في)يلجسنب)يندين): (

- وتطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة 20 من القانون التنظيمي 
رقم 7.98 لقانون املالية، النفقات املترتبة عن صرف التعويضات 
بما فيها العالوات واملكافآت األخرى، والتي يتم تحديد املستفيدين 
باعتباره آمرا بقبض  املالية  منها ومعاييرها ونسبها من طرف وزير 
موارد وصرف نفقات هذا الحساب، مع مراعاة الحقوق املكتسبة 

لهؤالء املستفيدين ؛

العمومية  الديون  تحصيل  إجراءات  بتحسين  املرتبطة  النفقات   -
وتسيير العمليات البنكية وتغطية املخاطر املتعلقة بها ؛ 

- النفقات املتعلقة بعصرنة مصالح الخزينة العامة للمملكة ؛

- النفقات املتعلقة بالعمل االجتماعي بما فيها اإلعانات املخصصة 
ملؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي وزارة االقتصاد واملالية ؛

- نفقات مختلفة.

تغاي2)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)يند ى
)»صلدرق)يةنهوض)بتشغال)يةشبسب«

املادة 17

 ،2015 يناير  فاتح  من  ابتداء  التالي،  النحو  على  وتتمم  تغير 
الصادر   ،32.93 رقم   1994 لسنة  املالية  قانون  من   43 املادة  أحكام 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 

)25 فبراير 1994(، كما وقع تغييرها وتتميمها :



عدد 6320 - 2 ربيع األول 1436 )25 ديسمبر 2014( الجريدة الرسمية28ب8  

»املادة I - .43. - رغبة ................................. بتشغيل الشباب« .

»ويقوم ................................... الحساب :

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

» - ......... النفقات املنصوص عليها في 4 و 5 و 10 من البند II ..... ؛

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

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

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

»II. - يتضمن هذا الحساب :

»في)يلجسنب)يةديلن): (

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

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

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

» - الهبات والوصايا ؛

» - اإلرجاعات، ان اقت�ضى الحال، من املبالغ املتعلقة بتحمل الدولة 

الوطني  للصندوق  املستحقة  االشتراكات  برسم  املشغل  »لحصة 

»للضمان االجتماعي وكذا رسم التكوين املنهي.

»في)يلجسنب)يندين): (

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

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

 »9 - املبالغ ..........................................................................................

»................................................................................... بنص تنظيمي ؛

الدولة  بتحمل  املتعلقة  اتفاقي،  إطار  في   ، املدفوعة  املبالغ   -  10«

الوطني  للصندوق  املستحقة  االشتراكات  برسم  املشغل  »لحصة 

»للضمان االجتماعي وكذا رسم التكوين املنهي.« 

تغاي2)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)يند ى

)»صلدرق)مويكبا)إصالحست)يةلقل)يةطرقي)يلحضري)ريةريبط)بين)يندن«

املادة 18 

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام 

2007 ، الصادر  43.06 للسنة املالية  19 من قانون املالية رقم  املادة 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 من ذي الحجة 1427 

)31 ديسمبر 2006( ، كما تم تغييرها وتتميمها :

 ......................................................................... I.- رغبة   -.19 »املادة 
»..........................................................................................املدن« ويكون :  

الوزير ............................................................................................  -« 
»............ نوعها وكذا التعويض عن الزيادة في أسعار املحروقات ؛

»- ...................................................................................... املزدوج.

»II . - يتضمن هذا الحساب :

»في)يلجسنب)يةديلن): (

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

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

»في)يلجسنب)يندين): (

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

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

» - النفقات ....................................................................... تنظيمي ؛ 

 »- املبالغ .........................................................................................

..............................................................................................« 
في الزيادة  عن  التعويض  وكذا  اتفاقي   .......................................« 

تحديد..............................................  ويتم   ، املحروقات  أسعار   «
»باملالية.

.......................................................................... تخصص   –  .  III  «
املتعلقة  النفقـات  وكذا  نوعها  كان   ...................................................«

»بالتعويض عن الزيـادة في  أسعار املحروقات .«

تغاي2)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)يند ى
)»صلدرق)إنلسش)يالستث سأيت«)بــ)»صلدرق)يةتل اا)يةصلسعاا)

ريالستث سأيت«

املادة 19

أ( تغير وتتمم على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2015، أحكام 
املادة 29 من قانون املالية رقم 26.99 للسنة املالية 1999-2000، الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع األول 1420 

)30 يونيو 1999( :

العمليات  حسابات  ضبط  من  التمكن  في  رغبة   -.  I  -.  29 »املادة 
املتعلقة  العمليات  وكذا  الصناعية  التنمية  بتمويل  »املتعلقة 
نظام  إطار  في  للمستثمرين  املمنوحة  املنافع  لتكلفة  الدولة  »بتحمل 
االستثمارات،  دعم  يستلزمها  التي  النفقات  وكذا  االستثمار  »عقود 
إنعاش  »صندوق  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  »يحمل 
»االستثمارات« ،  تسمية »صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات«. 

»يعين اآلمرون بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب طبقا 
»للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. 
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»II.- يتضمن هذا الحساب :

»في)يلجسنب)يةديلن):) (

»1- املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة ؛

»2- املبالـغ التي يدفعها الشركاء بالقطاعين العام والخاص في إطار 

»إنعاش االستثمارات ؛

هو  كما  واملؤسسات  املساهمات  تفويت  حصيلة  من   %50  -3«

للسنة  43.10 رقم  املالية  قانون  من   11 املادة  في  عليه   »منصوص 

» املالية 2011 كما تم تغييرها ؛ 

»4- املبالغ املسترجعة برسم الدعم املقدم للقطاع الخاص ؛

»5-كل املوارد األخرى التي ترصد لهذا الصندوق وفقا للنصوص 

»التشريعية الجاري بها العمل أو في إطار اتفاقي ؛ 

»6 - املوارد املختلفة ؛

»7- الهبات والوصايا .

»)في)يلجسنب)يندين): (

»1- نفقات إنعاش االستثمارات املتعلقة ب : 

»- شراء األرض الالزمة إلنجاز االستثمار ؛   

»- إنجاز البنية التحتية الخارجية ؛   

»- التكوين املنهي ؛  

»- جميع النفقات األخرى املتعلقة بإنعاش االستثمار.  

املوجهة  املال  رأس  في  املشاركة  حصص  شكل  في  املساهمات   -2«

»لدعم االستثمار، في إطار اتفاقي، ذو صلة مع االستراتيجيات القطاعية 

»واملشاريع الجهوية ؛ 

التنمية  تسريع  مخطط  مشاريع  بمختلف  املتعلقة  النفقات   -3«

»الصناعية 2014 – 2020 ؛ 

»4- املبالغ املدفوعة لفائدة املؤسسات العمومية ؛

»5- الدعم املقدم لفائدة القطاع الخاص.« 

بصفة  املبرمة  االستثمارات  وعقود   اتفاقيات  تنفيذ  يستمر  ب( 

اإلطار  قانون  بموجب   2015 يناير  فاتح  قبل  الحكومة  مع   نهائية 

وعقود  إتفاقيات  وكذا  االستثمار  ميثاق  بمثابة  املعتبر   18.95 رقم 

التاريخ،  نفس  قبل  الحكومة،  مع  نهائية  بصفة  املبرمة  االستثمارات 

في  احتسابها  ويتم  الشروط  بنفس  االستثمار،  لدعم  واملخصصة 

الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »صندوق التنمية الصناعية 

واالستثمارات«.

ج( يحذف ، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، الحساب املرصد ألمور 

خصوصية املسمى »الصندوق الوطني لدعـم االستثمارات« .

يدفع الرصيد الباقي املتوفر في الحساب املرصد ألمور خصوصية 

في  ويدرج  العامة  امليزانية  إلى   ،2014 ديسمبر   31 غاية  إلى  املذكور 

املداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000، املادة 8100 الفقرة 70 »موارد 

متنوعة«.

تغاي2)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)يند ى

)»يةصلدرق)يةوطني)ةدعم)يةبحث)يةلل ي)ريةتل اا)يةتكلوةوجاا«

املادة 20

 II تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015، أحكام البند

من املادة 25 من قانون املالية رقم 55.00 للسنة املالية 2001، الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 

)26 ديسمبر 2000( كما تم تغييرها وتتميمها :

»املادة II -.25.-  يتضمن هذا الحساب :

»)في)يلجسنب)يةديلن)):) (

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

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

»)في)يلجسنب)يندين): (

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

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

»5-  اإلعانات .................................................................. تنظيمي ؛ 

والتقني  العلمي  للبحث  الوطني  للمركز  املمنوحة  اإلعانات   -6«

»برسم منح التفوق في البحث.«

تغاي2)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)يند ى)

»)صلدرق)تضسمن)مؤسدست)يةتأمين«

املادة 21

أحكام   ،2015 يناير  فاتح  من  ابتداء  التالي،  النحو  على  تتمم 

في  الصادر   1.84.7 رقم  الشريف  الظهير  من   39 املادة  من   II البند 

6 ربيع اآلخر 1404 )10 يناير 1984( بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير 

تغييرها  تم  كما   ،1984 لسنة  املالية  قانون  إصدار  انتظار  في  مالية 

وتتميمها :



عدد 6320 - 2 ربيع األول 1436 )25 ديسمبر 2014( الجريدة الرسمية2بب8  

» املادة II-.39 .- يتضمن هذا الحساب :

»)في)يلجسنب)يةديلن)): (

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

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

» 4- املوارد املختلفة ؛

» 5- فوائض........................................................................ التأمين ؛    

 »  6 -املبالغ املرجعة، إذا اقت�ضى الحال، برسم املساعدات واإلعانات
» املمنوحة لفائدة مؤسسات التأمين  وإعادة التأمين .

»)في)يلجسنب)يندين): (

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

تغاي2)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)يند ى)

»مرصوسيت)يلخدمست)ينسةاا«

املادة 22

 تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015، أحكام
بتاريخ   1.65 رقم   1965 لسنة  املالية  قانون  من   28 الفصل 

17 من ذي القعدة 1384 )20 مارس 1965( :

عنوان  يحمل   ........................................... يفتح   -.28 »الفصل 
»»مرصودات الخدمات املالية« ويسمى من اآلن فصاعدا »مرصدات 

»املصالح املالية« ويكون وزير املالية آمرا بالصرف لهذا الحساب.

»يتضمن هذا الحساب :

»في)يلجسنب)يةديلن): (

املنجزة  االستخالصات  مبلغ  من  املائة  في  عشرة  قدره  اقتطاع   -  «
األداءات  في  والزيادات  املالية  والعقوبات  الغرامات  »برسم 
املباشرة  بالجبايات  املتعلقة  التأخير  والتعويضات عن  »والفوائد 
تستخلصها  التي  واألداءات  الضرائب  باستثناء  املباشرة  غير  »أو 

»إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ؛

إدارة  قباض  طرف  من  استيفاؤها  يتم  التي  التحصيل  صوائر   -  «
القانون من  و91   90 املادتين  في  عليها  املنصوص   »الضرائب 

» رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ؛

» - موارد مختلفة.

»في)يلجسنب)يندين): (

القانون  من   20 املادة  من  األخيرة  الفقرة  ألحكام  وتطبيقا   -  «
صرف  عن  املترتبة  النفقات  املالية،  لقانون   7.98 رقم  »التنظيمي 

تحديد  يتم  والتي  األخرى،  واملكافآت  العالوات  فيها  بما  »التعويضات 
آمرا باعتباره  املالية  منها ومعاييرها ونسبها من طرف وزير   »املستفيدين 

الحقوق  مراعاة  مع  الحساب،  هذا  نفقات  وصرف  موارد  »بقبض 
»املكتسبة لهؤالء املستفيدين؛

املوارد  وتعبئة  الضريبي  الغش  بمحاربة  املرتبطة  » - النفقات 
»الجبائية؛

» - النفقات املتعلقة بعصرنة مصالح املديرية العامة للضرائب ؛

» - النفقات املتعلقة بالعمل االجتماعي بما فيها اإلعانات املخصصة  
»ملؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي وزارة االقتصاد واملالية ؛ 

» - نفقات مختلفة.«

تغاي2)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)يند ى

»يلحدسب)يلخسص)ب لح)سر )مجلس)يةتلسرن)يلخلاجي«

املادة 23

أحكام  ،2015 يناير  فاتح  من  ابتداء  التالي،  النحو  على   تتمم 
في  الصادر   2.13.166 رقم  املرسـوم  من  األولى  املادة 
الحساب  بإحداث   )2013 مارس   25(  1434 األولى  جمادى  من   13
املرصد ألمور خصوصية املسمى »الحساب الخاص بمنح دول مجلس 
التعاون الخليجي«، كما صادق عليه قانون املالية رقم 110.13 للسنة 
املالية 2014، الصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ 

26 من صفر 1435 )30 ديسمبر 2013( بموجب املادة 25 منه :

»املادة األولى .- I.- رغبة ...................................................................

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

» II.- يتضمن هذا الحساب  :

»في)يلجسنب)يةديلن): (

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

»في)يلجسنب)يندين)): (

» - النفقات ..................................................................... القطاعية ؛

»- املبالغ املدفوعة لفائدة امليزانية العامة .«

تغاي2)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)يند ى
)»صلدرق)تحديث)يإلسيأة)يةل وماا«

املادة 24

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015، أحكام 
الصادر   ،2005 املالية  للسنة   26.04 رقم  املالية  قانون  36 من  املادة 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من  ذي القعدة 1425 

)29 ديسمبر 2004( ، كما تم تغييرها وتتميمها  :
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العمليـات  حسـابات  ضبط  من  التمكن  في  رغبة   -.I  -.  36 »املادة 
............................. إلـى  والـرامية  العمومية  املـرافق  بتحديث   »املتعلقة 

وتناسق  تبسيط  وكذا  وتخفيفها  اإلدارية  الهياكل   ..................«
 »املساطر وتحسين عالقة اإلدارة باملرتفقين من خالل جودة الخدمـات
 »املقدمة للعموم وتكريس النـزاهة و دعم الحـكـامة الجيدة ، يحدث....

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

»II. – يتضمن هذا الحساب :

)))»في)يلجسنب)يةديلن):) (

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

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

»  .............................................................. والوصايا ؛

»- استرجاع املبالغ املدفوعة لفائدة القطاعات الوزارية واملؤسسات 
»و التي لم يتم استعمالها  ؛

»- املوارد املختلفة .

)»في)يلجسنب)يندين): (

املرافق  بتحديث  املتعلقة  العمليات  بإنجاز  املرتبطة  النفقات   -  «
»العمومية  ؛

املؤسسات،  أو  الوزارية  القطاعات  لفائدة  املدفوعة  املبالغ   -  «
بعمليات  املرتبطة  النفقات  في  للمساهمة  املساعدة،  أموال  »عبر 
 ........................................... املقترحة  العمومية  املرافق  »تحديث 
»اإلدارة اإللكترونية و تحسين عالقة اإلدارة باملرتفقين من خالل 
»جودة الخدمات املقدمة للعموم  وتكريس النزاهة ودعم الحكامة 
»الجيدة.  وتنجز هذه العمليات ........................................... بنص 

»تنظيمي.«

تغاي2)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)يند ى

)»صلدرق)مشسأكا)يةقويت)يندلحا)ينلكاا)في)مأموأيست)يةدالم«

املادة 25 

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015، أحكام 
الصادر   ،2002 املالية  للسنة   44.01 رقم  املالية  قانون  21 من  املادة 
 1422 شوال  من   15 1.01.346بتاريخ  رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)31 ديسمبر 2001(  :

. - رغبة .......................................................................  I-.21  » املادة 
»................... ........................ السالم وكذا بالعمليات املتعلقة باألعمال 
مرصد  حساب  يحدث   ، الدولي  التعاون  برسم  وبالدعم  »اإلنسانية 
 »ألمور خصوصية يسمى »صندوق مشاركة القوات املسلحة امللكية

التعاون  برسم  والدعم  اإلنسانية  واألعمال  السالم  مأموريات  »في 

»الدولي« ويكون ......................................................................... نفقاته.

» II.- يتضمن هذا الحساب :

»في)يلجسنب)يةديلن)): (

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

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

» - الهبات والوصايا ؛

» - موارد مختلفة .

)»في)يلجسنب)يندين): (

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

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

» - النفقات .................................................................حقوقهم ؛

التعاون  برسم  وبالدعم  اإلنسانية  باألعمال  املتعلقة  النفقات   -  «
»الدولي.«

تغاي2)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)يند ى

)»صلدرق)سعم)يةل ل)يةثقسفي)ةفسلدة)ينغسألا)ينقا ين)بسلخسأج«

املادة 26

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015، أحكام 
الصادر   ،2011 املالية  للسنة   43.10 رقم  املالية  قانون  24 من  املادة 
 1432 محرم  من   23 1.10.200بتاريخ  رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)29 ديسمبر 2010(  :

I.- رغبة ............................. بالخارج وشؤون الهجرة،   -.24 »املادة 
»يحدث ...................... يسمى »الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي 
الهجرة«  وشؤون  بالخارج  املقيمين  املغاربة  لفائدة  »واالجتماعي 
»وتكون ............................. املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون 

»الهجرة ............................... نفقاته .

» II.- يتضمن هذا الحساب :

»في)يلجسنب)يةديلن): (

» - املساهمات ............................................................... تعاقدية ؛

» - املبالغ املدفوعة من امليزانية العامة ؛

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

» - كل ................................................................................ العمل ؛

» - موارد مختلفة.

»في)يلجسنب)يندين): (

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

» -املصاريف ......................................................................بالخارج ؛

املغاربة  لفائدة  االجتماعي  العمل  بدعم  املتعلقة  املصاريف   -  «
»املقيمين بالخارج ؛

» - املصاريف املتعلقة بدعم شؤون الهجرة.«

 حذف)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)يند ى
»صلدرق)أجرة)يلخدمست)ينقدما)من)قبل)يةوزيأة)ينكلفا)بسنسةاا)
برسم)مصسأيف)أقسبا)رمريقبا)مقسرالت)يةتأمين)ريعسسة)يةتأمين«

املادة 27

»صندوق  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  يحذف 
برسم  باملالية  املكلفة  الوزارة  قبل  من  املقدمة  الخدمات  أجرة 
ابتداء التامين«  وإعادة  التأمين  مقاوالت  ومراقبة   رقابة   مصاريـف 

من التاريخ الذي تشرع فيه أجهزة هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط 
القانون  في ممارسة مهامها بشكل فعلي واملحدثة بموجب  االجتماعي 
بتاريخ   1.14.10 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   64-12 رقم 

4 جمادى األولى 1435 )6 مارس 2014( .

خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  في  املتوفر  الرصيد  يدفع 
 املذكور إلى غاية التاريخ املشار إليه أعاله ، إلى امليزانية العامة ويدرج

 70 الفقرة   8100 املادة   ،  1.1.0.0.0.13.000 بالفصل  املداخيل  في 
»موارد متنوعة« .

البـاب الثـانـي

أحكـسم)تتللـق)بسةتكـسةاـف

I.-)يناـزيناا)يةلـسما

يةتـأهاـل))

  املادة 28

لقانون   7.98 رقم  التنظيمي  القانون  من   43 املادة  ألحكام  طبقا   
في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية،  املالية، يؤذن للحكومة، 

أن تفتح خالل السنة بمراسيم اعتمادات إضافية .

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

إحديث)ملـسصـب)

املادة 29

22.510  منصب برسـم امليزانيـة العامة للسنة املالية  يتـم إحداث 
 . 2015

I.-1 .- 22.460 -.1منصب  لفائدة الوزارات واملؤسسات التالية :

عدد املناصب القطاعات واملؤسسات

7 600 وزارة الداخلية .............................................................................................

7 020 وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي :

7 000 - قطاع التربية الوطنية ............................................................................

20 - قطاع التكوين املنهي ................................................................................

2 000 وزارة الصحة ...............................................................................................

2 000 إدارة الدفاع الوطني .....................................................................................

1 000 وزارة اإلقتصاد و املالية ..............................................................................

500 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين األطر ..................................

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

350 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك .............................................................

300 وزارة العدل و الحريات ...............................................................................

200 البالط امللكي ................................................................................................

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

120 وزارة الفالحة و الصيد البحري :

110  - قطاع الفالحة ........................................................................................

10  - قطاع الصيد البحري ............................................................................
114 وزارة الطاقة واملعادن و املاء و البيئة :

68  - قطاع املاء ..............................................................................................

26 - قطاع الطاقة واملعادن ........................................................................... 

20  - قطاع البيئة ...........................................................................................

90 وزارة الشؤون الخارجية و التعاون .............................................................

60 املندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر ..............................

56 وزارة الصناعة والتجارة واإلستثمار واإلقتصاد الرقمي :

46  - قطاع الصناعة والتجارة واإلستثمار واإلقتصاد الرقمي ..................... 
10  - قطاع التجارة الخارجية ........................................................................
50 رئيس الحكومة .............................................................................................

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

40 األمانة العامة للحكومة ................................................................................

40 وزارة الثقافة ..............................................................................................

30 املحاكم املالية ..............................................................................................

30 وزارة السكنى و سياسة املدينة ...................................................................

30 املندوبية السامية للتخطيط .......................................................................

30 وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ...........................................................

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

20 الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ..........................

16 وزارة السياحة .............................................................................................

14 وزارة الصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني ......................

10 مجلس النواب .............................................................................................

10 وزارة اإلتصال ..............................................................................................

10 وزارة التشغيل و الشؤون اإلجتماعية ........................................................

10 الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان و املجتمع املدني ...............................

10

10

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث 

اإلدارة ...........................................................................................................

املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق االنسان .................................................

10 وزارة التضامن و املرأة و األسرة و التنمية اإلجتماعية ...............................

10 املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي .....................................................

2ب  )) يملج وع)..................................................................
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أعاله،  الجدول  وفق  املوزعة  املناصب  عدد  نصف  شغل  يتم   -.2
ابتداء من فاتح يناير 2015 .

إلى كل واحد من  بالنسبة  تلقائيا  الباقي  النصف  تقليص عدد  يتم 
عدد  حدود  في  الذكر  السالفة  املؤسسات  أو  الوزارية  القطاعات 
شاغلي املناصب الذين سيتم رفع سن إحالتهم على التقاعد، من لدن 
32 من  2015، وذلك دون اإلخالل بأحكام املادة  املشرع، خالل سنة 

قانون املالية رقم 22.12 للسنة املالية 2012.

الوزارات مختلف  على  منصب   50 لتوزيع  الحكومة  تؤهل   -.3 
 أو املؤسسات.

4. - ال تطبق أحكام البند 2 من هذه املادة على مناصب الوزارات 
واملؤسسات املشار إليها بالفقرة األخيرة من املادة 43 من قانون املالية 
كما  وتتميمها،  تغييرها  تم  كما   1997-1996 املالية  للسنة   8.96  رقم 

ال تطبق على مناصب املديرية العامة لألمن الوطني.

5. - عالوة على املناصب املحدثة بموجب الجدول املشار إليه أعاله، 
تحدث ابتداء من فاتح يناير 2015، لدى وزارة التعليم العالي والبحث 
املوظفين  وضعية  تسوية  قصد  منصبا   450 األطر،  وتكوين  العلمي 
طبقا  مساعدين،  العالي  التعليم  أساتذة  بصفة  للتوظيف  املقترحين 

للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وتحذف، ابتداء من نفس التاريخ، املناصب التي يشغلها املعنيون 
باألمر بالقطاعات الوزارية التي ينتمون إليها.

ترشاد)يستل س )ينلسصب)يةتي)أصبحت)شسغرة

)خال )يةدلا)ينسةاا

املادة 30

2015، أحكام املادة  تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 
الصادر   ،2014 املالية  للسنة   110.13 رقم  املالية  قانون  من   22
 1435 صفر  من   26 بتاريخ    1.13.115 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)30 ديسمبر 2013( :

»املادة 22 .- تستعمل ...................................................السنة املالية

» لتسوية حاالت اإللحاق وإعادة اإلدماج بعد اإللحاق...القضائية.

»ال تطبق............................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

إةغسء)يعت سسيت)يبسيء)يةتي)ةم)تكن)محل)يةتزيم

املادة 31

I.- تلغى اعتمادات األداء املفتوحة بموجب قانون املالية عن السنة 
املالية 2014 فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانية العامة التي لم 
تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2014 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها 

من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة .

املفتوحة  األداء  اعتمادات  على  أعاله   I البند  أحكام  تطبق  ال   -.II
من  املستفيـدة  واملشاريع  البرامج  لفائـدة   2014 املالية  السنة  برسم 

أموال املساعدة الخارجية على شكل هبات.

العامة  للميزانية  االستثمار  اعتمادات  القانون  بقوة  تلغى   -.III
 2012 سنوات  إلى  قبـل،  وما   2011 املالية  السنوات  من  املرحلة 
أمر  محل  تكن  لم  التي  النفقات  بعمليات  واملتعلقة  يليها  وما 
للمملكة  العامة  الخزينة  مصالح  طرف  من  عليه  مؤشر  باألداء 
األشغال تنجز  لم  والتي   2014 2012 و31 ديسمبر  يناير  فاتح  بين   ما 

تتم بشأنها أي مسطرة قضائية. وتلغى  بها ولم  املتعلقة  الخدمات  أو   
كذلك بقوة القانون االلتزامات املتعلقة بهذه االعتمادات.

املتعلقة  املرحلة  االستثمار  اعتمادات  القانون  بقوة  تلغى   -.IV
بهذه  املتعلقة  االلتزامات  كذلك  وتلغى  اإلنجاز  املنتهية  بالصفقات 

االعتمادات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

II.-)مريفق)يةدرةا)يندي2ة)بصوأة)مدتقلا)

يةتـأهـال)

املادة 32

أن تحدث  للحكومة  الدستور يؤذن  70 من  الفصل  طبقا ألحكام 
املالية  السنة  خالل  مستقلة  بصورة  مسيرة  للدولة  مرافق  بمراسيم 

. 2015

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

III.-)يلحدسبست)يلخصوصاا)ةلخزيلا

يةتـأهـال

املادة 33

لقانون    7.98 رقم  التنظيمي  القانون  من   18 املادة  ألحكام  طبقا 
أن   ، ملحة  وضرورة  استعجال  حالة  في   ، للحكـومة  يؤذن   ، املالية 
خصوصية  حسابات   ،  2015 املالية  السنة  خالل  بمراسيم  تحدث 

جديدة للخزينة.

إليها  املشار  الجديدة  الخصوصية  الحسابات  تعرض  أن  ويجب 
أعاله على البرملان للمصادقة عليها في أقرب قانون للماليـة .

إةغسء)يالعت سسيت)ريالةتزيمست

يةتي)ةم)تكن)محل)أمر)بسبسيء)مؤشر)علاه)

املادة 34

نفقات  بعمليات  املتعلقة  االعتمادات  القانون  بقوة  تلغى   -.I
املالية  السنوات  من  املرحلة  خصوصية  ألمور  املرصدة  الحسابات 
أمر  تكن محل  لم  والتي  يليها  وما   2012 إلى سنوات   ، قبل  وما   2011
بين  ما  للمملكة  العامة  الخزينة  مصالح  قبل  من  عليه  مؤشر  باألداء 
2014 والتي لم تنجز األشغال  31 ديسمبر  إلى غاية   2012 يناير  فاتح 
. وتلغى  تتم بشأنها أي مسطرة قضائية  بها ولم  املتعلقة  الخدمات  أو 

كذلك بقوة القانون االلتزامات املتعلقة بهذه االعتمادات .
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القانون االعتمادات وااللتزامات املتعلقة بعمليات  II.- تلغى بقوة 
يتعلق  عندما  املرحلة  خصوصية  ألمور  املرصدة  الحسابات  نفقات 

األمر بالصفقات املنتهية اإلنجاز .

تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

يالةتزيم)مقدمس)بسةلفقست)من)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)
يند ى)»صلدرق)سعم)ينبسسأة)يةوطلاا)ةلتل اا)يةبشريا«

املادة 35

يحدد بمليار )1.000.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون لرئيس 
الحكومة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2015 من االعتمادات 
2016 فيما يتعلق بالحساب املرصد  التي سترصد له في السنة املالية 
للتنمية  الوطنية  املبادرة   دعم  »صندوق  املسمى  خصوصية  ألمور 

البشريـة«. 

يالةتزيم)مقدمس)بسةلفقست)من)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)
يند ى)»يةصلدرق)يلخسص)بسةطرق«

املادة 36

يحدد بثالثة ماليير )3.000.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 
 2015 للوزير املكلف بالتجهيز  االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 
يتعلق  فيما    2016 املالية  السنة  في  له  سترصد  التي  االعتمادات  من 
الخاص  »الصندوق  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  بالحساب 

بالطرق« . 

يالةتزيم)مقدمس)بسةلفقست)من)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)
يند ى)»يةصلدرق)يةوطني)ةلل ل)يةثقسفي«

املادة 37

النفقات  مبلغ  درهم   )300.000.000( مليون  بثالثمائة  يحدد 
املأذون للوزير املكلف بالثقافة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 
فيما   2016 املالية  السنة  في  له  سترصد  التي  االعتمادات  من   2015
يتعلق بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »الصندوق الوطني 

للعمل الثقافي« . 

يالةتزيم)مقدمس)بسةلفقست)من)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)
يند ى)»يةصلدرق)يةوطني)ةتل اا)يةريسضا«

املادة 38

املأذون  النفقات  مبلغ  درهم   )1.000.000.000( بمليار  يحدد 
للوزير املكلف بالرياضة االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2015 
يتعلق  فيما   2016 املالية  السنة  في  له  سترصد  التي  االعتمادات  من 
بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »الصندوق الوطني لتنمية 

الرياضة« . 

يالةتزيم)مقدمس)بسةلفقست)من)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)

يند ى)»يةصلدرق)يلخسص)بوض )رثسلق)يةهويا)يإلةكت2رناا

ررثسلق)يةدفر«

املادة 39

يحدد بستمائة مليون )600.000.000( درهم مبلغ النفقات املأذون 

للوزير املكلف بالداخلية االلتزام بها مقدما خالل السنة املالية 2015 

يتعلق  فيما   2016 املالية  السنة  في  له  سترصد  التي  االعتمادات  من 

بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »الصندوق الخاص بوضع 

وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر« .

يالةتزيم)مقدمس)بسةلفقست)من)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)

يند ى)»يةصلـدرق)يةوطلـي)يةغسبـوي«

املادة 40

يحدد بمائتي مليون ) 200.000.000 ( درهم مبلغ النفقات املأذون 

للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر االلتزام بها مقدما 

السنة  في  له  سترصد  التي  االعتمادات  من   2015 املالية  السنة  خالل 

بالحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى  يتعلق  2016 فيما  املالية 

»الصندوق الوطني الغابوي« . 

يالةتزيم)مقدمس)بسةلفقست)من)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا)

يند ى)»يةصلدرق)يلخسص)ةدعم)مؤسدست)يةسجون«

املادة 41

النفقات  مبلغ  درهم   )400.000.000( مليون  بأربعمائة  يحدد 

بها  االلتزام  اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة  العام  للمندوب  املأذون 

في  له  التي سترصد  االعتمادات  2015 من  املالية  السنة  مقدما خالل 

خصوصية  ألمور  املرصد  بالحساب  يتعلق  فيما   2016 املالية  السنة 

املسمى » الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون« . 
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يالةتزيم)مقدمس)بسةلفقست)من)حدسب)يةلفقست)من)يملخصصست)

يند ى)»يشت2يء)رإصالح)ملديت)يةقويت)يندلحا)ينلكاا«

املادة 42

مليونا  وعشرين  وثمانية  وستمائة  مليارا  وخمسين  بسبعة  يحدد 

املنتدب  للوزير  املأذون  النفقات  مبلغ  درهم   )57.628.000.000(

لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني االلتزام بها مقدما 

السنة  في  له  سترصد  التي  االعتمادات  من   2015 املالية  السنة  خالل 

املسمى  املخصصات  من  النفقات  بحساب  يتعلق  فيما  املالية 2016 

»اشتراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية« . 

ع لاست)يلحدسبست)يلخصوصاا)ةلخزيلا

املادة 43

القانون  من   20 املادة  من  األخيرة  الفقرة  أحكام  من  استثناء 

السنة  خالل  جاريا  العمل  يظل   ، املالية  لقانون   7.98 رقم  التنظيمي 

بها  املعمول  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  بأحكام   2015 املالية 

الحسابات  عمليات  بتنفيذ  يتعلق  فيما   2014 ديسمبر   31 غاية  إلى 

الخصوصية للخزينة املفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنـزال النفقات 

الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات 

املذكورة .

يةبسب)يةثسةث)

أحكسم)تتللق)بتويزن)مويأس)رتكسةاف)يةدرةا)

املادة 44

تحدد خالل السنة املالية 2015 باملبالغ 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 :

تقديرات املوارد I. - موارد الدولة :

222 2)ب 525 8ب) -)مويأس)ينيزيناا)يةلسما):

81 750 000 000 - الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة................................................

80 843 000 000 - الضرائب غير املباشرة .....................................................................

7 250 100 000 - الرسوم الجمركية ............................................................................

14 875 700 000 - رسوم التسجيل و التمبر ..................................................................

للتذكرة - حصيلة تفويت مساهمات الدولة ...................................................

9 516 800 000 - حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت واملساهمات املالية للدولة

349 500 000 - عائدات أمالك الدولة ......................................................................

5 527 525 000 - موارد مختلفة ...................................................................................

67 989 000 000 - موارد اإلقتراضات والهبات و الوصايا .............................................

222 ))  )22 ر -)مويأس)ميزيناست)مريفق)يةدرةا)يندي2ة)بصوأة)مدتقلا)..................

222  )  59ب ب7 -)مويأس)يلحدسبست)يلخصوصاا)ةلخزيلا).....................................

222 75  ر)7 7 ر مج وع)مويأس)يةدرةا..................................................

املبالغ القصوى للتكاليف II. - نفقات الدولة :

222 ب58 )ب7  59 -)نفقست)يةتداي2)ةل يزيناا)يةلسما):

105 509 061 000 - نفقات املوظفين ...............................................................................

33 629 125 000  - نفقات املعدات والنفقات املختلفة.....................................................

52 624 000 000 - التكاليف املشتركة ...........................................................................

3 000 000 000 - النفقات الطارئة  و املخصصات اإلحتياطية ..................................

222 522 2ب2 ب) -)نفقست)يةفويلد)ريةل والت)ينتللقا)بسةدين)يةل ومي...................

222 )رب 89  5  -)نفقست)يستهالكست)يةدين)يةل ومي)ينتوسط)ر)يةطويل)يبجل........

222 )ب  22) ) -)نفقست)يالستغال )نيزيناست)مريفق)يةدرةا)يندي2ة)بصوأة)مدتقلا.)

222 ب)2 295  2 -)نفقست)يالستث سأ)ةل يزيناا)يةلسما)............................................

222 2ب9 825 -)نفقست)يالستث سأ)نيزيناست)مريفق)يةدرةا)يندي2ة)بصوأة)مدتقلا).

222 828 )5) رب -)نفقست)يلحدسبست)يلخصوصاا)ةلخزيلا)....................................

222 579 558 ر8ر مج وع)نفقست)يةدرةا)......................................

222 728  9ر 2ر ........................................ (I-II(((زيسسة)يةتكسةاف)على)ينويأس(-(.III

بالدرهم
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يإلذن)في)يالقت2يض)رإصديأ)أسريت)مسةاا)أخرى

املادة 45

يؤذن للحكومة  في إصدار إقتراضات وكل أداة مالية أخرى خالل 
للمداخيل  املقدر  املبلغ  حدود  في  الخارج  من   ،2015 املالية  السنة 
)22 )الفقرة   8500 باملادة   1.1.0.0.0.13.000 الفصل  في  املسجـلة 

: »حصيلة االقتراض – مقابل قيمة االقتراضات  العامة  من امليزانية 
الخارجية« .

املادة 46

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية  وكل أداة مالية أخرى ملواجهة 
جميع تكاليف الخزينة خالل السنة املالية 2015 .

يةتدبي2)يةفلس )ةلدين)يةديخلي)

املادة 47

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية قصد إنجاز عمليات 
واستحفاظ  وتبادل  استرجاع  عبر  الداخلي  للدين  الفعال  التدبير 

سندات الخزينة .

الجزء الثاني 
رسسلل)ينصسلح)

يةلفقست)من)ينيزيناا)يةلسما)رميزيناست)مريفق)يةدرةا)

يندي2ة)بصوأة)مدتقلا)ريلحدسبست)يلخصوصاا)ةلخزيلا)

I.-)ينيزيناا)يةلسما)

املادة 48

2015 فيمـا  يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 
وتسعين  وأربعة  بمائة  العامة  امليزانية  من  التسيير  بنفقات  يتعلق 
ألف  وثمانين  وستة  ومائة  مليونا  وستين  واثنين  وسبعمائة  مليارا 

)194.762.186.000(  درهم . 

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

املادة 49

فيما  املفتوحة  االلتزام  واعتمادات  األداء  اعتمادات  مبلغ  يحدد 
مليارا  وثمانين  بستة  العامة  امليزانيـة  من  االستثمار  بنفقات  يتعلق 
ألف   وعشرين  وستة  وسبعمائة  مليونا  وعشرين  وخمسة  وثمانمائة 
وواحد  مليارا  وخمسون  أربعة  منها   ، درهم   )86.825.726.000(
درهم   )54.091.026.000( ألف  وعشرون  وستة  مليونا  وتسعون 

اعتمادات األداء .

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

املادة 50

سبعمائة  و  مليونا  وأربعين  وتسعة  مليارا  وستين  بثمانية  يحدد 
االعتمادات  مبلغ  درهم   )68.049.737.000( ألف  وثالثين  وسبعة 
الدين  بنفقات  يتعلق  فيما   2015 املالية  السنة  برسم  املفتوحة 

العمومي من امليزانية العامـة .

وتوزع االعتمـادات على الفصـول وفقا للبيانات الواردة في الجدول 
»د« امللحق بقانون املـالية هذا .

II.-)ميزيناست)مريفق)يةدرةا)يندي2ة)بصوأة)مدتقلا

املادة 51

 2015 املالية  السنة  برسم  املفتوحة  االعتمادات  مبلغ  يحدد 
بصورة  املسيرة  الدولة  ملرافق  االستغالل  بنفقات  يتعلق  فيما 
ألف  وستين  واثنين  وأربعمائة  مليون  ومائتي  بمليارين  مستقلة 

)2.200.462.000( درهم.

وتوزع االعتمادات املذكورة على الوزارات واملصالح وفقا للبيانات 
الواردة في الجدول »هـ« امللحق بقانون املالية هذا .

املادة 52

فيما  املفتوحة  االلتزام  واعتمادات  األداء  اعتمادات  مبلغ  يحدد 
مستقلة  بصورة  املسيرة  الدولة  ملرافق  االستثمار  بنفقات  يتعلق 
ألف  وتسعين  وثمانية  وثالثمائة  مليونا  وستين  وواحد  بتسعمائة 
)961.398.000( درهم، منها ثمانمائة وواحد مليونا وتسعمائة وستون 

ألف )801.960.000( درهم اعتمادات األداء.

وتوزع اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام املذكورة على الوزارات 
واملصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول »و« امللحق بقانون املالية 

هذا .

III.-)يلحدسبست)يلخصوصاا)ةلخزيلا

املادة 53

2015 فيما  يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 
يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة  بثالثة وستين مليارا 
ومائتين واثنا عشر مليونا وثمانمائة وثمانية ألف )63.212.808.000( 

درهم.

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

*

* *
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(بالدرهم)
2015

I - الــميـــزانــــية العامة 

 الجدول " ا "ـ

 (المادة  44)

  جدول التقييم الجمالي لمداخيل الميزانية العامة  وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

وأصناف الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة لسنة

بـيــــان الــمـــــــوارد الفقرةالـمـادة تقديرات سنة 2015الـفـصـل  

البلط الملكي1.1.0.0.0.02.000

الدارة الـعـامة 0000

للتذكــرةالرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات10

000 50 الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة20

للتذكــرةموارد متنوعة30

000 50 مجمـــوع موارد الدارة الـعـامة 

000 50 مجمـــوع موارد البلط الملكي 

المحاكم المالية1.1.0.0.0.05.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةمديونية المحاسبين10

للتذكــرةأحكام بإرجاع الموال الصادرة عن المحاكم المالية20

للتذكــرةالغرامات والغرامات التهديدية والعقوبات الخرى الصادرة عن المحاكم المالية30

للتذكــرةفوائد التأخير المتعلقة بالعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم المالية40

للتذكــرةنسخ الملفات قصد الطلع50

 للتذكــرة مجمـــوع موارد الدارة العامة 

 للتذكــرة مجمـــوع موارد المحاكم المالية 

وزارة العدل والحريات1.1.0.0.0.06.000

المصالح المشتركة للقطاع القضائى 9400

000 000 30 الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم10

000 000 400 الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا20

000 000 2 موارد متنوعة30

000 000 432 مجمـــوع موارد المصالح المشتركة للقطاع القضائى 

000 000 432 مجمـــوع موارد وزارة العدل والحريات 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون1.1.0.0.0.07.000

البعثات الدبلوماسية والقنصلية 9100

000 000 310 الرسوم القنصلية10

الرسوم التي يستوفيها العوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملحة والتجارة ومختلف 20

الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية
 200 000

000 500 2 موارد متنوعة30

000 700 312 مجمـــوع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية 

1

000 700 312مجمـــوع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون



7بب8 - 23 -الجريدة الرسميةعدد 6320 - 2 ربيع األول 1436 )25 ديسمبر 2014( 

(بالدرهم)
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I - الــميـــزانــــية العامة 

 الجدول " ا "ـ

 (المادة  44)

  جدول التقييم الجمالي لمداخيل الميزانية العامة  وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

وأصناف الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة لسنة

بـيــــان الــمـــــــوارد الفقرةالـمـادة تقديرات سنة 2015الـفـصـل  

البلط الملكي1.1.0.0.0.02.000

الدارة الـعـامة 0000

للتذكــرةالرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات10

000 50 الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة20

للتذكــرةموارد متنوعة30

000 50 مجمـــوع موارد الدارة الـعـامة 

000 50 مجمـــوع موارد البلط الملكي 

المحاكم المالية1.1.0.0.0.05.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةمديونية المحاسبين10

للتذكــرةأحكام بإرجاع الموال الصادرة عن المحاكم المالية20

للتذكــرةالغرامات والغرامات التهديدية والعقوبات الخرى الصادرة عن المحاكم المالية30

للتذكــرةفوائد التأخير المتعلقة بالعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم المالية40

للتذكــرةنسخ الملفات قصد الطلع50

 للتذكــرة مجمـــوع موارد الدارة العامة 

 للتذكــرة مجمـــوع موارد المحاكم المالية 

وزارة العدل والحريات1.1.0.0.0.06.000

المصالح المشتركة للقطاع القضائى 9400

000 000 30 الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم10

000 000 400 الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا20

000 000 2 موارد متنوعة30

000 000 432 مجمـــوع موارد المصالح المشتركة للقطاع القضائى 

000 000 432 مجمـــوع موارد وزارة العدل والحريات 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون1.1.0.0.0.07.000

البعثات الدبلوماسية والقنصلية 9100

000 000 310 الرسوم القنصلية10

الرسوم التي يستوفيها العوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملحة والتجارة ومختلف 20

الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية
 200 000

000 500 2 موارد متنوعة30

000 700 312 مجمـــوع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية 

1

000 700 312مجمـــوع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
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000 700 312 مجمـــوع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

وزارة الداخلية1.1.0.0.0.08.000

الدارة العامة 0000

000 700 حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام السعار10

000 500 5 موارد متنوعة20

000 200 6 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

الدارة العامة للمن الوطني 3100

000 300 التاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير10

للتذكــرةالتعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة 20

000 200 موارد متنوعة30

000 500 مجمـــوع موارد الدارة العامة للمن الوطني 

000 700 6 مجمـــوع موارد وزارة الداخلية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر1.1.0.0.0.10.000

الدارة العامة 0000

للتذكــرةرسوم التسجيل10

000 40 موارد متنوعة20

000 40 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 40 مجمـــوع موارد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني1.1.0.0.0.11.000

الدارة العامة 0000

000 000 2 موارد متنوعة10

000 000 2 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 2 مجمـــوع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

وزارة الصحة1.1.0.0.0.12.000

الدارة العامة 0000

000 10 رسوم المراقبة الصحية والفحص الصحي10

000 100 استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلج والمقام في المؤسسات الصحية20

000 5 الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات30

000 100 1 موارد متنوعة40

000 215 1 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 215 1 مجمـــوع موارد وزارة الصحة 

وزارة القتصاد والمالية1.1.0.0.0.13.000

الدارة العامة 8100

000 50 العقوبات والغرامات غير الجبائية10

المبالغ التى ترجعها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية من العتمادات الغير المستعملة المرصدة 20

لشراء السيارات
للتذكــرة

000 000 100 ديون الخزينة المتقادمة30

2
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للتذكــرةالقتطاع من نتاج العاب الرهان40

للتذكــرةالقتطاع من رهان سباق الخيول والكلب السلوقية50

للتذكــرةمساهمة الجماعات المحلية فى النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة60

000 000 150 موارد متنوعة70

000 050 250 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

مديرية الشؤون الدارية والعامة 8200

000 100 موارد متنوعة10

000 100 مجمـــوع موارد مديرية الشؤون الدارية والعامة 

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 8300

 الرسوم الجمركية10

000 000 250 7 رسوم الستيراد11

للتذكــرةالقتطاع الجبائي عند الستيراد12

للتذكــرةالتاوة على استغلل الفوسفاط13

000 100 الرسم الموحد14

000 700 5 رسوم التمبر المستوفاة من لدن ادارة الجمارك15

000 300 12 الرسوم القنصلية16

000 600 3 الرسوم المفروضة على النقل الخاص17

 الرسوم الداخلية على الستهلك20

000 000 540 الرسوم المفروضة على الخمور والكحول21

000 000 770 الرسم المفروض على أنواع الجعة22

000 000 301 الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا23

للتذكــرةالرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلة الصناعية24

000 000 9 الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلتين25

للتذكــرةالرسوم المفروضة على الغشية المطاطية والوعية الهوائية وإطارات العجلت26

000 000 350 14 الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة27

000 000 676 8 الرسم المفروض على التبغ المصنع28

 الضريبة على القيمة المضافة30

000 000 807 33 الضريبة على القيمة المضافة للستيراد31

000 000 690 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل32

000 300 32 حصيلة المصادرات40

 رسوم المراقبة50

3
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للتذكــرةالقتطاع من نتاج العاب الرهان40

للتذكــرةالقتطاع من رهان سباق الخيول والكلب السلوقية50

للتذكــرةمساهمة الجماعات المحلية فى النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة60

000 000 150 موارد متنوعة70

000 050 250 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

مديرية الشؤون الدارية والعامة 8200

000 100 موارد متنوعة10

000 100 مجمـــوع موارد مديرية الشؤون الدارية والعامة 

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 8300

 الرسوم الجمركية10

000 000 250 7 رسوم الستيراد11

للتذكــرةالقتطاع الجبائي عند الستيراد12

للتذكــرةالتاوة على استغلل الفوسفاط13

000 100 الرسم الموحد14

000 700 5 رسوم التمبر المستوفاة من لدن ادارة الجمارك15

000 300 12 الرسوم القنصلية16

000 600 3 الرسوم المفروضة على النقل الخاص17

 الرسوم الداخلية على الستهلك20

000 000 540 الرسوم المفروضة على الخمور والكحول21

000 000 770 الرسم المفروض على أنواع الجعة22

000 000 301 الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا23

للتذكــرةالرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلة الصناعية24

000 000 9 الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلتين25

للتذكــرةالرسوم المفروضة على الغشية المطاطية والوعية الهوائية وإطارات العجلت26

000 000 350 14 الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة27

000 000 676 8 الرسم المفروض على التبغ المصنع28

 الضريبة على القيمة المضافة30

000 000 807 33 الضريبة على القيمة المضافة للستيراد31

000 000 690 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل32

000 300 32 حصيلة المصادرات40

 رسوم المراقبة50
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000 300 14 الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الستيراد والتصدير51

000 000 2 الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الستيراد والتصدير52

000 400 68 الزيادات المترتبة على السندات القتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير60

حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بادارة الجمارك و 70

الضرائب غير المباشرة
 91 300 000

000 000 283 2 اتاوي انبوب الغاز80

000 000 8 موارد متنوعة90

000 000 914 68 مجمـــوع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 

المديرية العامة للضرائب 8400

 الضرائب المباشرة10

000 000 780 42 الضريبة على الشركات11

000 000 540 36 الضريبة على الدخل12

 رسوم مماثلة20

000 000 54 الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات21

000 000 308 الضريبة المهنية22

000 000 45 ضريبة السكن23

للتذكــرةالرسوم المفروضة على التبغ30

 الضريبة على القيمة المضافة40

000 000 700 21 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل41

 رسوم التسجيل50

000 000 901 7 رسوم نقل الملكية51

000 000 767 1 الرسوم المفروضة على العقود الخرى52

للتذكــرةالرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية53

للتذكــرةالرسوم القضائية54

للتذكــرةالرسم المفروض على العقود والتفاقات55

للتذكــرةالمساعدة القضائية56

000 000 919 الرسوم المفروضة على عقود التأمينات57

للتذكــرةرسوم متنوعة وموارد تبعية58

 رسوم التمبر60

000 000 561 التمبر الفريد والورق المدموغ61

000 000 447 التمبر على الوامر بالداء62

للتذكــرةبطاقة التعريف63

4
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000 300 213 جوازات السفر64

000 000 9 تسجيل الجانب65

000 000 23 رخص الصيد وحمل السلح66

000 000 047 1 التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات67

000 700 27 رسم التمبر الخاص بسندات الستيراد68

 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية70

000 000 955 1 الرسم الساسي ورسم النسخة71

 الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات80

000 000 556 الزيادة المترتبة عن عدم القرارأوالتأخير أوالنقص في القرار81

000 000 463 الغرامات المترتبة عن التأخير في الداء82

000 000 004 1 الزيادات المترتبة عن التأخير83

للتذكــرةحصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية84

 موارد متنوعة و استثنائية90

للتذكــرةموارد جبائية استثنائية91

للتذكــرةموارد متنوعة92

000 000 320 118 مجمـــوع موارد المديرية العامة للضرائب 

مديرية الخزينة والمالية الخارجية 8500

 الموارد العادية10

000 000 360 الموارد  التية من بنك المغرب11

000 000 700 الموارد التية من صندوق اليداع والتدبير12

000 000 150 الموارد التية من مكتب الصرف13

000 000 100 الموارد التية من القرض الفلحي المغربي14

للتذكــرةالموارد التية من البنك المركزي الشعبي15

000 000 150 المواردالتية من صندوق التجهيز الجماعي16

000 421 7 الفوائد المترتبة على توظيف الموال و السلفات17

000 000 100 فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية18

 حصيلة القتراض20

000 000 000 42 القتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الجل21

000 000 350 24 مقابل قيمة القتراضات الخارجية22

للتذكــرةحصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الستثمار23

للتذكــرةالموارد التية من القرض الجباري24

5
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000 300 213 جوازات السفر64

000 000 9 تسجيل الجانب65

000 000 23 رخص الصيد وحمل السلح66

000 000 047 1 التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات67

000 700 27 رسم التمبر الخاص بسندات الستيراد68

 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية70

000 000 955 1 الرسم الساسي ورسم النسخة71

 الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات80

000 000 556 الزيادة المترتبة عن عدم القرارأوالتأخير أوالنقص في القرار81

000 000 463 الغرامات المترتبة عن التأخير في الداء82

000 000 004 1 الزيادات المترتبة عن التأخير83

للتذكــرةحصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية84

 موارد متنوعة و استثنائية90

للتذكــرةموارد جبائية استثنائية91

للتذكــرةموارد متنوعة92

000 000 320 118 مجمـــوع موارد المديرية العامة للضرائب 

مديرية الخزينة والمالية الخارجية 8500

 الموارد العادية10

000 000 360 الموارد  التية من بنك المغرب11

000 000 700 الموارد التية من صندوق اليداع والتدبير12

000 000 150 الموارد التية من مكتب الصرف13

000 000 100 الموارد التية من القرض الفلحي المغربي14

للتذكــرةالموارد التية من البنك المركزي الشعبي15

000 000 150 المواردالتية من صندوق التجهيز الجماعي16

000 421 7 الفوائد المترتبة على توظيف الموال و السلفات17

000 000 100 فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية18

 حصيلة القتراض20

000 000 000 42 القتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الجل21

000 000 350 24 مقابل قيمة القتراضات الخارجية22

للتذكــرةحصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الستثمار23

للتذكــرةالموارد التية من القرض الجباري24
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 الهبات و الوصايا30

000 000 639 1 هبات31

للتذكــرةالقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التى تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية32

000 000 761 الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للستهلك والدين العائم40

للتذكــرةعمولت على القروض المرجعة50

للتذكــرةعمولت الضمان الخاصة بالقتراضات الداخلية والخارجية60

000 000 15 الرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات والهيئات الدولية70

للتذكــرةاسترجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها لجل تملك مساكن اجتماعية80

للتذكــرةموارد متنوعة90

000 421 332 70 مجمـــوع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية 

مديرية المنشآت العامة والخوصصة 8600

 عوائد الحتكار وحصص الرباح ومساهمات المؤسسات العامة10

000 000 500 1 الموارد التية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية11

000 000 180 الموارد التية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلت12

000 000 400 الموارد التية من المكتب الوطني للمطارات13

للتذكــرةالموارد التية من المكتب الوطني للصيد14

000 000 140 الموارد التية من الوكالة الوطنية للموانئ15

000 000 25 الموارد التية من مجلس القيم المنقولة16

000 000 4 الموارد التية من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية17

000 000 5 الموارد التية من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات18

للتذكــرةالموارد التية من المؤسسات العامة الخرى19

 الرباح التية من  الشركات ذات المساهمة العمومية20

000 000 000 2 الرباح التية من شركة "المجمع الشريف للفوسفاط" "م ش ف" ش.م21

000 300 455 1 الرباح التية من شركة اتصالت المغرب22

000 000 200 الرباح التية من مجموعة التهيئة العمران23

000 000 35 الرباح التية من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية24

000 000 120 الرباح التية من شركة استغلل الموانئ ـ مرسى المغرب ـ25

للتذكــرةالرباح التية من شركة تهيئة الرياض26

000 000 54 الرباح الناتجة عن بريد المغرب27

000 500 3 الرباح التية من شركة النتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية28

000 000 55 الموارد التية من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني29

6
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 الرباح التية من  شركات أخرى30

000 000 25 الرباح التية من الخطوط الملكية المغربية31

000 000 20 الرباح التية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس32

000 000 10 الرباح التية من الشركة الوطنية لتسويق البذور33

للتذكــرةالرباح التية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات34

 أتاوي احتلل الملك العامة وموارد أخرى40

000 000 100 أتاوى احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصالت المغرب41

000 000 100 اتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات42

000 000 60 أتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ43

للتذكــرةأتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن اشارة  هيئات اخرى44

للتذكــرةالموارد التية من فاعلين في ميدان التصالت45

000 000 50 موارد متنوعة46

للتذكــرةالموارد التية من مساهمات الدولة50

000 000 500 1 موارد الرخص التية من فاعلين في ميدان التصالت60

000 800 041 8 مجمـــوع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة 

مديرية التأمينات والحتياط الجتماعي 8700

000 270 التاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير10

للتذكــرةموارد متنوعة20

000 270 مجمـــوع موارد مديرية التأمينات والحتياط الجتماعي 

مديرية أملك الدولة 8800

000 000 25 بيع عقارات مخزنية قروية10

000 000 318 دخول أملك الدولة ـ اليجار والتكاليف اليجارية الخ ـ   20

للتذكــرةالتركات الشاغرة30

000 500 النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات واليجارات العامة40

000 500 5 حاصلت بيع الثاث و الحطام والمعدات غير الصالحة للستعمال50

000 000 1 موارد متنوعة60

000 000 350 مجمـــوع موارد مديرية أملك الدولة 

000 641 208 266 مجمـــوع موارد وزارة القتصاد والمالية 

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك1.1.0.0.0.17.000

مديرية الشؤون الدارية والقانونية       8100

000 500 التاوة المفروضة على استخراج المواد10

للتذكــرةالتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للملك العامة 20
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 الرباح التية من  شركات أخرى30

000 000 25 الرباح التية من الخطوط الملكية المغربية31

000 000 20 الرباح التية من الشركة الملكية لتشجيع الفرس32

000 000 10 الرباح التية من الشركة الوطنية لتسويق البذور33

للتذكــرةالرباح التية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات34

 أتاوي احتلل الملك العامة وموارد أخرى40

000 000 100 أتاوى احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصالت المغرب41

000 000 100 اتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات42

000 000 60 أتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ43

للتذكــرةأتاوي احتلل الملك العامة الموضوعة رهن اشارة  هيئات اخرى44

للتذكــرةالموارد التية من فاعلين في ميدان التصالت45

000 000 50 موارد متنوعة46

للتذكــرةالموارد التية من مساهمات الدولة50

000 000 500 1 موارد الرخص التية من فاعلين في ميدان التصالت60

000 800 041 8 مجمـــوع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة 

مديرية التأمينات والحتياط الجتماعي 8700

000 270 التاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير10

للتذكــرةموارد متنوعة20

000 270 مجمـــوع موارد مديرية التأمينات والحتياط الجتماعي 

مديرية أملك الدولة 8800

000 000 25 بيع عقارات مخزنية قروية10

000 000 318 دخول أملك الدولة ـ اليجار والتكاليف اليجارية الخ ـ   20

للتذكــرةالتركات الشاغرة30

000 500 النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات واليجارات العامة40

000 500 5 حاصلت بيع الثاث و الحطام والمعدات غير الصالحة للستعمال50

000 000 1 موارد متنوعة60

000 000 350 مجمـــوع موارد مديرية أملك الدولة 

000 641 208 266 مجمـــوع موارد وزارة القتصاد والمالية 

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك1.1.0.0.0.17.000

مديرية الشؤون الدارية والقانونية       8100

000 500 التاوة المفروضة على استخراج المواد10

للتذكــرةالتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للملك العامة 20
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للتذكــرةالتاوة المستحقة على احتلل الملك العامة30

000 000 8 موارد متنوعة40

000 500 8 مجمـــوع موارد       مديرية الشؤون الدارية والقانونية 

مديرية الموانىء والملك العمومي البحري 8200

 رسوم الميناء10

للتذكــرةرسوم الميناء المفروضة على السفن11

للتذكــرةارشاد البواخر و قطرها12

للتذكــرةرسوم الميناء المفروضة على الركاب و السياح الذين يقومون برحلة بحرية13

للتذكــرةرسوم الميناء المفروضة على البضائع14

 الرسوم المستوفاة من التفريغ20

للتذكــرةالرسوم المستوفاة من تفريغ انواع الوقود السائلة غير المعباة21

للتذكــرةالرسوم المستوفاة من تفريغ السماك22

للتذكــرةالقسط الراجع للدولة من ارباح شركات التسيير30

للتذكــرةبيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة40

للتذكــرةرسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء50

للتذكــرةالموارد التية من استعمال اللت60

للتذكــرةموارد متنوعة70

 للتذكــرة مجمـــوع موارد مديرية الموانىء والملك العمومي البحري 

مديرية الملحة الجوية المدنية 8300

للتذكــرةالرسوم المستوفاة في المطارات10

000 000 15 الرسوم المفروضة على النقل الخاص20

000 000 20 موارد متنوعة30

000 000 35 مجمـــوع موارد مديرية الملحة الجوية المدنية 

000 500 43 مجمـــوع موارد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

وزارة الفلحة والصيد البحري1.1.0.0.0.20.000

الدارة العامة 0000

000 25 موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية10

للتذكــرةالمبالغ التي يؤديها الملك أو المستغلون الفلحيون في نطاق قانون الستثمارات الفلحية20

للتذكــرةرسوم التحليل بالمختبرات30

للتذكــرةاداء التقييد فى السجل الرسمى لنواع واصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب40

للتذكــرةموارد مراكز تناسل الخيل50

000 000 4 موارد متنوعة60

000 025 4 مجمـــوع موارد الدارة العامة 
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الدارة العامة 9100

000 600 1 التاوى المفروضة على المتياز الممنوح لستغلل الماكن المخصصة للصيد داخل الملك العامة البحرية10

000 000 24 رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد20

000 000 150 إيتاوات الصيد البحري30

000 000 440 المساهمة المتعلقة بالصيد البحري40

000 000 2 المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري50

000 500 موارد متنوعة60

000 100 618 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 125 622 مجمـــوع موارد وزارة الفلحة والصيد البحري 

وزارة الشباب و الرياضة1.1.0.0.0.21.000

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 3000

للتذكــرةمساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية واليواء داخل المراكز والمخيمات10

للتذكــرةموارد متنوعة20

 للتذكــرة مجمـــوع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 

 للتذكــرة مجمـــوع موارد وزارة الشباب و الرياضة 

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني1.1.0.0.0.26.000

الدارة العامة 0000

000 117 رسم وضع الطابع10

000 11 رسم التفتيش20

للتذكــرةموارد متنوعة30

000 128 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 128 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني 

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة1.1.0.0.0.27.000

الدارة العامة 0000

000 500 7 الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الستغلل ورسم نقل ملكية الرخص10

000 000 1 الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات20

000 000 90 موارد متنوعة30

000 500 98 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 500 98 مجمـــوع موارد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي1.1.0.0.0.28.000

الدارة العامة 0000

000 876 8 رسم معايرة الموازين والمقاييس10

للتذكــرةالموارد المتعلقة ببراءات الختراع وايداع الرسوم وعلمات الصنع وغيرها20

للتذكــرةالـموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي30

للتذكــرةموارد متنوعة40

9

000 876 8مجمـــوع موارد اإلدارة العامة

000 876 8مجمـــوع موارد وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
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الدارة العامة 9100

000 600 1 التاوى المفروضة على المتياز الممنوح لستغلل الماكن المخصصة للصيد داخل الملك العامة البحرية10

000 000 24 رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد20

000 000 150 إيتاوات الصيد البحري30

000 000 440 المساهمة المتعلقة بالصيد البحري40

000 000 2 المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري50

000 500 موارد متنوعة60

000 100 618 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 125 622 مجمـــوع موارد وزارة الفلحة والصيد البحري 

وزارة الشباب و الرياضة1.1.0.0.0.21.000

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 3000

للتذكــرةمساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية واليواء داخل المراكز والمخيمات10

للتذكــرةموارد متنوعة20

 للتذكــرة مجمـــوع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 

 للتذكــرة مجمـــوع موارد وزارة الشباب و الرياضة 

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني1.1.0.0.0.26.000

الدارة العامة 0000

000 117 رسم وضع الطابع10

000 11 رسم التفتيش20

للتذكــرةموارد متنوعة30

000 128 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 128 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني 

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة1.1.0.0.0.27.000

الدارة العامة 0000

000 500 7 الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الستغلل ورسم نقل ملكية الرخص10

000 000 1 الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات20

000 000 90 موارد متنوعة30

000 500 98 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 500 98 مجمـــوع موارد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي1.1.0.0.0.28.000

الدارة العامة 0000

000 876 8 رسم معايرة الموازين والمقاييس10

للتذكــرةالموارد المتعلقة ببراءات الختراع وايداع الرسوم وعلمات الصنع وغيرها20

للتذكــرةالـموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي30

للتذكــرةموارد متنوعة40

9

000 876 8مجمـــوع موارد اإلدارة العامة

000 876 8مجمـــوع موارد وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
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000 876 8 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 876 8 مجمـــوع موارد وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي 

إدارة الدفاع الوطني1.1.0.0.0.34.000

الدارة العامة 0000

000 000 4 موارد متنوعة10

000 000 4 مجمـــوع موارد الدارة العامة 

000 000 4 مجمـــوع موارد إدارة الدفاع الوطني 
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للتذكــرةمبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح42
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000 500 335 مجمـــوع موارد الدارة العامة 
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II-  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

 الجزء الول : موارد الستغلل 

رئيس الحكومة

الكولف الملكي دار السلم 4.1.1.0.0.04.001 8 000 000

 8 000 000 مجمـــــــوع

وزارة العدل والحريات

مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.1.0.0.06.002 900 000

 900 000 مجمـــــــوع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 4.1.1.0.0.07.002 20 000 000

 20 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الداخلية

مركز الستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة 4.1.1.0.0.08.001 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة  4.1.1.0.0.08.002 4 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان   4.1.1.0.0.08.003 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن  4.1.1.0.0.08.004 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى   4.1.1.0.0.08.005 5 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة       4.1.1.0.0.08.006 2 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4.1.1.0.0.08.007 3 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز 4.1.1.0.0.08.008 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيللت 4.1.1.0.0.08.009 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي للجهة الشرقية 4.1.1.0.0.08.010 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة 4.1.1.0.0.08.011 2 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة الرباط - سل - زمور - زعير 4.1.1.0.0.08.012 4 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة 4.1.1.0.0.08.013 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة تادلة - أزيلل 4.1.1.0.0.08.014 2 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان 4.1.1.0.0.08.015 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات 4.1.1.0.0.08.016 2 500 000

مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 4.1.1.0.0.08.018 185 000 000

 243 500 000 مجمـــــــوع

وزارة التصال

المعهد العالي للعلم و التصال 4.1.1.0.0.09.002 5 300 000

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 4.1.1.0.0.09.003 7 200 000

 12 500 000 مجمـــــــوع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

- قسم التعاون 4.1.1.0.0.11.002

قسم استراتيجيات التكوين 4.1.1.0.0.11.003 5 000 000

 5 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الصحة

المركز الستشفائي القليمي لورززات 4.1.1.0.0.12.001 12 497 000

المركز الستشفائي القليمي لنزكان آيت ملول 4.1.1.0.0.12.002 10 100 000

المركز الستشفائي القليمي لتارودانت 4.1.1.0.0.12.003 11 275 000

المركز الستشفائي القليمي لتيزنيت 4.1.1.0.0.12.004 10 102 000

المركز الستشفائي القليمي لقلعة السراغنة 4.1.1.0.0.12.005 13 775 000

المركز الستشفائي القليمي للصويرة 4.1.1.0.0.12.006 11 633 000

المركز الستشفائي القليمي للجديدة 4.1.1.0.0.12.007 20 371 000

المركز الستشفائي الجهوي لدكالة عبدة 4.1.1.0.0.12.008 16 675 000

المركز الستشفائي القليمي لخريبكة 4.1.1.0.0.12.009 22 520 000

المركز الستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة 4.1.1.0.0.12.010 21 605 000

المركز الستشفائي القليمي لبولمان 4.1.1.0.0.12.012 6 930 000

المركز الستشفائي القليمي لصفرو 4.1.1.0.0.12.013 6 420 000

المركز الستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن 4.1.1.0.0.12.014 25 390 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي قاسم 4.1.1.0.0.12.015 10 450 000

المركز الستشفائي القليمي لشفشاون 4.1.1.0.0.12.016 9 400 000

المركز الستشفائي القليمي للعرائش 4.1.1.0.0.12.017 14 645 000

المركز الستشفائي الجهوي لولية طنجة 4.1.1.0.0.12.018 32 160 000

المركز الستشفائي الجهوي لولية تطوان 4.1.1.0.0.12.019 22 750 000

المركز الستشفائي القليمي للرشيدية 4.1.1.0.0.12.020 19 190 000

المركز الستشفائي القليمي لفران 4.1.1.0.0.12.021 6 720 000

المركز الستشفائي القليمي لخنيفرة 4.1.1.0.0.12.022 11 850 000

المركز الستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة - تاونات 4.1.1.0.0.12.023 17 680 000

المركز الستشفائي القليمي لتازة 4.1.1.0.0.12.024 14 355 000

المركز الستشفائي القليمي لفكيك 4.1.1.0.0.12.025 5 010 000

المركز الستشفائي القليمي للناضور 4.1.1.0.0.12.026 22 050 000

المركز الستشفائي القليمي لبركان 4.1.1.0.0.12.027 9 150 000

المركز الستشفائي الجهوي لوادي الذهب - لكويرة 4.1.1.0.0.12.028 5 450 000

المركز الستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4.1.1.0.0.12.029 14 270 000

المركز الستشفائي القليمي لطانطان 4.1.1.0.0.12.030 5 050 000

المركز الستشفائي الجهوي لتادلة أزيلل 4.1.1.0.0.12.031 29 370 000

المركز الستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة 4.1.1.0.0.12.032 23 795 000

المركز الستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز 4.1.1.0.0.12.033 18 246 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي 4.1.1.0.0.12.035 15 525 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان  4.1.1.0.0.12.036 14 400 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.1.1.0.0.12.037 14 650 000

المركز الستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى 4.1.1.0.0.12.038 12 600 000

المركز الستشفائي لعمالة المحمدية 4.1.1.0.0.12.039 10 600 000

المركز الستشفائي لعمالة سل 4.1.1.0.0.12.040 15 200 000

المركز الستشفائي لعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.1.0.0.12.041 7 810 000

المركز الستشفائي القليمي للخميسات 4.1.1.0.0.12.042 16 245 000
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المركز الستشفائي القليمي لطانطان 4.1.1.0.0.12.030 5 050 000

المركز الستشفائي الجهوي لتادلة أزيلل 4.1.1.0.0.12.031 29 370 000

المركز الستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة 4.1.1.0.0.12.032 23 795 000

المركز الستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز 4.1.1.0.0.12.033 18 246 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي 4.1.1.0.0.12.035 15 525 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان  4.1.1.0.0.12.036 14 400 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.1.1.0.0.12.037 14 650 000

المركز الستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى 4.1.1.0.0.12.038 12 600 000

المركز الستشفائي لعمالة المحمدية 4.1.1.0.0.12.039 10 600 000

المركز الستشفائي لعمالة سل 4.1.1.0.0.12.040 15 200 000

المركز الستشفائي لعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.1.0.0.12.041 7 810 000

المركز الستشفائي القليمي للخميسات 4.1.1.0.0.12.042 16 245 000
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

المركز الستشفائي الجهوي لفاس - بولمان 4.1.1.0.0.12.044 20 808 000

المركز الستشفائي الجهوي لمكناس - تافيللت 4.1.1.0.0.12.045 28 670 000

المركز الستشفائي الجهوي للجهة الشرقية 4.1.1.0.0.12.046 29 075 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.1.1.0.0.12.047 44 000 000

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.12.048 23 000 000

المعهد الوطني الصحي 4.1.1.0.0.12.049 6 000 000

المركز الوطني للوقاية من الشعة 4.1.1.0.0.12.050 2 500 000

مديرية الدوية و الصيدلة 4.1.1.0.0.12.051 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي لشيشاوة 4.1.1.0.0.12.052 4 713 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني  4.1.1.0.0.12.053 8 800 000

المركز الستشفائي القليمي لتاونات 4.1.1.0.0.12.054 7 520 000

المركز الستشفائي الجهوي  للرباط - سل - زمور - زعير 4.1.1.0.0.12.055 9 250 000

المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت 4.1.1.0.0.12.056 4 660 000

المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها 4.1.1.0.0.12.057 5 430 000

المركز الستشفائي  لعمالة مقاطعات عين الشق 4.1.1.0.0.12.058 10 800 000

المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان 4.1.1.0.0.12.059 4 610 000

المركز الستشفائي القليمي لطاطا 4.1.1.0.0.12.060 4 510 000

المركز الستشفائي القليمي للحوز 4.1.1.0.0.12.061 4 640 000

المركز الستشفائي القليمي لزاكورة 4.1.1.0.0.12.062 4 135 000

المركز الستشفائي القليمي لبوجدور 4.1.1.0.0.12.063 3 460 000

المركز الستشفائي القليمي لسا الزاك 4.1.1.0.0.12.064 4 450 000

المركز الستشفائي الجهوي لكلميم - السمارة 4.1.1.0.0.12.065 7 050 000

المركز الستشفائي القليمي للسمارة 4.1.1.0.0.12.066 5 150 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.1.0.0.12.067 11 250 000

المركز الستشفائي القليمي للنواصر 4.1.1.0.0.12.068 3 670 000

المركز الستشفائي القليمي لزيلل 4.1.1.0.0.12.069 7 400 000

المركز الستشفائي القليمي للحاجب 4.1.1.0.0.12.070 3 840 000

المركز الستشفائي القليمي للمضيق فنيدق 4.1.1.0.0.12.071 6 790 000

المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.1.1.0.0.12.072 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي لجرادة 4.1.1.0.0.12.073 3 880 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.1.0.0.12.074 7 650 000

المركز الستشفائي القليمي لفاس 4.1.1.0.0.12.075 13 725 000

المركز الستشفائي القليمي لتنغير 4.1.1.0.0.12.076 3 245 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي إفني 4.1.1.0.0.12.077 3 280 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي سليمان 4.1.1.0.0.12.078 4 885 000

المركز الستشفائي القليمي لوزان 4.1.1.0.0.12.079 4 510 000

المركز الستشفائي القليمي لبرشيد 4.1.1.0.0.12.080 8 270 000

المركز الستشفائي القليمي للرحامنة 4.1.1.0.0.12.081 4 080 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي بنور 4.1.1.0.0.12.082 4 950 000

المركز الستشفائي القليمي لليوسوفية 4.1.1.0.0.12.083 4 340 000

المركز الستشفائي القليمي للفقيه بن صالح 4.1.1.0.0.12.084 8 100 000

المركز الستشفائي القليمي لميدلت 4.1.1.0.0.12.085 4 760 000

المركز الستشفائي القليمي لكرسيف 4.1.1.0.0.12.086 3 730 000

 951 500 000 مجمـــــــوع
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

المركز الستشفائي الجهوي لفاس - بولمان 4.1.1.0.0.12.044 20 808 000

المركز الستشفائي الجهوي لمكناس - تافيللت 4.1.1.0.0.12.045 28 670 000

المركز الستشفائي الجهوي للجهة الشرقية 4.1.1.0.0.12.046 29 075 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.1.1.0.0.12.047 44 000 000

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.12.048 23 000 000

المعهد الوطني الصحي 4.1.1.0.0.12.049 6 000 000

المركز الوطني للوقاية من الشعة 4.1.1.0.0.12.050 2 500 000

مديرية الدوية و الصيدلة 4.1.1.0.0.12.051 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي لشيشاوة 4.1.1.0.0.12.052 4 713 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني  4.1.1.0.0.12.053 8 800 000

المركز الستشفائي القليمي لتاونات 4.1.1.0.0.12.054 7 520 000

المركز الستشفائي الجهوي  للرباط - سل - زمور - زعير 4.1.1.0.0.12.055 9 250 000

المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت 4.1.1.0.0.12.056 4 660 000

المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها 4.1.1.0.0.12.057 5 430 000

المركز الستشفائي  لعمالة مقاطعات عين الشق 4.1.1.0.0.12.058 10 800 000

المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان 4.1.1.0.0.12.059 4 610 000

المركز الستشفائي القليمي لطاطا 4.1.1.0.0.12.060 4 510 000

المركز الستشفائي القليمي للحوز 4.1.1.0.0.12.061 4 640 000

المركز الستشفائي القليمي لزاكورة 4.1.1.0.0.12.062 4 135 000

المركز الستشفائي القليمي لبوجدور 4.1.1.0.0.12.063 3 460 000

المركز الستشفائي القليمي لسا الزاك 4.1.1.0.0.12.064 4 450 000

المركز الستشفائي الجهوي لكلميم - السمارة 4.1.1.0.0.12.065 7 050 000

المركز الستشفائي القليمي للسمارة 4.1.1.0.0.12.066 5 150 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.1.0.0.12.067 11 250 000

المركز الستشفائي القليمي للنواصر 4.1.1.0.0.12.068 3 670 000

المركز الستشفائي القليمي لزيلل 4.1.1.0.0.12.069 7 400 000

المركز الستشفائي القليمي للحاجب 4.1.1.0.0.12.070 3 840 000

المركز الستشفائي القليمي للمضيق فنيدق 4.1.1.0.0.12.071 6 790 000

المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.1.1.0.0.12.072 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي لجرادة 4.1.1.0.0.12.073 3 880 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.1.0.0.12.074 7 650 000

المركز الستشفائي القليمي لفاس 4.1.1.0.0.12.075 13 725 000

المركز الستشفائي القليمي لتنغير 4.1.1.0.0.12.076 3 245 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي إفني 4.1.1.0.0.12.077 3 280 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي سليمان 4.1.1.0.0.12.078 4 885 000

المركز الستشفائي القليمي لوزان 4.1.1.0.0.12.079 4 510 000

المركز الستشفائي القليمي لبرشيد 4.1.1.0.0.12.080 8 270 000

المركز الستشفائي القليمي للرحامنة 4.1.1.0.0.12.081 4 080 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي بنور 4.1.1.0.0.12.082 4 950 000

المركز الستشفائي القليمي لليوسوفية 4.1.1.0.0.12.083 4 340 000

المركز الستشفائي القليمي للفقيه بن صالح 4.1.1.0.0.12.084 8 100 000

المركز الستشفائي القليمي لميدلت 4.1.1.0.0.12.085 4 760 000

المركز الستشفائي القليمي لكرسيف 4.1.1.0.0.12.086 3 730 000

 951 500 000 مجمـــــــوع
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

وزارة القتصاد والمالية

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.1.1.0.0.13.003

الخزينة العامة للمملكة 4.1.1.0.0.13.005 43 000 000

- القسم الداري 4.1.1.0.0.13.006

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.1.0.0.13.007 32 000 000

 75 000 000 مجمـــــــوع

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.1.0.0.14.001 14 480 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.1.0.0.14.002 2 620 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.1.0.0.14.003 2 916 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.1.0.0.14.004 2 200 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.1.0.0.14.005 2 052 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.1.0.0.14.006 2 120 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.1.0.0.14.007 3 100 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.1.1.0.0.14.008 2 076 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.1.0.0.14.009 2 051 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.1.1.0.0.14.010 2 070 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.1.0.0.14.011 2 035 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.1.1.0.0.14.012 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.1.0.0.14.013 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.1.0.0.14.014 1 529 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.1.0.0.14.015 1 400 000

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.1.0.0.14.016 2 046 000

 46 795 000 مجمـــــــوع

المانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية 4.1.1.0.0.16.001 13 000 000

 13 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.1.1.0.0.17.002 5 500 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.1.0.0.17.003 6 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.1.0.0.17.004 9 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.1.0.0.17.005 8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.1.0.0.17.006 5 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.1.0.0.17.007 7 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.1.0.0.17.008 4 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.17.009 7 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.1.0.0.17.010 12 500 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.1.1.0.0.17.011 6 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.1.0.0.17.012 7 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.1.1.0.0.17.013 80 000 000
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

مصلحة التكوين المستمر 4.1.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.1.1.0.0.17.015 10 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.1.1.0.0.17.016 3 000 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.1.1.0.0.17.017 5 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.1.1.0.0.17.018 2 500 000

 179 500 000 مجمـــــــوع

وزارة الفلحة والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.1.1.0.0.20.001 2 200 000

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.1.0.0.20.002 2 600 000

المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.1.1.0.0.20.003 1 500 000

المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.1.1.0.0.20.004 1 700 000

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.1.1.0.0.20.005 1 400 000

المدرسة الفلحية بتمارة 4.1.1.0.0.20.006 2 000 000

قسم المحافظة على الثروات السمكية 4.1.1.0.0.20.007 19 400 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.1.0.0.20.008 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.1.0.0.20.009 3 300 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.1.1.0.0.20.010 4 500 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.1.0.0.20.011 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.1.0.0.20.012 3 300 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.1.0.0.20.013 3 300 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.1.0.0.20.014 4 200 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.1.1.0.0.20.015 7 350 000

 62 350 000 مجمـــــــوع

وزارة الشباب و الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.1.0.0.21.001 13 000 000

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.1.1.0.0.21.002 5 300 000

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.1.0.0.21.003 12 000 000

المركب الرياضي لفاس 4.1.1.0.0.21.005 2 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.1.0.0.21.006 6 000 000

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.1.0.0.21.007 5 000 000

مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.1.1.0.0.21.008 500 000

 43 800 000 مجمـــــــوع

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.1.1.0.0.23.001 20 000 000

 20 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.1.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.1.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.1.1.0.0.26.003 400 000
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مصلحة التكوين المستمر 4.1.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.1.1.0.0.17.015 10 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.1.1.0.0.17.016 3 000 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.1.1.0.0.17.017 5 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.1.1.0.0.17.018 2 500 000

 179 500 000 مجمـــــــوع

وزارة الفلحة والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.1.1.0.0.20.001 2 200 000

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.1.0.0.20.002 2 600 000

المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.1.1.0.0.20.003 1 500 000

المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.1.1.0.0.20.004 1 700 000

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.1.1.0.0.20.005 1 400 000

المدرسة الفلحية بتمارة 4.1.1.0.0.20.006 2 000 000

قسم المحافظة على الثروات السمكية 4.1.1.0.0.20.007 19 400 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.1.0.0.20.008 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.1.0.0.20.009 3 300 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.1.1.0.0.20.010 4 500 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.1.0.0.20.011 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.1.0.0.20.012 3 300 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.1.0.0.20.013 3 300 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.1.0.0.20.014 4 200 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.1.1.0.0.20.015 7 350 000

 62 350 000 مجمـــــــوع

وزارة الشباب و الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.1.0.0.21.001 13 000 000

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.1.1.0.0.21.002 5 300 000

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.1.0.0.21.003 12 000 000

المركب الرياضي لفاس 4.1.1.0.0.21.005 2 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.1.0.0.21.006 6 000 000

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.1.0.0.21.007 5 000 000

مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.1.1.0.0.21.008 500 000

 43 800 000 مجمـــــــوع

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.1.1.0.0.23.001 20 000 000

 20 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.1.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.1.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.1.1.0.0.26.003 400 000

15
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.1.1.0.0.26.004 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.1.0.0.26.005 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.1.0.0.26.006 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.1.0.0.26.007 400 000

 2 500 000 مجمـــــــوع

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.1.1.0.0.27.001 2 806 000

مدرسة المعادن مراكش 4.1.1.0.0.27.002 3 580 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.1.1.0.0.27.003 45 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.1.1.0.0.27.004 600 000

مصلحة تسيير الوراش 4.1.1.0.0.27.005 500 000

 52 486 000 مجمـــــــوع

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط 4.1.1.0.0.28.001 45 000 000

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.1.1.0.0.28.002 4 000 000

 49 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل 4.1.1.0.0.29.001 2 300 000

 2 300 000 مجمـــــــوع

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

قسم التكوين 4.1.1.0.0.31.004 200 000

 200 000 مجمـــــــوع

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

- المدرسة الوطنية للدارة 4.1.1.0.0.33.001

- مجمـــــــوع

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.1.0.0.34.001 29 681 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.1.0.0.34.002 151 378 000

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.1.0.0.34.003 46 922 000

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.1.1.0.0.34.004 44 986 000

المستشفى العسكري بالعيون 4.1.1.0.0.34.005 8 962 000

المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.1.0.0.34.006 6 967 000

المستشفى العسكري بكلميم 4.1.1.0.0.34.007 16 428 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.1.1.0.0.34.008 28 903 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.1.1.0.0.34.009 3 000 000

وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 4.1.1.0.0.34.010 2 474 000
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.1.0.0.34.011

 339 701 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.1.1.0.0.42.001 15 493 000

المركز الوطني للتوثيق 4.1.1.0.0.42.002 3 500 000

مدرسة علوم العلم 4.1.1.0.0.42.003 5 937 000

 24 930 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.1.1.0.0.45.002 14 000 000

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.1.1.0.0.45.003

 14 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.1.0.0.46.001 24 000 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.1.0.0.46.002 4 000 000

 28 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة الستقبال و المساعدة و تقييم البرامج 4.1.1.0.0.48.001

- مجمـــــــوع

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

مصلحة وحدات النتاج لدارة السجون 4.1.1.0.0.51.001 5 500 000

 5 500 000 مجمـــــــوع

000 462 200 2  مجموع مــوارد الستغلل 

 الجزء الثاني : موارد الستثمار 

رئيس الحكومة

- الكولف الملكي دار السلم 4.1.2.0.0.04.001

- مجمـــــــوع

وزارة العدل والحريات

- مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.2.0.0.06.002

- مجمـــــــوع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

- مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 4.1.2.0.0.07.002

17
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- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.1.0.0.34.011

 339 701 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.1.1.0.0.42.001 15 493 000

المركز الوطني للتوثيق 4.1.1.0.0.42.002 3 500 000

مدرسة علوم العلم 4.1.1.0.0.42.003 5 937 000

 24 930 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.1.1.0.0.45.002 14 000 000

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.1.1.0.0.45.003

 14 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.1.0.0.46.001 24 000 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.1.0.0.46.002 4 000 000

 28 000 000 مجمـــــــوع

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة الستقبال و المساعدة و تقييم البرامج 4.1.1.0.0.48.001

- مجمـــــــوع

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

مصلحة وحدات النتاج لدارة السجون 4.1.1.0.0.51.001 5 500 000

 5 500 000 مجمـــــــوع

000 462 200 2  مجموع مــوارد الستغلل 

 الجزء الثاني : موارد الستثمار 

رئيس الحكومة

- الكولف الملكي دار السلم 4.1.2.0.0.04.001

- مجمـــــــوع

وزارة العدل والحريات

- مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.1.2.0.0.06.002

- مجمـــــــوع

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

- مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 4.1.2.0.0.07.002

17
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

- مجمـــــــوع

وزارة الداخلية

- مركز الستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة 4.1.2.0.0.08.001

- مركز الستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة  4.1.2.0.0.08.002

- مركز الستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان   4.1.2.0.0.08.003

- مركز الستثمار الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن  4.1.2.0.0.08.004

- مركز الستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى   4.1.2.0.0.08.005

- مركز الستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة       4.1.2.0.0.08.006

- مركز الستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4.1.2.0.0.08.007

- مركز الستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز 4.1.2.0.0.08.008

- مركز الستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيللت 4.1.2.0.0.08.009

- مركز الستثمار الجهوي للجهة الشرقية 4.1.2.0.0.08.010

- مركز الستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة 4.1.2.0.0.08.011

- مركز الستثمار الجهوي لجهة الرباط - سل - زمور - زعير 4.1.2.0.0.08.012

- مركز الستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة 4.1.2.0.0.08.013

- مركز الستثمار الجهوي لجهة تادلة - أزيلل 4.1.2.0.0.08.014

- مركز الستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان 4.1.2.0.0.08.015

- مركز الستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات 4.1.2.0.0.08.016

- مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 4.1.2.0.0.08.018

- مجمـــــــوع

وزارة التصال

المعهد العالي للعلم و التصال 4.1.2.0.0.09.002 2 610 000

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 4.1.2.0.0.09.003 6 500 000

 9 110 000 مجمـــــــوع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

- قسم التعاون 4.1.2.0.0.11.002

- قسم استراتيجيات التكوين 4.1.2.0.0.11.003

- مجمـــــــوع

وزارة الصحة

المركز الستشفائي القليمي لورززات 4.1.2.0.0.12.001 1 200 000

المركز الستشفائي القليمي لنزكان آيت ملول 4.1.2.0.0.12.002 1 200 000

المركز الستشفائي القليمي لتارودانت 4.1.2.0.0.12.003 1 000 000

المركز الستشفائي القليمي لتيزنيت 4.1.2.0.0.12.004 1 200 000

المركز الستشفائي القليمي لقلعة السراغنة 4.1.2.0.0.12.005 1 800 000

المركز الستشفائي القليمي للصويرة 4.1.2.0.0.12.006 1 400 000

المركز الستشفائي القليمي للجديدة 4.1.2.0.0.12.007 1 400 000

المركز الستشفائي الجهوي لدكالة عبدة 4.1.2.0.0.12.008 900 000

المركز الستشفائي القليمي لخريبكة 4.1.2.0.0.12.009 1 500 000

المركز الستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة 4.1.2.0.0.12.010 800 000
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

- مجمـــــــوع

وزارة الداخلية

- مركز الستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة 4.1.2.0.0.08.001

- مركز الستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة  4.1.2.0.0.08.002

- مركز الستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان   4.1.2.0.0.08.003

- مركز الستثمار الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن  4.1.2.0.0.08.004

- مركز الستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى   4.1.2.0.0.08.005

- مركز الستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة       4.1.2.0.0.08.006

- مركز الستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4.1.2.0.0.08.007

- مركز الستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز 4.1.2.0.0.08.008

- مركز الستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيللت 4.1.2.0.0.08.009

- مركز الستثمار الجهوي للجهة الشرقية 4.1.2.0.0.08.010

- مركز الستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة 4.1.2.0.0.08.011

- مركز الستثمار الجهوي لجهة الرباط - سل - زمور - زعير 4.1.2.0.0.08.012

- مركز الستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة 4.1.2.0.0.08.013

- مركز الستثمار الجهوي لجهة تادلة - أزيلل 4.1.2.0.0.08.014

- مركز الستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان 4.1.2.0.0.08.015

- مركز الستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات 4.1.2.0.0.08.016

- مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 4.1.2.0.0.08.018

- مجمـــــــوع

وزارة التصال

المعهد العالي للعلم و التصال 4.1.2.0.0.09.002 2 610 000

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 4.1.2.0.0.09.003 6 500 000

 9 110 000 مجمـــــــوع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

- قسم التعاون 4.1.2.0.0.11.002

- قسم استراتيجيات التكوين 4.1.2.0.0.11.003

- مجمـــــــوع

وزارة الصحة

المركز الستشفائي القليمي لورززات 4.1.2.0.0.12.001 1 200 000

المركز الستشفائي القليمي لنزكان آيت ملول 4.1.2.0.0.12.002 1 200 000

المركز الستشفائي القليمي لتارودانت 4.1.2.0.0.12.003 1 000 000

المركز الستشفائي القليمي لتيزنيت 4.1.2.0.0.12.004 1 200 000

المركز الستشفائي القليمي لقلعة السراغنة 4.1.2.0.0.12.005 1 800 000

المركز الستشفائي القليمي للصويرة 4.1.2.0.0.12.006 1 400 000

المركز الستشفائي القليمي للجديدة 4.1.2.0.0.12.007 1 400 000

المركز الستشفائي الجهوي لدكالة عبدة 4.1.2.0.0.12.008 900 000

المركز الستشفائي القليمي لخريبكة 4.1.2.0.0.12.009 1 500 000

المركز الستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة 4.1.2.0.0.12.010 800 000
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الرمز موارد سنة 2015

المركز الستشفائي القليمي لبولمان 4.1.2.0.0.12.012 500 000

المركز الستشفائي القليمي لصفرو 4.1.2.0.0.12.013 500 000

المركز الستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن 4.1.2.0.0.12.014 2 000 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي قاسم 4.1.2.0.0.12.015 850 000

المركز الستشفائي القليمي لشفشاون 4.1.2.0.0.12.016 700 000

المركز الستشفائي القليمي للعرائش 4.1.2.0.0.12.017 1 000 000

المركز الستشفائي الجهوي لولية طنجة 4.1.2.0.0.12.018 2 500 000

المركز الستشفائي الجهوي لولية تطوان 4.1.2.0.0.12.019 2 500 000

المركز الستشفائي القليمي للرشيدية 4.1.2.0.0.12.020 1 800 000

المركز الستشفائي القليمي لفران 4.1.2.0.0.12.021 700 000

المركز الستشفائي القليمي لخنيفرة 4.1.2.0.0.12.022 800 000

المركز الستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة - تاونات 4.1.2.0.0.12.023 1 400 000

المركز الستشفائي القليمي لتازة 4.1.2.0.0.12.024 1 300 000

المركز الستشفائي القليمي لفكيك 4.1.2.0.0.12.025 300 000

المركز الستشفائي القليمي للناضور 4.1.2.0.0.12.026 900 000

المركز الستشفائي القليمي لبركان 4.1.2.0.0.12.027 300 000

المركز الستشفائي الجهوي لوادي الذهب - لكويرة 4.1.2.0.0.12.028 300 000

المركز الستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4.1.2.0.0.12.029 1 500 000

المركز الستشفائي القليمي لطانطان 4.1.2.0.0.12.030 400 000

المركز الستشفائي الجهوي لتادلة أزيلل 4.1.2.0.0.12.031 1 000 000

المركز الستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة 4.1.2.0.0.12.032 1 000 000

المركز الستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز 4.1.2.0.0.12.033 2 000 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي 4.1.2.0.0.12.035 900 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان  4.1.2.0.0.12.036 900 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.1.2.0.0.12.037 900 000

المركز الستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى 4.1.2.0.0.12.038 700 000

المركز الستشفائي لعمالة المحمدية 4.1.2.0.0.12.039 600 000

المركز الستشفائي لعمالة سل 4.1.2.0.0.12.040 700 000

المركز الستشفائي لعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.2.0.0.12.041 200 000

المركز الستشفائي القليمي للخميسات 4.1.2.0.0.12.042 1 000 000

المركز الستشفائي الجهوي لفاس - بولمان 4.1.2.0.0.12.044 1 700 000

المركز الستشفائي الجهوي لمكناس - تافيللت 4.1.2.0.0.12.045 3 000 000

المركز الستشفائي الجهوي للجهة الشرقية 4.1.2.0.0.12.046 1 300 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.1.2.0.0.12.047 10 000 000

- المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.12.048

المعهد الوطني الصحي 4.1.2.0.0.12.049 16 000 000

المركز الوطني للوقاية من الشعة 4.1.2.0.0.12.050 3 500 000

مديرية الدوية و الصيدلة 4.1.2.0.0.12.051 9 500 000

المركز الستشفائي القليمي لشيشاوة 4.1.2.0.0.12.052 200 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني  4.1.2.0.0.12.053 400 000

المركز الستشفائي القليمي لتاونات 4.1.2.0.0.12.054 500 000

المركز الستشفائي الجهوي  للرباط - سل - زمور - زعير 4.1.2.0.0.12.055 400 000

المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت 4.1.2.0.0.12.056 200 000

المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها 4.1.2.0.0.12.057 200 000

المركز الستشفائي  لعمالة مقاطعات عين الشق 4.1.2.0.0.12.058 400 000
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

المركز الستشفائي القليمي لبولمان 4.1.2.0.0.12.012 500 000

المركز الستشفائي القليمي لصفرو 4.1.2.0.0.12.013 500 000

المركز الستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن 4.1.2.0.0.12.014 2 000 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي قاسم 4.1.2.0.0.12.015 850 000

المركز الستشفائي القليمي لشفشاون 4.1.2.0.0.12.016 700 000

المركز الستشفائي القليمي للعرائش 4.1.2.0.0.12.017 1 000 000

المركز الستشفائي الجهوي لولية طنجة 4.1.2.0.0.12.018 2 500 000

المركز الستشفائي الجهوي لولية تطوان 4.1.2.0.0.12.019 2 500 000

المركز الستشفائي القليمي للرشيدية 4.1.2.0.0.12.020 1 800 000

المركز الستشفائي القليمي لفران 4.1.2.0.0.12.021 700 000

المركز الستشفائي القليمي لخنيفرة 4.1.2.0.0.12.022 800 000

المركز الستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة - تاونات 4.1.2.0.0.12.023 1 400 000

المركز الستشفائي القليمي لتازة 4.1.2.0.0.12.024 1 300 000

المركز الستشفائي القليمي لفكيك 4.1.2.0.0.12.025 300 000

المركز الستشفائي القليمي للناضور 4.1.2.0.0.12.026 900 000

المركز الستشفائي القليمي لبركان 4.1.2.0.0.12.027 300 000

المركز الستشفائي الجهوي لوادي الذهب - لكويرة 4.1.2.0.0.12.028 300 000

المركز الستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4.1.2.0.0.12.029 1 500 000

المركز الستشفائي القليمي لطانطان 4.1.2.0.0.12.030 400 000

المركز الستشفائي الجهوي لتادلة أزيلل 4.1.2.0.0.12.031 1 000 000

المركز الستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة 4.1.2.0.0.12.032 1 000 000

المركز الستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز 4.1.2.0.0.12.033 2 000 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي 4.1.2.0.0.12.035 900 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان  4.1.2.0.0.12.036 900 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.1.2.0.0.12.037 900 000

المركز الستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى 4.1.2.0.0.12.038 700 000

المركز الستشفائي لعمالة المحمدية 4.1.2.0.0.12.039 600 000

المركز الستشفائي لعمالة سل 4.1.2.0.0.12.040 700 000

المركز الستشفائي لعمالة الصخيرات - تمارة 4.1.2.0.0.12.041 200 000

المركز الستشفائي القليمي للخميسات 4.1.2.0.0.12.042 1 000 000

المركز الستشفائي الجهوي لفاس - بولمان 4.1.2.0.0.12.044 1 700 000

المركز الستشفائي الجهوي لمكناس - تافيللت 4.1.2.0.0.12.045 3 000 000

المركز الستشفائي الجهوي للجهة الشرقية 4.1.2.0.0.12.046 1 300 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.1.2.0.0.12.047 10 000 000

- المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.12.048

المعهد الوطني الصحي 4.1.2.0.0.12.049 16 000 000

المركز الوطني للوقاية من الشعة 4.1.2.0.0.12.050 3 500 000

مديرية الدوية و الصيدلة 4.1.2.0.0.12.051 9 500 000

المركز الستشفائي القليمي لشيشاوة 4.1.2.0.0.12.052 200 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني  4.1.2.0.0.12.053 400 000

المركز الستشفائي القليمي لتاونات 4.1.2.0.0.12.054 500 000

المركز الستشفائي الجهوي  للرباط - سل - زمور - زعير 4.1.2.0.0.12.055 400 000

المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت 4.1.2.0.0.12.056 200 000

المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها 4.1.2.0.0.12.057 200 000

المركز الستشفائي  لعمالة مقاطعات عين الشق 4.1.2.0.0.12.058 400 000
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان 4.1.2.0.0.12.059 200 000

المركز الستشفائي القليمي لطاطا 4.1.2.0.0.12.060 300 000

المركز الستشفائي القليمي للحوز 4.1.2.0.0.12.061 200 000

المركز الستشفائي القليمي لزاكورة 4.1.2.0.0.12.062 400 000

المركز الستشفائي القليمي لبوجدور 4.1.2.0.0.12.063 200 000

المركز الستشفائي القليمي لسا الزاك 4.1.2.0.0.12.064 200 000

المركز الستشفائي الجهوي لكلميم - السمارة 4.1.2.0.0.12.065 400 000

المركز الستشفائي القليمي للسمارة 4.1.2.0.0.12.066 300 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.1.2.0.0.12.067 600 000

المركز الستشفائي القليمي للنواصر 4.1.2.0.0.12.068 200 000

المركز الستشفائي القليمي لزيلل 4.1.2.0.0.12.069 500 000

المركز الستشفائي القليمي للحاجب 4.1.2.0.0.12.070 200 000

المركز الستشفائي القليمي للمضيق فنيدق 4.1.2.0.0.12.071 300 000

المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.1.2.0.0.12.072 5 000 000

المركز الستشفائي القليمي لجرادة 4.1.2.0.0.12.073 200 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.2.0.0.12.074 200 000

المركز الستشفائي القليمي لفاس 4.1.2.0.0.12.075 750 000

المركز الستشفائي القليمي لتنغير 4.1.2.0.0.12.076 200 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي إفني 4.1.2.0.0.12.077 200 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي سليمان 4.1.2.0.0.12.078 200 000

المركز الستشفائي القليمي لوزان 4.1.2.0.0.12.079 500 000

المركز الستشفائي القليمي لبرشيد 4.1.2.0.0.12.080 1 500 000

المركز الستشفائي القليمي للرحامنة 4.1.2.0.0.12.081 200 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي بنور 4.1.2.0.0.12.082 200 000

المركز الستشفائي القليمي لليوسوفية 4.1.2.0.0.12.083 200 000

المركز الستشفائي القليمي للفقيه بن صالح 4.1.2.0.0.12.084 200 000

المركز الستشفائي القليمي لميدلت 4.1.2.0.0.12.085 400 000

المركز الستشفائي القليمي لكرسيف 4.1.2.0.0.12.086 200 000

 104 000 000 مجمـــــــوع

وزارة القتصاد والمالية

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.1.2.0.0.13.003

- الخزينة العامة للمملكة 4.1.2.0.0.13.005

القسم الداري 4.1.2.0.0.13.006 1 000 000

- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.1.2.0.0.13.007

 1 000 000 مجمـــــــوع

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.2.0.0.14.001 1 500 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.1.2.0.0.14.002 2 500 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.1.2.0.0.14.003 2 500 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.1.2.0.0.14.004 1 000 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.1.2.0.0.14.005 500 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.1.2.0.0.14.006 1 000 000
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.2.0.0.14.007 500 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.1.2.0.0.14.008 500 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.2.0.0.14.009 1 000 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.1.2.0.0.14.010 500 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.2.0.0.14.011 1 000 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.1.2.0.0.14.012 500 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.2.0.0.14.013 500 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.2.0.0.14.014 500 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.2.0.0.14.015 500 000

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.2.0.0.14.016 2 500 000

 17 000 000 مجمـــــــوع

المانة العامة للحكومة

- مديرية المطبعة الرسمية 4.1.2.0.0.16.001

- مجمـــــــوع

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.1.2.0.0.17.002 6 500 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.2.0.0.17.003 1 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.2.0.0.17.004 1 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.2.0.0.17.005 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.2.0.0.17.006 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.2.0.0.17.007 1 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.2.0.0.17.008 600 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.17.009 600 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.2.0.0.17.010 5 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.1.2.0.0.17.011 1 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.2.0.0.17.012 10 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.1.2.0.0.17.013 500 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.1.2.0.0.17.014 300 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.1.2.0.0.17.015 25 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.1.2.0.0.17.016 500 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.1.2.0.0.17.017 20 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.1.2.0.0.17.018 4 500 000

 579 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الفلحة والصيد البحري

- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.1.2.0.0.20.001

- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.2.0.0.20.002

- المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.1.2.0.0.20.003

- المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.1.2.0.0.20.004

- المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.1.2.0.0.20.005

- المدرسة الفلحية بتمارة 4.1.2.0.0.20.006
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.1.2.0.0.14.007 500 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.1.2.0.0.14.008 500 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.1.2.0.0.14.009 1 000 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.1.2.0.0.14.010 500 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.1.2.0.0.14.011 1 000 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.1.2.0.0.14.012 500 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.1.2.0.0.14.013 500 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.1.2.0.0.14.014 500 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.1.2.0.0.14.015 500 000

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.1.2.0.0.14.016 2 500 000

 17 000 000 مجمـــــــوع

المانة العامة للحكومة

- مديرية المطبعة الرسمية 4.1.2.0.0.16.001

- مجمـــــــوع

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.1.2.0.0.17.002 6 500 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.2.0.0.17.003 1 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.1.2.0.0.17.004 1 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.1.2.0.0.17.005 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.1.2.0.0.17.006 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.1.2.0.0.17.007 1 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.1.2.0.0.17.008 600 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.17.009 600 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.1.2.0.0.17.010 5 000 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.1.2.0.0.17.011 1 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.2.0.0.17.012 10 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.1.2.0.0.17.013 500 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.1.2.0.0.17.014 300 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.1.2.0.0.17.015 25 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.1.2.0.0.17.016 500 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.1.2.0.0.17.017 20 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.1.2.0.0.17.018 4 500 000

 579 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الفلحة والصيد البحري

- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.1.2.0.0.20.001

- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.1.2.0.0.20.002

- المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.1.2.0.0.20.003

- المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.1.2.0.0.20.004

- المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.1.2.0.0.20.005

- المدرسة الفلحية بتمارة 4.1.2.0.0.20.006

21
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

قسم المحافظة على الثروات السمكية 4.1.2.0.0.20.007 3 700 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.1.2.0.0.20.008 200 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.1.2.0.0.20.009 600 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.1.2.0.0.20.010 800 000

- معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.1.2.0.0.20.011

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.1.2.0.0.20.012 350 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.1.2.0.0.20.013 350 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.1.2.0.0.20.014 8 000 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.1.2.0.0.20.015 10 000 000

 24 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الشباب و الرياضة

- المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.2.0.0.21.001

- المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.1.2.0.0.21.002

- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.1.2.0.0.21.003

- المركب الرياضي لفاس 4.1.2.0.0.21.005

- مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.2.0.0.21.006

- مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.2.0.0.21.007

- مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.1.2.0.0.21.008

- مجمـــــــوع

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

- قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.1.2.0.0.23.001

- مجمـــــــوع

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.1.2.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.1.2.0.0.26.002 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.1.2.0.0.26.003 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.1.2.0.0.26.004 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.2.0.0.26.005 200 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.2.0.0.26.006 230 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.2.0.0.26.007 250 000

 1 280 000 مجمـــــــوع

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.1.2.0.0.27.001 190 000

مدرسة المعادن مراكش 4.1.2.0.0.27.002 1 380 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.1.2.0.0.27.003 35 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.1.2.0.0.27.004 1 500 000

مصلحة تسيير الوراش 4.1.2.0.0.27.005 500 000

 38 570 000 مجمـــــــوع

22
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط 4.1.2.0.0.28.001 1 000 000

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.1.2.0.0.28.002

 1 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الثقافة

- مطبعة دار المناهل 4.1.2.0.0.29.001

- مجمـــــــوع

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

- قسم التكوين 4.1.2.0.0.31.004

- مجمـــــــوع

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

- المدرسة الوطنية للدارة 4.1.2.0.0.33.001

- مجمـــــــوع

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.2.0.0.34.001 3 000 000

- المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.2.0.0.34.002

- المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.2.0.0.34.003

- المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.1.2.0.0.34.004

- المستشفى العسكري بالعيون 4.1.2.0.0.34.005

- المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.2.0.0.34.006

- المستشفى العسكري بكلميم 4.1.2.0.0.34.007

- المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.1.2.0.0.34.008

- المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.1.2.0.0.34.009

- وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 4.1.2.0.0.34.010

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.2.0.0.34.011

 3 000 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.1.2.0.0.42.001 5 000 000

المركز الوطني للتوثيق 4.1.2.0.0.42.002 1 000 000

مدرسة علوم العلم 4.1.2.0.0.42.003 9 700 000

 15 700 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.1.2.0.0.45.002

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.1.2.0.0.45.003
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-مجمـــوع
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط 4.1.2.0.0.28.001 1 000 000

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.1.2.0.0.28.002

 1 000 000 مجمـــــــوع

وزارة الثقافة

- مطبعة دار المناهل 4.1.2.0.0.29.001

- مجمـــــــوع

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

- قسم التكوين 4.1.2.0.0.31.004

- مجمـــــــوع

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

- المدرسة الوطنية للدارة 4.1.2.0.0.33.001

- مجمـــــــوع

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.1.2.0.0.34.001 3 000 000

- المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.1.2.0.0.34.002

- المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.2.0.0.34.003

- المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.1.2.0.0.34.004

- المستشفى العسكري بالعيون 4.1.2.0.0.34.005

- المستشفى العسكري بالداخلة 4.1.2.0.0.34.006

- المستشفى العسكري بكلميم 4.1.2.0.0.34.007

- المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.1.2.0.0.34.008

- المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.1.2.0.0.34.009

- وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 4.1.2.0.0.34.010

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.1.2.0.0.34.011

 3 000 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.1.2.0.0.42.001 5 000 000

المركز الوطني للتوثيق 4.1.2.0.0.42.002 1 000 000

مدرسة علوم العلم 4.1.2.0.0.42.003 9 700 000

 15 700 000 مجمـــــــوع

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.1.2.0.0.45.002

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.1.2.0.0.45.003

23

-مجمـــوع
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بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

- مجمـــــــوع

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.2.0.0.46.001 7 300 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.2.0.0.46.002 1 000 000

 8 300 000 مجمـــــــوع

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة الستقبال و المساعدة و تقييم البرامج 4.1.2.0.0.48.001

- مجمـــــــوع

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

- مصلحة وحدات النتاج لدارة السجون 4.1.2.0.0.51.001

- مجمـــــــوع

000 960 801  مجموع مــوارد الستثمار 

 3 002 422 000   مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

24

بيـــان المرافق
الرمز موارد سنة 2015

- مجمـــــــوع

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.2.0.0.46.001 7 300 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.1.2.0.0.46.002 1 000 000

 8 300 000 مجمـــــــوع

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة الستقبال و المساعدة و تقييم البرامج 4.1.2.0.0.48.001

- مجمـــــــوع

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

- مصلحة وحدات النتاج لدارة السجون 4.1.2.0.0.51.001

- مجمـــــــوع

000 960 801  مجموع مــوارد الستثمار 

 3 002 422 000   مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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(بالدرهم)

III- الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة  

موارد سنة 2015بيـــــان الحســـــــــــابات الرقــم

 3.1-الحسابات المرصدة لمور خصوصية

000 000 90 الحساب الخاص بالقتطاعات من الرهان المتبادل3.1.0.0.1.00.001

000 000 5 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة السعار والمدخرات الحتياطية3.1.0.0.1.00.003

للتذكـرة صندوق محاربة آثار الجفاف3.1.0.0.1.00.004

000 000 680 صندوق النهوض بتشغيل الشباب3.1.0.0.1.00.005

000 000 114 صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن3.1.0.0.1.00.006

000 000 000 3 صندوق التنمية الصناعية والستثمارات3.1.0.0.1.00.008

000 000 324 1 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية3.1.0.0.1.04.002

000 000 300 صندوق الخدمة الساسية للمواصلت3.1.0.0.1.04.005

000 996 095 3 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية3.1.0.0.1.04.006

000 000 400 الصندوق الخاص لدعم المحاكم3.1.0.0.1.06.001

000 000 160 صندوق التكافل العائلي3.1.0.0.1.06.002

للتذكـرة الصندوق الخاص بانقاذ مدينة فاس3.1.0.0.1.08.003

000 429 084 24 حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة3.1.0.0.1.08.004

000 000 200 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية3.1.0.0.1.08.005

000 212 801 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات3.1.0.0.1.08.006

للتذكـرة صندوق الموازنة و التنمية الجهوية3.1.0.0.1.08.007

000 500 566 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة3.1.0.0.1.08.008

000 000 30 صندوق الدعم لفائدة المن الوطني3.1.0.0.1.08.009

000 427 508 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية و وثائق السفر3.1.0.0.1.08.010

000 000 464 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة3.1.0.0.1.08.011

000 000 200 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية3.1.0.0.1.08.012

000 000 370 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالعلنات وبالنشر العمومي3.1.0.0.1.09.002

000 500 22 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية3.1.0.0.1.10.001

25
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(بالدرهم)

III- الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة  

موارد سنة 2015بيـــــان الحســـــــــــابات الرقــم

 3.1-الحسابات المرصدة لمور خصوصية

000 000 90 الحساب الخاص بالقتطاعات من الرهان المتبادل3.1.0.0.1.00.001

000 000 5 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة السعار والمدخرات الحتياطية3.1.0.0.1.00.003

للتذكـرة صندوق محاربة آثار الجفاف3.1.0.0.1.00.004

000 000 680 صندوق النهوض بتشغيل الشباب3.1.0.0.1.00.005

000 000 114 صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن3.1.0.0.1.00.006

000 000 000 3 صندوق التنمية الصناعية والستثمارات3.1.0.0.1.00.008

000 000 324 1 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية3.1.0.0.1.04.002

000 000 300 صندوق الخدمة الساسية للمواصلت3.1.0.0.1.04.005

000 996 095 3 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية3.1.0.0.1.04.006

000 000 400 الصندوق الخاص لدعم المحاكم3.1.0.0.1.06.001

000 000 160 صندوق التكافل العائلي3.1.0.0.1.06.002

للتذكـرة الصندوق الخاص بانقاذ مدينة فاس3.1.0.0.1.08.003

000 429 084 24 حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة3.1.0.0.1.08.004

000 000 200 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية3.1.0.0.1.08.005

000 212 801 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات3.1.0.0.1.08.006

للتذكـرة صندوق الموازنة و التنمية الجهوية3.1.0.0.1.08.007

000 500 566 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة3.1.0.0.1.08.008

000 000 30 صندوق الدعم لفائدة المن الوطني3.1.0.0.1.08.009

000 427 508 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية و وثائق السفر3.1.0.0.1.08.010

000 000 464 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة3.1.0.0.1.08.011

000 000 200 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية3.1.0.0.1.08.012

000 000 370 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالعلنات وبالنشر العمومي3.1.0.0.1.09.002

000 500 22 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية3.1.0.0.1.10.001
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موارد سنة 2015بيـــــان الحســـــــــــابات الرقــم

000 000 000 1 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية3.1.0.0.1.12.001

000 000 640 1 الحساب الخاص باستبدال أملك الدولة3.1.0.0.1.13.003

000 000 100 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب3.1.0.0.1.13.004

000 000 70 صندوق التبغ لمنح المساعدات3.1.0.0.1.13.005

للتذكـرة صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة ومراقبة مقاولت التأمين وإعادة التأمين3.1.0.0.1.13.006

000 000 350 مرصدات المصالح المالية3.1.0.0.1.13.008

000 000 10 صندوق الصلح الزراعي3.1.0.0.1.13.009

للتذكـرة الرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملت أجنبية3.1.0.0.1.13.012

للتذكـرة الصندوق الخاص بالزكاة3.1.0.0.1.13.017

000 000 560 صندوق تضامن مؤسسات التأمين3.1.0.0.1.13.018

للتذكـرة صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع3.1.0.0.1.13.019

000 000 800 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية3.1.0.0.1.13.021

000 308 196 صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة3.1.0.0.1.13.022

000 000 200 4 صندوق دعم التماسك الجتماعي3.1.0.0.1.13.024

000 000 000 13 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي3.1.0.0.1.13.025

000 000 390 صندوق محاربة الغش الجمركي3.1.0.0.1.13.026

000 000 360 صندوق الموال المتأتية من اليداعات بالخزينة3.1.0.0.1.13.027

000 000 200 2 الصندوق الخاص بالطرق3.1.0.0.1.17.001

000 000 16 صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي3.1.0.0.1.17.003

000 000 500 صندوق التنمية الفلحية3.1.0.0.1.20.005

000 000 75 صندوق تنمية الصيد البحري3.1.0.0.1.20.006

000 000 800 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة3.1.0.0.1.21.001

للتذكـرة الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب3.1.0.0.1.27.001

000 000 200 الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة3.1.0.0.1.27.002

للتذكـرة صندوق التنمية الطاقية3.1.0.0.1.27.003
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000 000 20 الصندوق الوطني للعمل الثقافي3.1.0.0.1.29.001

000 000 420 2 صندوق التضامن للسكنى والندماج الحضري3.1.0.0.1.30.002

000 000 10 صندوق تحديث الدارة العمومية3.1.0.0.1.33.001

للتذكـرة صندوق مشاركة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم والعمال النسانية والدعم برسم التعاون الدولي3.1.0.0.1.34.001

000 000 40 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.1.0.0.1.34.002

000 000 400 الصندوق الوطني الغابوي3.1.0.0.1.45.001

000 000 16 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.1.0.0.1.45.003

للتذكـرة الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة3.1.0.0.1.50.001

000 000 120 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.1.0.0.1.51.001

000 372 909 65 مجموع موارد الحسابات المرصدة لمور خصوصية 

 3.4-حسابات النخراط في الهيئات الدولية

للتذكـرة حساب النخراط في مؤسسات بروتن وودس3.1.0.0.4.13.021

للتذكـرة حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية3.1.0.0.4.13.022

للتذكـرة حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف3.1.0.0.4.13.023

للتذكـرة مجموع موارد حسابات النخراط في الهيئات الدولية 

 3.5-حسابات العمليات النقدية

000 000 200 فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية3.1.0.0.5.13.001

للتذكـرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية3.1.0.0.5.13.003

000 000 200 مجموع موارد حسابات العمليات النقدية 

 3.7-حسابات القروض

للتذكـرة القروض الممنوحة للجماعات المحلية3.1.0.0.7.13.017

000 516 القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين3.1.0.0.7.13.019

000 131 7 القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.1.0.0.7.13.020

000 199 2 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.1.0.0.7.13.059

000 120 2 القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء3.1.0.0.7.13.063

000 066 5 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.1.0.0.7.13.064

000 310 14 القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الراضي و السكان3.1.0.0.7.13.065
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موارد سنة 2015بيـــــان الحســـــــــــابات الرقــم

000 000 20 الصندوق الوطني للعمل الثقافي3.1.0.0.1.29.001

000 000 420 2 صندوق التضامن للسكنى والندماج الحضري3.1.0.0.1.30.002

000 000 10 صندوق تحديث الدارة العمومية3.1.0.0.1.33.001

للتذكـرة صندوق مشاركة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم والعمال النسانية والدعم برسم التعاون الدولي3.1.0.0.1.34.001

000 000 40 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.1.0.0.1.34.002

000 000 400 الصندوق الوطني الغابوي3.1.0.0.1.45.001

000 000 16 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.1.0.0.1.45.003

للتذكـرة الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة3.1.0.0.1.50.001

000 000 120 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.1.0.0.1.51.001

000 372 909 65 مجموع موارد الحسابات المرصدة لمور خصوصية 

 3.4-حسابات النخراط في الهيئات الدولية

للتذكـرة حساب النخراط في مؤسسات بروتن وودس3.1.0.0.4.13.021

للتذكـرة حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية3.1.0.0.4.13.022

للتذكـرة حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف3.1.0.0.4.13.023

للتذكـرة مجموع موارد حسابات النخراط في الهيئات الدولية 

 3.5-حسابات العمليات النقدية

000 000 200 فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية3.1.0.0.5.13.001

للتذكـرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية3.1.0.0.5.13.003

000 000 200 مجموع موارد حسابات العمليات النقدية 

 3.7-حسابات القروض

للتذكـرة القروض الممنوحة للجماعات المحلية3.1.0.0.7.13.017

000 516 القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين3.1.0.0.7.13.019

000 131 7 القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.1.0.0.7.13.020

000 199 2 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.1.0.0.7.13.059

000 120 2 القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء3.1.0.0.7.13.063

000 066 5 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.1.0.0.7.13.064

000 310 14 القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الراضي و السكان3.1.0.0.7.13.065
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000 566 3 القروض الممنوحة لشركة التمويل "  جيدة " 3.1.0.0.7.13.066

000 908 34 مجموع موارد حسابات القروض 

 3.8-حسابات التسبيقات

للتذكـرة مجموع موارد حسابات التسبيقات 

 3.9-حسابات النفقات من المخصصات

للتذكـرة الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية3.1.0.0.9.04.001

للتذكـرة النفقات الخاصة بتنمية القاليم الصحراوية3.1.0.0.9.04.002

000 644 274 صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها3.1.0.0.9.08.001

000 000 200 10 اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية3.1.0.0.9.34.001

للتذكـرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق3.1.0.0.9.34.002

000 500 الصندوق الخاص بالعلقات العامة3.1.0.0.9.42.001

000 144 475 10 مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات 

000 424 619 76 مجموع موارد الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة

28
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(بالدرهم)

2015

الجدول " ب "ـ

 (المادة  48)

الباب الول

 التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير

   الخاصة بالميزانية العامة لسنة

القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2015

جللة الملك

 26 292 000 - القوائم المدنية..................................................................................................................... 1.2.1.1.0.01.000

 517 164 000 - مخصصات السيادة.............................................................................................................. 1.2.1.2.0.01.000

البلط الملكي

 422 506 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.02.000

 1 500 183 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.02.000

مجلس النواب

 338 521 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.03.000

 73 900 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.03.000

مجلس المستشارين

 264 693 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.43.000

 47 850 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.43.000

رئيس الحكومة

 89 250 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.04.000

 467 127 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.04.000

المحاكم المالية

 204 173 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.05.000

 40 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.05.000

وزارة العدل والحريات

 3 758 484 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.06.000

 385 333 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.06.000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 1 489 530 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.07.000

 586 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.07.000

وزارة الداخلية

 15 573 128 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.08.000

 3 363 622 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.08.000

وزارة التصال

 70 907 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.09.000

 1 184 020 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.09.000

1
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(بالدرهم)

2015

الجدول " ب "ـ

 (المادة  48)

الباب الول

 التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير

   الخاصة بالميزانية العامة لسنة

القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2015

جللة الملك

 26 292 000 - القوائم المدنية..................................................................................................................... 1.2.1.1.0.01.000

 517 164 000 - مخصصات السيادة.............................................................................................................. 1.2.1.2.0.01.000

البلط الملكي

 422 506 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.02.000

 1 500 183 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.02.000

مجلس النواب

 338 521 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.03.000

 73 900 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.03.000

مجلس المستشارين

 264 693 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.43.000

 47 850 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.43.000

رئيس الحكومة

 89 250 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.04.000

 467 127 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.04.000

المحاكم المالية

 204 173 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.05.000

 40 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.05.000

وزارة العدل والحريات

 3 758 484 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.06.000

 385 333 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.06.000

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 1 489 530 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.07.000

 586 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.07.000

وزارة الداخلية

 15 573 128 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.08.000

 3 363 622 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.08.000

وزارة التصال

 70 907 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.09.000

 1 184 020 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.09.000
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2015

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

 5 384 535 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.10.000

 2 840 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.10.000

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 39 809 423 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.11.000

 4 042 369 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.11.000

وزارة الصحة

 7 441 876 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.12.000

 4 154 500 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.12.000

وزارة القتصاد والمالية

 2 208 569 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.13.000

 378 490 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.13.000

 52 624 000 000 - التكاليف المشتركة.............................................................................................................. 1.2.1.3.0.13.000

وزارة السياحة

 174 894 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.14.000

 90 067 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.14.000

المانة العامة للحكومة

 55 050 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.16.000

 15 770 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.16.000

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

 818 230 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.17.000

 233 028 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.17.000

وزارة الفلحة والصيد البحري

 800 655 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.20.000

 2 151 482 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.20.000

وزارة الشباب و الرياضة

 450 395 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.21.000

 191 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.21.000

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

 414 789 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.23.000

 2 205 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.23.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

 31 508 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.24.000

 37 265 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.24.000
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2015

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

 134 467 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.26.000

 122 037 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.26.000

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 493 336 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.27.000

 468 416 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.27.000

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

 212 203 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.28.000

 261 419 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.28.000

وزارة الثقافة

 215 660 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.29.000

 182 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.29.000

وزارة السكنى و سياسة المدينة

 178 461 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.30.000

 73 941 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.30.000

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

 183 340 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.31.000

 284 550 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.31.000

الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان و المجتمع المدني   

 28 175 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.32.000

 7 500 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.32.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

 58 984 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.33.000

 32 880 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.33.000

إدارة الدفاع الوطني

 22 221 301 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.34.000

 5 375 010 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.34.000

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

 52 474 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.35.000

 71 897 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.35.000

 3 000 000 000 - النفقات الطارئة والمخصصات الحتياطية.................................................................................... 1.2.1.4.0.36.000

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق النسان

 7 201 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.40.000

 13 500 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.40.000
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2015

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

 134 467 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.26.000

 122 037 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.26.000

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 493 336 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.27.000

 468 416 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.27.000

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

 212 203 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.28.000

 261 419 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.28.000

وزارة الثقافة

 215 660 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.29.000

 182 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.29.000

وزارة السكنى و سياسة المدينة

 178 461 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.30.000

 73 941 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.30.000

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

 183 340 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.31.000

 284 550 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.31.000

الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان و المجتمع المدني   

 28 175 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.32.000

 7 500 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.32.000

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

 58 984 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.33.000

 32 880 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.33.000

إدارة الدفاع الوطني

 22 221 301 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.34.000

 5 375 010 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.34.000

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

 52 474 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.35.000

 71 897 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.35.000

 3 000 000 000 - النفقات الطارئة والمخصصات الحتياطية.................................................................................... 1.2.1.4.0.36.000

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق النسان

 7 201 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.40.000

 13 500 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.40.000
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات الـفــصــــــول
 العتمادات  

لسنة 2015

المندوبية السامية للتخطيط

 302 923 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.42.000

 134 727 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.42.000

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

 463 280 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.45.000

 72 970 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.45.000

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

- 99 280 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.46.000

- 510 421 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.46.000

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

 47 051 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.48.000

 504 017 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.48.000

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

 23 184 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.50.000

 368 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.50.000

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

 894 382 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.51.000

 596 670 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.51.000

المجلس القتصادي والجتماعي والبيئي

 65 951 000 - الموظفون و العوان............................................................................................................ 1.2.1.1.0.52.000

 45 000 000 - المعدات والنفقات المختلفة...................................................................................................... 1.2.1.2.0.52.000

 194 762 186 000  مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة
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2015

الجدول " ج "ـ

(المادة  49 )

الباب الثاني

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول  للعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات 

 الستثمارالخاصة بالميزانية العامة لسنة

(بالدرهم)

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

   اعتمادات الداء 

 المجموع لسنة 2015

اعتمادات  

اللتزام في سنة

 016 2 و ما 

 يليها

الـفــصــــــول

1.2.2.0.0.02.000 131 608 000  131 608 000 - البلط الملكي

1.2.2.0.0.03.000 20 000 000  20 000 000 - مجلس النواب

1.2.2.0.0.43.000 -  - - مجلس المستشارين

1.2.2.0.0.04.000 704 000 000  704 000 000 - رئيس الحكومة

1.2.2.0.0.05.000 40 000 000  30 000 000 10 000 000 المحاكم المالية

1.2.2.0.0.06.000 606 450 000  306 450 000 300 000 000 وزارة العدل والحريات

1.2.2.0.0.07.000 183 000 000  183 000 000 - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

1.2.2.0.0.08.000 2 906 888 000  2 006 888 000 900 000 000 وزارة الداخلية

1.2.2.0.0.09.000 392 380 000  387 780 000 4 600 000 وزارة التصال

1.2.2.0.0.10.000 1 050 000 000  800 000 000 250 000 000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

1.2.2.0.0.11.000 3 517 500 000  2 467 500 000 1 050 000 000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

1.2.2.0.0.12.000 6 500 000 000  1 500 000 000 5 000 000 000 وزارة الصحة

1.2.2.0.0.13.000 267 910 000  200 910 000 67 000 000 وزارة القتصاد والمالية

1.2.2.3.0.13.000 17 884 000 000  17 884 000 000 -  وزارة القتصاد والمالية - التكاليف المشتركة

1.2.2.0.0.14.000 524 677 000  458 677 000 66 000 000 وزارة السياحة

1.2.2.0.0.16.000 840 000  840 000 - المانة العامة للحكومة

1.2.2.0.0.17.000 13 933 000 000  6 193 000 000 7 740 000 000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

1.2.2.0.0.20.000 11 841 190 000  7 291 190 000 4 550 000 000 وزارة الفلحة والصيد البحري

1.2.2.0.0.21.000 1 200 000 000  1 000 000 000 200 000 000 وزارة الشباب و الرياضة

1.2.2.0.0.23.000 1 591 235 000  961 235 000 630 000 000 وزارة الوقاف والشؤون السلمية

1.2.2.0.0.24.000 17 640 000  12 540 000 5 100 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

1.2.2.0.0.26.000 369 800 000  299 800 000 70 000 000 وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

1.2.2.0.0.27.000 11 031 836 000  3 041 836 000 7 990 000 000 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

1.2.2.0.0.28.000 2 399 800 000  2 295 800 000 104 000 000 وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

1.2.2.0.0.29.000 350 000 000  230 000 000 120 000 000 وزارة الثقافة

1.2.2.0.0.30.000 586 947 000  576 947 000 10 000 000 وزارة السكنى و سياسة المدينة

1.2.2.0.0.31.000 57 600 000  57 600 000 - وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

1.2.2.0.0.32.000 8 000 000  8 000 000 - الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان و المجتمع المدني   

1.2.2.0.0.33.000 30 130 000  28 130 000 2 000 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

1.2.2.0.0.34.000 7 428 990 000  4 315 990 000 3 113 000 000 إدارة الدفاع الوطني

1
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2015

الجدول " ج "ـ

(المادة  49 )

الباب الثاني

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول  للعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات 

 الستثمارالخاصة بالميزانية العامة لسنة

(بالدرهم)

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

   اعتمادات الداء 

 المجموع لسنة 2015

اعتمادات  

اللتزام في سنة

 016 2 و ما 

 يليها

الـفــصــــــول

1.2.2.0.0.02.000 131 608 000  131 608 000 - البلط الملكي

1.2.2.0.0.03.000 20 000 000  20 000 000 - مجلس النواب

1.2.2.0.0.43.000 -  - - مجلس المستشارين

1.2.2.0.0.04.000 704 000 000  704 000 000 - رئيس الحكومة

1.2.2.0.0.05.000 40 000 000  30 000 000 10 000 000 المحاكم المالية

1.2.2.0.0.06.000 606 450 000  306 450 000 300 000 000 وزارة العدل والحريات

1.2.2.0.0.07.000 183 000 000  183 000 000 - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

1.2.2.0.0.08.000 2 906 888 000  2 006 888 000 900 000 000 وزارة الداخلية

1.2.2.0.0.09.000 392 380 000  387 780 000 4 600 000 وزارة التصال

1.2.2.0.0.10.000 1 050 000 000  800 000 000 250 000 000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

1.2.2.0.0.11.000 3 517 500 000  2 467 500 000 1 050 000 000 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

1.2.2.0.0.12.000 6 500 000 000  1 500 000 000 5 000 000 000 وزارة الصحة

1.2.2.0.0.13.000 267 910 000  200 910 000 67 000 000 وزارة القتصاد والمالية

1.2.2.3.0.13.000 17 884 000 000  17 884 000 000 -  وزارة القتصاد والمالية - التكاليف المشتركة

1.2.2.0.0.14.000 524 677 000  458 677 000 66 000 000 وزارة السياحة

1.2.2.0.0.16.000 840 000  840 000 - المانة العامة للحكومة

1.2.2.0.0.17.000 13 933 000 000  6 193 000 000 7 740 000 000 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

1.2.2.0.0.20.000 11 841 190 000  7 291 190 000 4 550 000 000 وزارة الفلحة والصيد البحري

1.2.2.0.0.21.000 1 200 000 000  1 000 000 000 200 000 000 وزارة الشباب و الرياضة

1.2.2.0.0.23.000 1 591 235 000  961 235 000 630 000 000 وزارة الوقاف والشؤون السلمية

1.2.2.0.0.24.000 17 640 000  12 540 000 5 100 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

1.2.2.0.0.26.000 369 800 000  299 800 000 70 000 000 وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

1.2.2.0.0.27.000 11 031 836 000  3 041 836 000 7 990 000 000 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

1.2.2.0.0.28.000 2 399 800 000  2 295 800 000 104 000 000 وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

1.2.2.0.0.29.000 350 000 000  230 000 000 120 000 000 وزارة الثقافة

1.2.2.0.0.30.000 586 947 000  576 947 000 10 000 000 وزارة السكنى و سياسة المدينة

1.2.2.0.0.31.000 57 600 000  57 600 000 - وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

1.2.2.0.0.32.000 8 000 000  8 000 000 - الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان و المجتمع المدني   

1.2.2.0.0.33.000 30 130 000  28 130 000 2 000 000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

1.2.2.0.0.34.000 7 428 990 000  4 315 990 000 3 113 000 000 إدارة الدفاع الوطني
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات

   اعتمادات الداء 

 المجموع لسنة 2015

اعتمادات  

اللتزام في سنة

 016 2 و ما 

 يليها

الـفــصــــــول

1.2.2.0.0.35.000 8 685 000  2 685 000 6 000 000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

1.2.2.0.0.40.000 10 800 000  10 800 000 - المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق النسان

1.2.2.0.0.42.000 42 718 000  30 718 000 12 000 000 المندوبية السامية للتخطيط

1.2.2.0.0.45.000 296 030 000  156 030 000 140 000 000 المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

1.2.2.0.0.46.000 281 400 000  181 400 000 100 000 000 وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

1.2.2.0.0.48.000 98 472 000  98 472 000 - وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

1.2.2.0.0.50.000 91 200 000  46 200 000 45 000 000 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

1.2.2.0.0.51.000 409 000 000  159 000 000 250 000 000 المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

1.2.2.0.0.52.000 12 000 000  12 000 000 - المجلس القتصادي والجتماعي والبيئي

 54 091 026 000 000 726 825 86 000 700 734 32  مجموع نفقات الستثمار الخاصة بالميزانية العامة

2

 العتمادات لسنة القطاعات الوزارية أو المؤسسات

2015

الجدول " د "ـ

 ( المادة  50 )  

الباب الثالث 

  

(بالدرهم)

التوزيع على  الفصول للعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي لسنة 2015

الـفــصـول

 26 560 105 000 وزارة القتصاد والمالية - فوائد وعمولت متعلقة بالدين العمومي1.2.3.1.0.13.000

 41 489 632 000 وزارة القتصاد والمالية - استهلكات الدين العمومي المتوسط و الطويل الجل1.2.3.2.0.13.000

 68 049 737 000   مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي
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الجدول "هـ "ـ

(المادة   51)

التوزيع  بـحسب الوزارة أو المؤسـسة  لنفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة  2015

(بالدرهم)

 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2015

الرمز

رئيس الحكومة

الكولف الملكي دار السلم 4.2.1.0.0.04.001 8 000 000

 8 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

وزارة العدل والحريات

مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.2.1.0.0.06.002 900 000

 900 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل والحريات

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 4.2.1.0.0.07.002 20 000 000

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

وزارة الداخلية

مركز الستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة 4.2.1.0.0.08.001 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة  4.2.1.0.0.08.002 4 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان   4.2.1.0.0.08.003 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن  4.2.1.0.0.08.004 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى   4.2.1.0.0.08.005 5 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة       4.2.1.0.0.08.006 2 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4.2.1.0.0.08.007 3 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز 4.2.1.0.0.08.008 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيللت 4.2.1.0.0.08.009 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي للجهة الشرقية 4.2.1.0.0.08.010 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة 4.2.1.0.0.08.011 2 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة الرباط - سل - زمور - زعير 4.2.1.0.0.08.012 4 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة 4.2.1.0.0.08.013 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة تادلة - أزيلل 4.2.1.0.0.08.014 2 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان 4.2.1.0.0.08.015 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات 4.2.1.0.0.08.016 2 500 000

مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 4.2.1.0.0.08.018 185 000 000

 243 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التصال

المعهد العالي للعلم و التصال 4.2.1.0.0.09.002 5 300 000

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 4.2.1.0.0.09.003 7 200 000

 12 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التصال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

- قسم التعاون 4.2.1.0.0.11.002

قسم استراتيجيات التكوين 4.2.1.0.0.11.003 5 000 000

 5 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

وزارة الصحة

المركز الستشفائي القليمي لورززات 4.2.1.0.0.12.001 12 497 000

1
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الجدول "هـ "ـ

(المادة   51)

التوزيع  بـحسب الوزارة أو المؤسـسة  لنفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة  2015

(بالدرهم)

 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2015

الرمز

رئيس الحكومة

الكولف الملكي دار السلم 4.2.1.0.0.04.001 8 000 000

 8 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

وزارة العدل والحريات

مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 4.2.1.0.0.06.002 900 000

 900 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل والحريات

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية 4.2.1.0.0.07.002 20 000 000

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

وزارة الداخلية

مركز الستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة 4.2.1.0.0.08.001 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة  4.2.1.0.0.08.002 4 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان   4.2.1.0.0.08.003 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن  4.2.1.0.0.08.004 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى   4.2.1.0.0.08.005 5 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة       4.2.1.0.0.08.006 2 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4.2.1.0.0.08.007 3 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز 4.2.1.0.0.08.008 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيللت 4.2.1.0.0.08.009 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي للجهة الشرقية 4.2.1.0.0.08.010 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة 4.2.1.0.0.08.011 2 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة الرباط - سل - زمور - زعير 4.2.1.0.0.08.012 4 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة 4.2.1.0.0.08.013 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة تادلة - أزيلل 4.2.1.0.0.08.014 2 500 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان 4.2.1.0.0.08.015 4 000 000

مركز الستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات 4.2.1.0.0.08.016 2 500 000

مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية 4.2.1.0.0.08.018 185 000 000

 243 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التصال

المعهد العالي للعلم و التصال 4.2.1.0.0.09.002 5 300 000

المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 4.2.1.0.0.09.003 7 200 000

 12 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التصال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

- قسم التعاون 4.2.1.0.0.11.002

قسم استراتيجيات التكوين 4.2.1.0.0.11.003 5 000 000

 5 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

وزارة الصحة

المركز الستشفائي القليمي لورززات 4.2.1.0.0.12.001 12 497 000

1
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2015

الرمز

المركز الستشفائي القليمي لنزكان آيت ملول 4.2.1.0.0.12.002 10 100 000

المركز الستشفائي القليمي لتارودانت 4.2.1.0.0.12.003 11 275 000

المركز الستشفائي القليمي لتيزنيت 4.2.1.0.0.12.004 10 102 000

المركز الستشفائي القليمي لقلعة السراغنة 4.2.1.0.0.12.005 13 775 000

المركز الستشفائي القليمي للصويرة 4.2.1.0.0.12.006 11 633 000

المركز الستشفائي القليمي للجديدة 4.2.1.0.0.12.007 20 371 000

المركز الستشفائي الجهوي لدكالة عبدة 4.2.1.0.0.12.008 16 675 000

المركز الستشفائي القليمي لخريبكة 4.2.1.0.0.12.009 22 520 000

المركز الستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة 4.2.1.0.0.12.010 21 605 000

المركز الستشفائي القليمي لبولمان 4.2.1.0.0.12.012 6 930 000

المركز الستشفائي القليمي لصفرو 4.2.1.0.0.12.013 6 420 000

المركز الستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن 4.2.1.0.0.12.014 25 390 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي قاسم 4.2.1.0.0.12.015 10 450 000

المركز الستشفائي القليمي لشفشاون 4.2.1.0.0.12.016 9 400 000

المركز الستشفائي القليمي للعرائش 4.2.1.0.0.12.017 14 645 000

المركز الستشفائي الجهوي لولية طنجة 4.2.1.0.0.12.018 32 160 000

المركز الستشفائي الجهوي لولية تطوان 4.2.1.0.0.12.019 22 750 000

المركز الستشفائي القليمي للرشيدية 4.2.1.0.0.12.020 19 190 000

المركز الستشفائي القليمي لفران 4.2.1.0.0.12.021 6 720 000

المركز الستشفائي القليمي لخنيفرة 4.2.1.0.0.12.022 11 850 000

المركز الستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة - تاونات 4.2.1.0.0.12.023 17 680 000

المركز الستشفائي القليمي لتازة 4.2.1.0.0.12.024 14 355 000

المركز الستشفائي القليمي لفكيك 4.2.1.0.0.12.025 5 010 000

المركز الستشفائي القليمي للناضور 4.2.1.0.0.12.026 22 050 000

المركز الستشفائي القليمي لبركان 4.2.1.0.0.12.027 9 150 000

المركز الستشفائي الجهوي لوادي الذهب - لكويرة 4.2.1.0.0.12.028 5 450 000

المركز الستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4.2.1.0.0.12.029 14 270 000

المركز الستشفائي القليمي لطانطان 4.2.1.0.0.12.030 5 050 000

المركز الستشفائي الجهوي لتادلة أزيلل 4.2.1.0.0.12.031 29 370 000

المركز الستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة 4.2.1.0.0.12.032 23 795 000

المركز الستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز 4.2.1.0.0.12.033 18 246 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي 4.2.1.0.0.12.035 15 525 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان  4.2.1.0.0.12.036 14 400 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات مولي رشيد 4.2.1.0.0.12.037 14 650 000

المركز الستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى 4.2.1.0.0.12.038 12 600 000

المركز الستشفائي لعمالة المحمدية 4.2.1.0.0.12.039 10 600 000

المركز الستشفائي لعمالة سل 4.2.1.0.0.12.040 15 200 000

المركز الستشفائي لعمالة الصخيرات - تمارة 4.2.1.0.0.12.041 7 810 000

المركز الستشفائي القليمي للخميسات 4.2.1.0.0.12.042 16 245 000

المركز الستشفائي الجهوي لفاس - بولمان 4.2.1.0.0.12.044 20 808 000

المركز الستشفائي الجهوي لمكناس - تافيللت 4.2.1.0.0.12.045 28 670 000

المركز الستشفائي الجهوي للجهة الشرقية 4.2.1.0.0.12.046 29 075 000

المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط 4.2.1.0.0.12.047 44 000 000

المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.12.048 23 000 000

المعهد الوطني الصحي 4.2.1.0.0.12.049 6 000 000

المركز الوطني للوقاية من الشعة 4.2.1.0.0.12.050 2 500 000

مديرية الدوية و الصيدلة 4.2.1.0.0.12.051 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي لشيشاوة 4.2.1.0.0.12.052 4 713 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني  4.2.1.0.0.12.053 8 800 000

المركز الستشفائي القليمي لتاونات 4.2.1.0.0.12.054 7 520 000

المركز الستشفائي الجهوي  للرباط - سل - زمور - زعير 4.2.1.0.0.12.055 9 250 000

المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت 4.2.1.0.0.12.056 4 660 000

المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها 4.2.1.0.0.12.057 5 430 000

المركز الستشفائي  لعمالة مقاطعات عين الشق 4.2.1.0.0.12.058 10 800 000
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2015

الرمز

المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان 4.2.1.0.0.12.059 4 610 000

المركز الستشفائي القليمي لطاطا 4.2.1.0.0.12.060 4 510 000

المركز الستشفائي القليمي للحوز 4.2.1.0.0.12.061 4 640 000

المركز الستشفائي القليمي لزاكورة 4.2.1.0.0.12.062 4 135 000

المركز الستشفائي القليمي لبوجدور 4.2.1.0.0.12.063 3 460 000

المركز الستشفائي القليمي لسا الزاك 4.2.1.0.0.12.064 4 450 000

المركز الستشفائي الجهوي لكلميم - السمارة 4.2.1.0.0.12.065 7 050 000

المركز الستشفائي القليمي للسمارة 4.2.1.0.0.12.066 5 150 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.2.1.0.0.12.067 11 250 000

المركز الستشفائي القليمي للنواصر 4.2.1.0.0.12.068 3 670 000

المركز الستشفائي القليمي لزيلل 4.2.1.0.0.12.069 7 400 000

المركز الستشفائي القليمي للحاجب 4.2.1.0.0.12.070 3 840 000

المركز الستشفائي القليمي للمضيق فنيدق 4.2.1.0.0.12.071 6 790 000

المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.2.1.0.0.12.072 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي لجرادة 4.2.1.0.0.12.073 3 880 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات بن مسيك 4.2.1.0.0.12.074 7 650 000

المركز الستشفائي القليمي لفاس 4.2.1.0.0.12.075 13 725 000

المركز الستشفائي القليمي لتنغير 4.2.1.0.0.12.076 3 245 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي إفني 4.2.1.0.0.12.077 3 280 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي سليمان 4.2.1.0.0.12.078 4 885 000

المركز الستشفائي القليمي لوزان 4.2.1.0.0.12.079 4 510 000

المركز الستشفائي القليمي لبرشيد 4.2.1.0.0.12.080 8 270 000

المركز الستشفائي القليمي للرحامنة 4.2.1.0.0.12.081 4 080 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي بنور 4.2.1.0.0.12.082 4 950 000

المركز الستشفائي القليمي لليوسوفية 4.2.1.0.0.12.083 4 340 000

المركز الستشفائي القليمي للفقيه بن صالح 4.2.1.0.0.12.084 8 100 000

المركز الستشفائي القليمي لميدلت 4.2.1.0.0.12.085 4 760 000

المركز الستشفائي القليمي لكرسيف 4.2.1.0.0.12.086 3 730 000

 951 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة القتصاد والمالية

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.2.1.0.0.13.003

الخزينة العامة للمملكة 4.2.1.0.0.13.005 43 000 000

- القسم الداري 4.2.1.0.0.13.006

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.2.1.0.0.13.007 32 000 000

 75 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة القتصاد والمالية

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.2.1.0.0.14.001 14 480 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.2.1.0.0.14.002 2 620 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.2.1.0.0.14.003 2 916 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.2.1.0.0.14.004 2 200 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.2.1.0.0.14.005 2 052 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.2.1.0.0.14.006 2 120 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.2.1.0.0.14.007 3 100 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.2.1.0.0.14.008 2 076 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.2.1.0.0.14.009 2 051 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.2.1.0.0.14.010 2 070 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.2.1.0.0.14.011 2 035 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.2.1.0.0.14.012 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.2.1.0.0.14.013 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.2.1.0.0.14.014 1 529 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.2.1.0.0.14.015 1 400 000

3



ر872 - 59 -الجريدة الرسميةعدد 6320 - 2 ربيع األول 1436 )25 ديسمبر 2014( 

 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2015

الرمز

المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان 4.2.1.0.0.12.059 4 610 000

المركز الستشفائي القليمي لطاطا 4.2.1.0.0.12.060 4 510 000

المركز الستشفائي القليمي للحوز 4.2.1.0.0.12.061 4 640 000

المركز الستشفائي القليمي لزاكورة 4.2.1.0.0.12.062 4 135 000

المركز الستشفائي القليمي لبوجدور 4.2.1.0.0.12.063 3 460 000

المركز الستشفائي القليمي لسا الزاك 4.2.1.0.0.12.064 4 450 000

المركز الستشفائي الجهوي لكلميم - السمارة 4.2.1.0.0.12.065 7 050 000

المركز الستشفائي القليمي للسمارة 4.2.1.0.0.12.066 5 150 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 4.2.1.0.0.12.067 11 250 000

المركز الستشفائي القليمي للنواصر 4.2.1.0.0.12.068 3 670 000

المركز الستشفائي القليمي لزيلل 4.2.1.0.0.12.069 7 400 000

المركز الستشفائي القليمي للحاجب 4.2.1.0.0.12.070 3 840 000

المركز الستشفائي القليمي للمضيق فنيدق 4.2.1.0.0.12.071 6 790 000

المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.2.1.0.0.12.072 4 000 000

المركز الستشفائي القليمي لجرادة 4.2.1.0.0.12.073 3 880 000

المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات بن مسيك 4.2.1.0.0.12.074 7 650 000

المركز الستشفائي القليمي لفاس 4.2.1.0.0.12.075 13 725 000

المركز الستشفائي القليمي لتنغير 4.2.1.0.0.12.076 3 245 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي إفني 4.2.1.0.0.12.077 3 280 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي سليمان 4.2.1.0.0.12.078 4 885 000

المركز الستشفائي القليمي لوزان 4.2.1.0.0.12.079 4 510 000

المركز الستشفائي القليمي لبرشيد 4.2.1.0.0.12.080 8 270 000

المركز الستشفائي القليمي للرحامنة 4.2.1.0.0.12.081 4 080 000

المركز الستشفائي القليمي لسيدي بنور 4.2.1.0.0.12.082 4 950 000

المركز الستشفائي القليمي لليوسوفية 4.2.1.0.0.12.083 4 340 000

المركز الستشفائي القليمي للفقيه بن صالح 4.2.1.0.0.12.084 8 100 000

المركز الستشفائي القليمي لميدلت 4.2.1.0.0.12.085 4 760 000

المركز الستشفائي القليمي لكرسيف 4.2.1.0.0.12.086 3 730 000

 951 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة القتصاد والمالية

- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.2.1.0.0.13.003

الخزينة العامة للمملكة 4.2.1.0.0.13.005 43 000 000

- القسم الداري 4.2.1.0.0.13.006

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 4.2.1.0.0.13.007 32 000 000

 75 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة القتصاد والمالية

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.2.1.0.0.14.001 14 480 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية 4.2.1.0.0.14.002 2 620 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير 4.2.1.0.0.14.003 2 916 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة 4.2.1.0.0.14.004 2 200 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود 4.2.1.0.0.14.005 2 052 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس 4.2.1.0.0.14.006 2 120 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش 4.2.1.0.0.14.007 3 100 000

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات 4.2.1.0.0.14.008 2 076 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية 4.2.1.0.0.14.009 2 051 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل 4.2.1.0.0.14.010 2 070 000

معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة 4.2.1.0.0.14.011 2 035 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل 4.2.1.0.0.14.012 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان 4.2.1.0.0.14.013 2 050 000

مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء 4.2.1.0.0.14.014 1 529 000

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 4.2.1.0.0.14.015 1 400 000
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2015

الرمز

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 4.2.1.0.0.14.016 2 046 000

 46 795 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

المانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية 4.2.1.0.0.16.001 13 000 000

 13 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمانة العامة للحكومة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية 4.2.1.0.0.17.002 5 500 000

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.2.1.0.0.17.003 6 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 4.2.1.0.0.17.004 9 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 4.2.1.0.0.17.005 8 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 4.2.1.0.0.17.006 5 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس 4.2.1.0.0.17.007 7 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 4.2.1.0.0.17.008 4 000 000

مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.17.009 7 500 000

مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 4.2.1.0.0.17.010 12 500 000

معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق 4.2.1.0.0.17.011 6 000 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 4.2.1.0.0.17.012 7 000 000

مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية 4.2.1.0.0.17.013 80 000 000

مصلحة التكوين المستمر 4.2.1.0.0.17.014 1 000 000

المديرية العامة للطيران المدني 4.2.1.0.0.17.015 10 000 000

مديرية التجهيزات العامة 4.2.1.0.0.17.016 3 000 000

المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق 4.2.1.0.0.17.017 5 000 000

مديرية الملحة التجارية 4.2.1.0.0.17.018 2 500 000

 179 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

وزارة الفلحة والصيد البحري

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل 4.2.1.0.0.20.001 2 200 000

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 4.2.1.0.0.20.002 2 600 000

المعهد التقني الفلحي بالشاوية 4.2.1.0.0.20.003 1 500 000

المعهد التقني الفلحي بتيفلت 4.2.1.0.0.20.004 1 700 000

المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر 4.2.1.0.0.20.005 1 400 000

المدرسة الفلحية بتمارة 4.2.1.0.0.20.006 2 000 000

قسم المحافظة على الثروات السمكية 4.2.1.0.0.20.007 19 400 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 4.2.1.0.0.20.008 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 4.2.1.0.0.20.009 3 300 000

المعهد العالي للصيد البحري 4.2.1.0.0.20.010 4 500 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 4.2.1.0.0.20.011 2 800 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 4.2.1.0.0.20.012 3 300 000

معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 4.2.1.0.0.20.013 3 300 000

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 4.2.1.0.0.20.014 4 200 000

مصلحة الثانويات الفلحية 4.2.1.0.0.20.015 7 350 000

 62 350 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة والصيد البحري

وزارة الشباب و الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.2.1.0.0.21.001 13 000 000

المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط 4.2.1.0.0.21.002 5 300 000

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط 4.2.1.0.0.21.003 12 000 000

المركب الرياضي لفاس 4.2.1.0.0.21.005 2 000 000

مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.2.1.0.0.21.006 6 000 000

مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.2.1.0.0.21.007 5 000 000

4
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الرمز

مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.2.1.0.0.21.008 500 000

 43 800 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.2.1.0.0.23.001 20 000 000

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف والشؤون السلمية

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.2.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.2.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.2.1.0.0.26.003 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.2.1.0.0.26.004 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.2.1.0.0.26.005 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.2.1.0.0.26.006 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.2.1.0.0.26.007 400 000

 2 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي 

والتضامني

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.2.1.0.0.27.001 2 806 000

مدرسة المعادن مراكش 4.2.1.0.0.27.002 3 580 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.27.003 45 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.2.1.0.0.27.004 600 000

مصلحة تسيير الوراش 4.2.1.0.0.27.005 500 000

 52 486 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط 4.2.1.0.0.28.001 45 000 000

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.2.1.0.0.28.002 4 000 000

 49 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد 

الرقمي

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل 4.2.1.0.0.29.001 2 300 000

 2 300 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

قسم التكوين 4.2.1.0.0.31.004 200 000

 200 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

- المدرسة الوطنية للدارة 4.2.1.0.0.33.001

- مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 

بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.2.1.0.0.34.001 29 681 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.2.1.0.0.34.002 151 378 000

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.1.0.0.34.003 46 922 000

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.2.1.0.0.34.004 44 986 000

المستشفى العسكري بالعيون 4.2.1.0.0.34.005 8 962 000

المستشفى العسكري بالداخلة 4.2.1.0.0.34.006 6 967 000

المستشفى العسكري بكلميم 4.2.1.0.0.34.007 16 428 000
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لسنة 2015

الرمز

مصلحة السياحة الثقافية للشباب 4.2.1.0.0.21.008 500 000

 43 800 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

قسم الحج و الشؤون الجتماعية 4.2.1.0.0.23.001 20 000 000

 20 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف والشؤون السلمية

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

- قسم خريطة التكوين المهني 4.2.1.0.0.26.001

معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.2.1.0.0.26.002 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.2.1.0.0.26.003 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.2.1.0.0.26.004 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.2.1.0.0.26.005 450 000

معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.2.1.0.0.26.006 400 000

معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.2.1.0.0.26.007 400 000

 2 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي 

والتضامني

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة 4.2.1.0.0.27.001 2 806 000

مدرسة المعادن مراكش 4.2.1.0.0.27.002 3 580 000

مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء 4.2.1.0.0.27.003 45 000 000

المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.2.1.0.0.27.004 600 000

مصلحة تسيير الوراش 4.2.1.0.0.27.005 500 000

 52 486 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

المصلحة المستقلة للكحول -الرباط 4.2.1.0.0.28.001 45 000 000

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس 4.2.1.0.0.28.002 4 000 000

 49 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد 

الرقمي

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل 4.2.1.0.0.29.001 2 300 000

 2 300 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

قسم التكوين 4.2.1.0.0.31.004 200 000

 200 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

- المدرسة الوطنية للدارة 4.2.1.0.0.33.001

- مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 

بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد 4.2.1.0.0.34.001 29 681 000

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 4.2.1.0.0.34.002 151 378 000

المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.1.0.0.34.003 46 922 000

المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس 4.2.1.0.0.34.004 44 986 000

المستشفى العسكري بالعيون 4.2.1.0.0.34.005 8 962 000

المستشفى العسكري بالداخلة 4.2.1.0.0.34.006 6 967 000

المستشفى العسكري بكلميم 4.2.1.0.0.34.007 16 428 000
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 اعتمادات الداء بيـــان المرافق

لسنة 2015

الرمز

المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 4.2.1.0.0.34.008 28 903 000

المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 4.2.1.0.0.34.009 3 000 000

وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة 4.2.1.0.0.34.010 2 474 000

- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد 4.2.1.0.0.34.011

 339 701 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لدارة الدفاع الوطني

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي 4.2.1.0.0.42.001 15 493 000

المركز الوطني للتوثيق 4.2.1.0.0.42.002 3 500 000

مدرسة علوم العلم 4.2.1.0.0.42.003 5 937 000

 24 930 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.2.1.0.0.45.002 14 000 000

- المنتزه الوطني  لسوس ماسة 4.2.1.0.0.45.003

 14 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.2.1.0.0.46.001 24 000 000

المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 4.2.1.0.0.46.002 4 000 000

 28 000 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

- مصلحة الستقبال و المساعدة و تقييم البرامج 4.2.1.0.0.48.001

- مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية 

الجتماعية

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

مصلحة وحدات النتاج لدارة السجون 4.2.1.0.0.51.001 5 500 000

 5 500 000 مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

 2 200 462 000   مجموع نفقات الستغلل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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الجدول "و "ـ

 (  المادة  52)

(بالدرهم)

 التوزيع بـحسب الوزارة أو المؤسـسة لنفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2015

بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2015

اعتمادات اللتزام  

في سنة 016 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

رئيس الحكومة

--- الكولف الملكي دار السلم4.2.2.0.0.04.001

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

وزارة العدل والحريات

--- مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض4.2.2.0.0.06.002

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

والحريات

---

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

--- مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية4.2.2.0.0.07.002

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون 

الخارجية والتعاون

---

وزارة الداخلية

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة4.2.2.0.0.08.001

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة 4.2.2.0.0.08.002

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان  4.2.2.0.0.08.003

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن 4.2.2.0.0.08.004

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى  4.2.2.0.0.08.005

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة      4.2.2.0.0.08.006

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء4.2.2.0.0.08.007

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز4.2.2.0.0.08.008

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيللت4.2.2.0.0.08.009

--- مركز الستثمار الجهوي للجهة الشرقية4.2.2.0.0.08.010

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة4.2.2.0.0.08.011

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة الرباط - سل - زمور - زعير4.2.2.0.0.08.012

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة4.2.2.0.0.08.013

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة تادلة - أزيلل4.2.2.0.0.08.014

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان4.2.2.0.0.08.015

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات4.2.2.0.0.08.016

--- مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية4.2.2.0.0.08.018

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التصال

- 000 610 2 000 610 2 المعهد العالي للعلم و التصال4.2.2.0.0.09.002

- 000 500 6 000 500 6 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما4.2.2.0.0.09.003

 9 110 000 -000 110 9 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التصال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

--- قسم التعاون4.2.2.0.0.11.002

--- قسم استراتيجيات التكوين4.2.2.0.0.11.003

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية 

الوطنية والتكوين المهني

---
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الجدول "و "ـ

 (  المادة  52)

(بالدرهم)

 التوزيع بـحسب الوزارة أو المؤسـسة لنفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2015

بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2015

اعتمادات اللتزام  

في سنة 016 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

رئيس الحكومة

--- الكولف الملكي دار السلم4.2.2.0.0.04.001

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

وزارة العدل والحريات

--- مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض4.2.2.0.0.06.002

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

والحريات

---

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

--- مديرية الشؤون القنصلية والجتماعية4.2.2.0.0.07.002

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون 

الخارجية والتعاون

---

وزارة الداخلية

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة4.2.2.0.0.08.001

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة دكالة - عبدة 4.2.2.0.0.08.002

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان  4.2.2.0.0.08.003

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن 4.2.2.0.0.08.004

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى  4.2.2.0.0.08.005

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة كلميم - السمارة      4.2.2.0.0.08.006

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء4.2.2.0.0.08.007

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة مراكش - تانسيفت - الحوز4.2.2.0.0.08.008

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيللت4.2.2.0.0.08.009

--- مركز الستثمار الجهوي للجهة الشرقية4.2.2.0.0.08.010

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة4.2.2.0.0.08.011

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة الرباط - سل - زمور - زعير4.2.2.0.0.08.012

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة سوس - ماسة - درعة4.2.2.0.0.08.013

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة تادلة - أزيلل4.2.2.0.0.08.014

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان4.2.2.0.0.08.015

--- مركز الستثمار الجهوي لجهة تازة - الحسيمة - تاونات4.2.2.0.0.08.016

--- مديرية تأهيل الطر الدارية والتقنية4.2.2.0.0.08.018

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة التصال

- 000 610 2 000 610 2 المعهد العالي للعلم و التصال4.2.2.0.0.09.002

- 000 500 6 000 500 6 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما4.2.2.0.0.09.003

 9 110 000 -000 110 9 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التصال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

--- قسم التعاون4.2.2.0.0.11.002

--- قسم استراتيجيات التكوين4.2.2.0.0.11.003

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية 

الوطنية والتكوين المهني

---
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2015

اعتمادات اللتزام  

في سنة 016 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

وزارة الصحة

- 000 200 1 000 200 1 المركز الستشفائي القليمي لورززات4.2.2.0.0.12.001

- 000 200 1 000 200 1 المركز الستشفائي القليمي لنزكان آيت ملول4.2.2.0.0.12.002

- 000 000 1 000 000 1 المركز الستشفائي القليمي لتارودانت4.2.2.0.0.12.003

- 000 200 1 000 200 1 المركز الستشفائي القليمي لتيزنيت4.2.2.0.0.12.004

- 000 800 1 000 800 1 المركز الستشفائي القليمي لقلعة السراغنة4.2.2.0.0.12.005

- 000 400 1 000 400 1 المركز الستشفائي القليمي للصويرة4.2.2.0.0.12.006

- 000 400 1 000 400 1 المركز الستشفائي القليمي للجديدة4.2.2.0.0.12.007

- 000 900 000 900 المركز الستشفائي الجهوي لدكالة عبدة4.2.2.0.0.12.008

- 000 500 1 000 500 1 المركز الستشفائي القليمي لخريبكة4.2.2.0.0.12.009

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة4.2.2.0.0.12.010

- 000 500 000 500 المركز الستشفائي القليمي لبولمان4.2.2.0.0.12.012

- 000 500 000 500 المركز الستشفائي القليمي لصفرو4.2.2.0.0.12.013

- 000 000 2 000 000 2 المركز الستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن4.2.2.0.0.12.014

- 000 850 000 850 المركز الستشفائي القليمي لسيدي قاسم4.2.2.0.0.12.015

- 000 700 000 700 المركز الستشفائي القليمي لشفشاون4.2.2.0.0.12.016

- 000 000 1 000 000 1 المركز الستشفائي القليمي للعرائش4.2.2.0.0.12.017

- 000 500 2 000 500 2 المركز الستشفائي الجهوي لولية طنجة4.2.2.0.0.12.018

- 000 500 2 000 500 2 المركز الستشفائي الجهوي لولية تطوان4.2.2.0.0.12.019

- 000 800 1 000 800 1 المركز الستشفائي القليمي للرشيدية4.2.2.0.0.12.020

- 000 700 000 700 المركز الستشفائي القليمي لفران4.2.2.0.0.12.021

- 000 800 000 800 المركز الستشفائي القليمي لخنيفرة4.2.2.0.0.12.022

- 000 400 1 000 400 1 المركز الستشفائي الجهوي لتازة - الحسيمة - تاونات4.2.2.0.0.12.023

- 000 300 1 000 300 1 المركز الستشفائي القليمي لتازة4.2.2.0.0.12.024

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي القليمي لفكيك4.2.2.0.0.12.025

- 000 900 000 900 المركز الستشفائي القليمي للناضور4.2.2.0.0.12.026

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي القليمي لبركان4.2.2.0.0.12.027

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي الجهوي لوادي الذهب - لكويرة4.2.2.0.0.12.028

- 000 500 1 000 500 1 المركز الستشفائي الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء4.2.2.0.0.12.029

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لطانطان4.2.2.0.0.12.030

- 000 000 1 000 000 1 المركز الستشفائي الجهوي لتادلة أزيلل4.2.2.0.0.12.031

- 000 000 1 000 000 1 المركز الستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة4.2.2.0.0.12.032

- 000 000 2 000 000 2 المركز الستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز4.2.2.0.0.12.033

- 000 900 000 900 المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي4.2.2.0.0.12.035

- 000 900 000 900 المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 4.2.2.0.0.12.036

- 000 900 000 900 المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات مولي رشيد4.2.2.0.0.12.037

- 000 700 000 700 المركز الستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى4.2.2.0.0.12.038

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي لعمالة المحمدية4.2.2.0.0.12.039

- 000 700 000 700 المركز الستشفائي لعمالة سل4.2.2.0.0.12.040

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي لعمالة الصخيرات - تمارة4.2.2.0.0.12.041

- 000 000 1 000 000 1 المركز الستشفائي القليمي للخميسات4.2.2.0.0.12.042

- 000 700 1 000 700 1 المركز الستشفائي الجهوي لفاس - بولمان4.2.2.0.0.12.044

- 000 000 3 000 000 3 المركز الستشفائي الجهوي لمكناس - تافيللت4.2.2.0.0.12.045

- 000 300 1 000 300 1 المركز الستشفائي الجهوي للجهة الشرقية4.2.2.0.0.12.046

- 000 000 10 000 000 10 المركز الوطني لتحاقن الدم -الرباط4.2.2.0.0.12.047

--- المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء4.2.2.0.0.12.048

- 000 000 16 000 000 16 المعهد الوطني الصحي4.2.2.0.0.12.049

- 000 500 3 000 500 3 المركز الوطني للوقاية من الشعة4.2.2.0.0.12.050

- 000 500 9 000 500 9 مديرية الدوية و الصيدلة4.2.2.0.0.12.051

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لشيشاوة4.2.2.0.0.12.052

2
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2015

اعتمادات اللتزام  

في سنة 016 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني 4.2.2.0.0.12.053

- 000 500 000 500 المركز الستشفائي القليمي لتاونات4.2.2.0.0.12.054

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي الجهوي  للرباط - سل - زمور - زعير4.2.2.0.0.12.055

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت4.2.2.0.0.12.056

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها4.2.2.0.0.12.057

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي  لعمالة مقاطعات عين الشق4.2.2.0.0.12.058

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان4.2.2.0.0.12.059

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي القليمي لطاطا4.2.2.0.0.12.060

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي للحوز4.2.2.0.0.12.061

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لزاكورة4.2.2.0.0.12.062

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لبوجدور4.2.2.0.0.12.063

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لسا الزاك4.2.2.0.0.12.064

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي الجهوي لكلميم - السمارة4.2.2.0.0.12.065

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي القليمي للسمارة4.2.2.0.0.12.066

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي4.2.2.0.0.12.067

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي للنواصر4.2.2.0.0.12.068

- 000 500 000 500 المركز الستشفائي القليمي لزيلل4.2.2.0.0.12.069

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي للحاجب4.2.2.0.0.12.070

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي القليمي للمضيق فنيدق4.2.2.0.0.12.071

- 000 000 5 000 000 5 المدرسة الوطنية للصحة العمومية4.2.2.0.0.12.072

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لجرادة4.2.2.0.0.12.073

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات بن مسيك4.2.2.0.0.12.074

- 000 750 000 750 المركز الستشفائي القليمي لفاس4.2.2.0.0.12.075

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لتنغير4.2.2.0.0.12.076

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لسيدي إفني4.2.2.0.0.12.077

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لسيدي سليمان4.2.2.0.0.12.078

- 000 500 000 500 المركز الستشفائي القليمي لوزان4.2.2.0.0.12.079

- 000 500 1 000 500 1 المركز الستشفائي القليمي لبرشيد4.2.2.0.0.12.080

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي للرحامنة4.2.2.0.0.12.081

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لسيدي بنور4.2.2.0.0.12.082

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لليوسوفية4.2.2.0.0.12.083

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي للفقيه بن صالح4.2.2.0.0.12.084

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لميدلت4.2.2.0.0.12.085

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لكرسيف4.2.2.0.0.12.086

 104 000 000 -000 000 104 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة القتصاد والمالية

--- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة4.2.2.0.0.13.003

--- الخزينة العامة للمملكة4.2.2.0.0.13.005

- 000 000 1 000 000 1 القسم الداري4.2.2.0.0.13.006

--- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة4.2.2.0.0.13.007

 1 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة القتصاد 

والمالية

 1 000 000-

وزارة السياحة

- 000 500 1 000 500 1 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة4.2.2.0.0.14.001

- 000 500 2 000 500 2 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية4.2.2.0.0.14.002

- 000 500 2 000 500 2 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير4.2.2.0.0.14.003

- 000 000 1 000 000 1 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة4.2.2.0.0.14.004

- 000 500 000 500 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود4.2.2.0.0.14.005

- 000 000 1 000 000 1 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس4.2.2.0.0.14.006

3
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2015

اعتمادات اللتزام  

في سنة 016 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني 4.2.2.0.0.12.053

- 000 500 000 500 المركز الستشفائي القليمي لتاونات4.2.2.0.0.12.054

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي الجهوي  للرباط - سل - زمور - زعير4.2.2.0.0.12.055

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت4.2.2.0.0.12.056

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها4.2.2.0.0.12.057

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي  لعمالة مقاطعات عين الشق4.2.2.0.0.12.058

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان4.2.2.0.0.12.059

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي القليمي لطاطا4.2.2.0.0.12.060

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي للحوز4.2.2.0.0.12.061

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لزاكورة4.2.2.0.0.12.062

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لبوجدور4.2.2.0.0.12.063

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لسا الزاك4.2.2.0.0.12.064

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي الجهوي لكلميم - السمارة4.2.2.0.0.12.065

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي القليمي للسمارة4.2.2.0.0.12.066

- 000 600 000 600 المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي4.2.2.0.0.12.067

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي للنواصر4.2.2.0.0.12.068

- 000 500 000 500 المركز الستشفائي القليمي لزيلل4.2.2.0.0.12.069

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي للحاجب4.2.2.0.0.12.070

- 000 300 000 300 المركز الستشفائي القليمي للمضيق فنيدق4.2.2.0.0.12.071

- 000 000 5 000 000 5 المدرسة الوطنية للصحة العمومية4.2.2.0.0.12.072

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لجرادة4.2.2.0.0.12.073

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات بن مسيك4.2.2.0.0.12.074

- 000 750 000 750 المركز الستشفائي القليمي لفاس4.2.2.0.0.12.075

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لتنغير4.2.2.0.0.12.076

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لسيدي إفني4.2.2.0.0.12.077

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لسيدي سليمان4.2.2.0.0.12.078

- 000 500 000 500 المركز الستشفائي القليمي لوزان4.2.2.0.0.12.079

- 000 500 1 000 500 1 المركز الستشفائي القليمي لبرشيد4.2.2.0.0.12.080

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي للرحامنة4.2.2.0.0.12.081

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لسيدي بنور4.2.2.0.0.12.082

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لليوسوفية4.2.2.0.0.12.083

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي للفقيه بن صالح4.2.2.0.0.12.084

- 000 400 000 400 المركز الستشفائي القليمي لميدلت4.2.2.0.0.12.085

- 000 200 000 200 المركز الستشفائي القليمي لكرسيف4.2.2.0.0.12.086

 104 000 000 -000 000 104 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة القتصاد والمالية

--- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة4.2.2.0.0.13.003

--- الخزينة العامة للمملكة4.2.2.0.0.13.005

- 000 000 1 000 000 1 القسم الداري4.2.2.0.0.13.006

--- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة4.2.2.0.0.13.007

 1 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة القتصاد 

والمالية

 1 000 000-

وزارة السياحة

- 000 500 1 000 500 1 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة4.2.2.0.0.14.001

- 000 500 2 000 500 2 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - المحمدية4.2.2.0.0.14.002

- 000 500 2 000 500 2 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير4.2.2.0.0.14.003

- 000 000 1 000 000 1 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية -الجديدة4.2.2.0.0.14.004

- 000 500 000 500 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - أرفود4.2.2.0.0.14.005

- 000 000 1 000 000 1 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - فاس4.2.2.0.0.14.006
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2015

اعتمادات اللتزام  

في سنة 016 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

- 000 500 000 500 المعهد المتخصص للتكنولوجيا  التطبيقية الفندقية و السياحية - مراكش4.2.2.0.0.14.007

- 000 500 000 500 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  - ورززات4.2.2.0.0.14.008

- 000 000 1 000 000 1 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - السعيدية4.2.2.0.0.14.009

- 000 500 000 500 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - سل4.2.2.0.0.14.010

- 000 000 1 000 000 1 معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية - طنجة4.2.2.0.0.14.011

- 000 500 000 500 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- أصيل4.2.2.0.0.14.012

- 000 500 000 500 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- بن سليمان4.2.2.0.0.14.013

- 000 500 000 500 مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- الدارالبيضاء4.2.2.0.0.14.014

- 000 500 000 500 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط4.2.2.0.0.14.015

- 000 500 2 000 500 2 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس4.2.2.0.0.14.016

 17 000 000 -000 000 17 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

المانة العامة للحكومة

--- مديرية المطبعة الرسمية4.2.2.0.0.16.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمانة العامة 

للحكومة

---

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

000 000 2 المركز الوطني للدراسات و البحاث الطرقية4.2.2.0.0.17.002  6 500 000 8 500 000

000 500 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات4.2.2.0.0.17.003  1 500 000 2 000 000

- 000 500 1 000 500 1 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس4.2.2.0.0.17.004

- 000 500 000 500 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط4.2.2.0.0.17.005

- 000 500 000 500 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش4.2.2.0.0.17.006

- 000 000 1 000 000 1 مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس4.2.2.0.0.17.007

- 000 600 000 600 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة4.2.2.0.0.17.008

- 000 600 000 600 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء4.2.2.0.0.17.009

000 500 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير4.2.2.0.0.17.010  5 000 000 5 500 000

- 000 000 1 000 000 1 معهد التكوين على الليات و إصلح الطرق4.2.2.0.0.17.011

- 000 000 10 000 000 10 المعهد العالي للدراسات البحرية4.2.2.0.0.17.012

000 000 100 مديرية النقل عبرالطرق والسلمة الطرقية4.2.2.0.0.17.013  500 000 000 600 000 000

- 000 300 000 300 مصلحة التكوين المستمر4.2.2.0.0.17.014

000 000 10 المديرية العامة للطيران المدني4.2.2.0.0.17.015  25 000 000 35 000 000

- 000 500 000 500 مديرية التجهيزات العامة4.2.2.0.0.17.016

000 000 10 المركز الوطني لجراء الختبارات و التصديق4.2.2.0.0.17.017  20 000 000 30 000 000

- 000 500 4 000 500 4 مديرية الملحة التجارية4.2.2.0.0.17.018

 702 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز 

والنقل واللوجيستيك

 579 000 000 123 000 000

وزارة الفلحة والصيد البحري

--- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلحية والتجهيز القروي  ببوقنادل - سل4.2.2.0.0.20.001

--- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة4.2.2.0.0.20.002

--- المعهد التقني الفلحي بالشاوية4.2.2.0.0.20.003

--- المعهد التقني الفلحي بتيفلت4.2.2.0.0.20.004

--- المعهد التقني الفلحي بالساهل بوطاهر4.2.2.0.0.20.005

--- المدرسة الفلحية بتمارة4.2.2.0.0.20.006

- 000 700 3 000 700 3 قسم المحافظة على الثروات السمكية4.2.2.0.0.20.007

- 000 200 000 200 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة4.2.2.0.0.20.008

- 000 600 000 600 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي4.2.2.0.0.20.009

- 000 800 000 800 المعهد العالي للصيد البحري4.2.2.0.0.20.010

--- معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان4.2.2.0.0.20.011

- 000 350 000 350 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش4.2.2.0.0.20.012

- 000 350 000 350 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون4.2.2.0.0.20.013

4
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2015

اعتمادات اللتزام  

في سنة 016 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

000 438 2 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين4.2.2.0.0.20.014  8 000 000 10 438 000

- 000 000 10 000 000 10 مصلحة الثانويات الفلحية4.2.2.0.0.20.015

 26 438 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة 

والصيد البحري

 24 000 000 2 438 000

وزارة الشباب و الرياضة

--- المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية4.2.2.0.0.21.001

--- المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط4.2.2.0.0.21.002

--- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط4.2.2.0.0.21.003

--- المركب الرياضي لفاس4.2.2.0.0.21.005

--- مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية4.2.2.0.0.21.006

--- مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة4.2.2.0.0.21.007

--- مصلحة السياحة الثقافية للشباب4.2.2.0.0.21.008

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

 الرياضة

---

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

--- قسم الحج و الشؤون الجتماعية4.2.2.0.0.23.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف 

والشؤون السلمية

---

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

--- قسم خريطة التكوين المهني4.2.2.0.0.26.001

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس4.2.2.0.0.26.002

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش4.2.2.0.0.26.003

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس4.2.2.0.0.26.004

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط4.2.2.0.0.26.005

- 000 230 000 230 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات4.2.2.0.0.26.006

- 000 250 000 250 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان4.2.2.0.0.26.007

 1 280 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

 1 280 000-

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

- 000 190 000 190 المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة4.2.2.0.0.27.001

- 000 380 1 000 380 1 مدرسة المعادن مراكش4.2.2.0.0.27.002

000 000 30 مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء4.2.2.0.0.27.003  35 000 000 65 000 000

- 000 500 1 000 500 1 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث4.2.2.0.0.27.004

- 000 500 000 500 مصلحة تسيير الوراش4.2.2.0.0.27.005

 68 570 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة 

والمعادن والماء والبيئة

 38 570 000 30 000 000

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

- 000 000 1 000 000 1 المصلحة المستقلة للكحول -الرباط4.2.2.0.0.28.001

--- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس4.2.2.0.0.28.002

 1 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

 1 000 000-

وزارة الثقافة

--- مطبعة دار المناهل4.2.2.0.0.29.001

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

--- قسم التكوين4.2.2.0.0.31.004

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و

 الشؤون الجتماعية

---

5
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2015

اعتمادات اللتزام  

في سنة 016 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

000 438 2 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين4.2.2.0.0.20.014  8 000 000 10 438 000

- 000 000 10 000 000 10 مصلحة الثانويات الفلحية4.2.2.0.0.20.015

 26 438 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلحة 

والصيد البحري

 24 000 000 2 438 000

وزارة الشباب و الرياضة

--- المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية4.2.2.0.0.21.001

--- المركب الرياضي المير مولى عبد ال -الرباط4.2.2.0.0.21.002

--- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة -الرباط4.2.2.0.0.21.003

--- المركب الرياضي لفاس4.2.2.0.0.21.005

--- مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية4.2.2.0.0.21.006

--- مجمع مولي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة4.2.2.0.0.21.007

--- مصلحة السياحة الثقافية للشباب4.2.2.0.0.21.008

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

 الرياضة

---

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

--- قسم الحج و الشؤون الجتماعية4.2.2.0.0.23.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الوقاف 

والشؤون السلمية

---

وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

--- قسم خريطة التكوين المهني4.2.2.0.0.26.001

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس4.2.2.0.0.26.002

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش4.2.2.0.0.26.003

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس4.2.2.0.0.26.004

- 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط4.2.2.0.0.26.005

- 000 230 000 230 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات4.2.2.0.0.26.006

- 000 250 000 250 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان4.2.2.0.0.26.007

 1 280 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني

 1 280 000-

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

- 000 190 000 190 المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت -وجدة4.2.2.0.0.27.001

- 000 380 1 000 380 1 مدرسة المعادن مراكش4.2.2.0.0.27.002

000 000 30 مديرية الرصاد الجوية الوطنية -الدار البيضاء4.2.2.0.0.27.003  35 000 000 65 000 000

- 000 500 1 000 500 1 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث4.2.2.0.0.27.004

- 000 500 000 500 مصلحة تسيير الوراش4.2.2.0.0.27.005

 68 570 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة 

والمعادن والماء والبيئة

 38 570 000 30 000 000

وزارة الصناعة والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

- 000 000 1 000 000 1 المصلحة المستقلة للكحول -الرباط4.2.2.0.0.28.001

--- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالعتماد والتقييس4.2.2.0.0.28.002

 1 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

والتجارة والستثمار والقتصاد الرقمي

 1 000 000-

وزارة الثقافة

--- مطبعة دار المناهل4.2.2.0.0.29.001

---مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون الجتماعية

--- قسم التكوين4.2.2.0.0.31.004

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و

 الشؤون الجتماعية

---

5
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بيـــان المرافق
 اعتمادات الداء 

لسنة 2015

اعتمادات اللتزام  

في سنة 016 2 و 

 ما يليها

الرمز المجموع 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

--- المدرسة الوطنية للدارة4.2.2.0.0.33.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة 

لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

---

إدارة الدفاع الوطني

- 000 000 3 000 000 3 المركز الملكي للستكشاف الفضائي عن بعد4.2.2.0.0.34.001

--- المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط4.2.2.0.0.34.002

--- المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش4.2.2.0.0.34.003

--- المستشفى العسكري مولي اسماعيل بمكناس4.2.2.0.0.34.004

--- المستشفى العسكري بالعيون4.2.2.0.0.34.005

--- المستشفى العسكري بالداخلة4.2.2.0.0.34.006

--- المستشفى العسكري بكلميم4.2.2.0.0.34.007

--- المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير4.2.2.0.0.34.008

--- المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة4.2.2.0.0.34.009

--- وحدة الدرك الملكي لتصنيع القنعة4.2.2.0.0.34.010

--- المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد4.2.2.0.0.34.011

 3 000 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لدارة الدفاع 

الوطني

 3 000 000-

المندوبية السامية للتخطيط

- 000 000 5 000 000 5 المعهد الوطني للحصاء و القتصاد التطبيقي4.2.2.0.0.42.001

- 000 000 1 000 000 1 المركز الوطني للتوثيق4.2.2.0.0.42.002

000 000 4 مدرسة علوم العلم4.2.2.0.0.42.003  9 700 000 13 700 000

 19 700 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية 

السامية للتخطيط

 15 700 000 4 000 000

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

--- مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية4.2.2.0.0.45.002

--- المنتزه الوطني  لسوس ماسة4.2.2.0.0.45.003

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية 

السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

---

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

- 000 300 7 000 300 7 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية4.2.2.0.0.46.001

- 000 000 1 000 000 1 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير4.2.2.0.0.46.002

 8 300 000 مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعمير 

وإعداد التراب الوطني

 8 300 000-

وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية 

--- مصلحة الستقبال و المساعدة و تقييم البرامج4.2.2.0.0.48.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التضامن 

و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية

---

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

--- مصلحة وحدات النتاج لدارة السجون4.2.2.0.0.51.001

مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية العامة 

لدارة السجون وإعادة الدماج

---

 801 960 000 000 398 961   مجموع نفقات الستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  159 438 000

6
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 نفقات الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة لسنة 2015

(بالدرهم)

الجدول "ز "ـ

 (المادة  53)

 الرقــم نفقات سنة 2015بيـــــان الحســـــــــــابات

 3.1-الحسابات المرصدة لمور خصوصية

000 000 90 الحساب الخاص بالقتطاعات من الرهان المتبادل3.2.0.0.1.00.001

000 000 5 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة السعار والمدخرات الحتياطية3.2.0.0.1.00.003

للتذكـرة صندوق محاربة آثار الجفاف3.2.0.0.1.00.004

000 000 680 صندوق النهوض بتشغيل الشباب3.2.0.0.1.00.005

000 000 114 صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن3.2.0.0.1.00.006

000 000 000 3 صندوق التنمية الصناعية والستثمارات3.2.0.0.1.00.008

000 000 324 1 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية3.2.0.0.1.04.002

000 000 300 صندوق الخدمة الساسية للمواصلت3.2.0.0.1.04.005

000 996 095 3 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية3.2.0.0.1.04.006

000 000 400 الصندوق الخاص لدعم المحاكم3.2.0.0.1.06.001

000 000 160 صندوق التكافل العائلي3.2.0.0.1.06.002

للتذكـرة الصندوق الخاص بانقاذ مدينة فاس3.2.0.0.1.08.003

000 429 084 24 حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة3.2.0.0.1.08.004

000 000 200 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية3.2.0.0.1.08.005

000 212 801 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات3.2.0.0.1.08.006

للتذكـرة صندوق الموازنة و التنمية الجهوية3.2.0.0.1.08.007

000 500 566 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة3.2.0.0.1.08.008

000 000 30 صندوق الدعم لفائدة المن الوطني3.2.0.0.1.08.009

000 427 508 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية و وثائق السفر3.2.0.0.1.08.010

000 000 464 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة3.2.0.0.1.08.011

000 000 200 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية3.2.0.0.1.08.012

000 000 370 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالعلنات وبالنشر العمومي3.2.0.0.1.09.002

1
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 نفقات الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة لسنة 2015

(بالدرهم)

الجدول "ز "ـ

 (المادة  53)

 الرقــم نفقات سنة 2015بيـــــان الحســـــــــــابات

 3.1-الحسابات المرصدة لمور خصوصية

000 000 90 الحساب الخاص بالقتطاعات من الرهان المتبادل3.2.0.0.1.00.001

000 000 5 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة السعار والمدخرات الحتياطية3.2.0.0.1.00.003

للتذكـرة صندوق محاربة آثار الجفاف3.2.0.0.1.00.004

000 000 680 صندوق النهوض بتشغيل الشباب3.2.0.0.1.00.005

000 000 114 صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن3.2.0.0.1.00.006

000 000 000 3 صندوق التنمية الصناعية والستثمارات3.2.0.0.1.00.008

000 000 324 1 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية3.2.0.0.1.04.002

000 000 300 صندوق الخدمة الساسية للمواصلت3.2.0.0.1.04.005

000 996 095 3 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية3.2.0.0.1.04.006

000 000 400 الصندوق الخاص لدعم المحاكم3.2.0.0.1.06.001

000 000 160 صندوق التكافل العائلي3.2.0.0.1.06.002

للتذكـرة الصندوق الخاص بانقاذ مدينة فاس3.2.0.0.1.08.003

000 429 084 24 حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة3.2.0.0.1.08.004

000 000 200 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية3.2.0.0.1.08.005

000 212 801 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات3.2.0.0.1.08.006

للتذكـرة صندوق الموازنة و التنمية الجهوية3.2.0.0.1.08.007

000 500 566 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة3.2.0.0.1.08.008

000 000 30 صندوق الدعم لفائدة المن الوطني3.2.0.0.1.08.009

000 427 508 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية و وثائق السفر3.2.0.0.1.08.010

000 000 464 صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة3.2.0.0.1.08.011

000 000 200 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية3.2.0.0.1.08.012

000 000 370 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالعلنات وبالنشر العمومي3.2.0.0.1.09.002

1
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 الرقــم نفقات سنة 2015بيـــــان الحســـــــــــابات

000 500 22 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية3.2.0.0.1.10.001

000 000 000 1 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية3.2.0.0.1.12.001

000 000 640 1 الحساب الخاص باستبدال أملك الدولة3.2.0.0.1.13.003

000 000 100 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب3.2.0.0.1.13.004

000 000 70 صندوق التبغ لمنح المساعدات3.2.0.0.1.13.005

للتذكـرة صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة ومراقبة مقاولت التأمين وإعادة التأمين3.2.0.0.1.13.006

000 000 350 مرصدات المصالح المالية3.2.0.0.1.13.008

000 000 10 صندوق الصلح الزراعي3.2.0.0.1.13.009

للتذكـرة الرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملت أجنبية3.2.0.0.1.13.012

للتذكـرة الصندوق الخاص بالزكاة3.2.0.0.1.13.017

000 000 560 صندوق تضامن مؤسسات التأمين3.2.0.0.1.13.018

للتذكـرة صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع3.2.0.0.1.13.019

000 000 800 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية3.2.0.0.1.13.021

للتذكـرة صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة3.2.0.0.1.13.022

000 000 800 3 صندوق دعم التماسك الجتماعي3.2.0.0.1.13.024

للتذكـرة الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي3.2.0.0.1.13.025

000 000 390 صندوق محاربة الغش الجمركي3.2.0.0.1.13.026

000 000 360 صندوق الموال المتأتية من اليداعات بالخزينة3.2.0.0.1.13.027

000 000 200 2 الصندوق الخاص بالطرق3.2.0.0.1.17.001

000 000 16 صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي3.2.0.0.1.17.003

000 000 500 صندوق التنمية الفلحية3.2.0.0.1.20.005

000 000 75 صندوق تنمية الصيد البحري3.2.0.0.1.20.006

000 000 800 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة3.2.0.0.1.21.001

للتذكـرة الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب3.2.0.0.1.27.001

000 000 200 الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة3.2.0.0.1.27.002

للتذكـرة صندوق التنمية الطاقية3.2.0.0.1.27.003
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000 000 20 الصندوق الوطني للعمل الثقافي3.2.0.0.1.29.001

000 000 420 2 صندوق التضامن للسكنى والندماج الحضري3.2.0.0.1.30.002

000 000 10 صندوق تحديث الدارة العمومية3.2.0.0.1.33.001

للتذكـرة صندوق مشاركة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم والعمال النسانية والدعم برسم التعاون الدولي3.2.0.0.1.34.001

000 000 40 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.2.0.0.1.34.002

000 000 400 الصندوق الوطني الغابوي3.2.0.0.1.45.001

000 000 16 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.2.0.0.1.45.003

للتذكـرة الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة3.2.0.0.1.50.001

000 000 120 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.2.0.0.1.51.001

000 064 313 52 مجموع نفقات الحسابات المرصدة لمور خصوصية 

 3.4-حسابات النخراط في الهيئات الدولية

000 500 15 حساب النخراط في مؤسسات بروتن وودس3.2.0.0.4.13.021

000 100 162 حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية3.2.0.0.4.13.022

000 000 247 حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف3.2.0.0.4.13.023

000 600 424 مجموع نفقات حسابات النخراط في الهيئات الدولية 

 3.5-حسابات العمليات النقدية

للتذكـرة فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية3.2.0.0.5.13.001

للتذكـرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية3.2.0.0.5.13.003

للتذكـرة مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية 

 3.7-حسابات القروض

للتذكـرة القروض الممنوحة للجماعات المحلية3.2.0.0.7.13.017

للتذكـرة القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين3.2.0.0.7.13.019

للتذكـرة القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.2.0.0.7.13.020

للتذكـرة القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.2.0.0.7.13.059

للتذكـرة القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء3.2.0.0.7.13.063

للتذكـرة القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.2.0.0.7.13.064

للتذكـرة القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الراضي و السكان3.2.0.0.7.13.065
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000 000 20 الصندوق الوطني للعمل الثقافي3.2.0.0.1.29.001

000 000 420 2 صندوق التضامن للسكنى والندماج الحضري3.2.0.0.1.30.002

000 000 10 صندوق تحديث الدارة العمومية3.2.0.0.1.33.001

للتذكـرة صندوق مشاركة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلم والعمال النسانية والدعم برسم التعاون الدولي3.2.0.0.1.34.001

000 000 40 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.2.0.0.1.34.002

000 000 400 الصندوق الوطني الغابوي3.2.0.0.1.45.001

000 000 16 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.2.0.0.1.45.003

للتذكـرة الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة3.2.0.0.1.50.001

000 000 120 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.2.0.0.1.51.001

000 064 313 52 مجموع نفقات الحسابات المرصدة لمور خصوصية 

 3.4-حسابات النخراط في الهيئات الدولية

000 500 15 حساب النخراط في مؤسسات بروتن وودس3.2.0.0.4.13.021

000 100 162 حساب النخراط في الهيئات العربية والسلمية3.2.0.0.4.13.022

000 000 247 حساب النخراط في المؤسسات المتعددة الطراف3.2.0.0.4.13.023

000 600 424 مجموع نفقات حسابات النخراط في الهيئات الدولية 

 3.5-حسابات العمليات النقدية

للتذكـرة فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملت الجنبية3.2.0.0.5.13.001

للتذكـرة حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملت المستحقة على القتراضات الخارجية3.2.0.0.5.13.003

للتذكـرة مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية 

 3.7-حسابات القروض

للتذكـرة القروض الممنوحة للجماعات المحلية3.2.0.0.7.13.017

للتذكـرة القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين3.2.0.0.7.13.019

للتذكـرة القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.2.0.0.7.13.020

للتذكـرة القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.2.0.0.7.13.059

للتذكـرة القروض الممنوحة لوكالت توزيع الماء والكهرباء3.2.0.0.7.13.063

للتذكـرة القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.2.0.0.7.13.064

للتذكـرة القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة الراضي و السكان3.2.0.0.7.13.065
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للتذكـرة القروض الممنوحة لشركة التمويل "  جيدة " 3.2.0.0.7.13.066

للتذكـرة مجموع نفقات حسابات القروض 

 3.8-حسابات التسبيقات

للتذكـرة مجموع نفقات حسابات التسبيقات 

 3.9-حسابات النفقات من المخصصات

للتذكـرة الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية3.2.0.0.9.04.001

للتذكـرة النفقات الخاصة بتنمية القاليم الصحراوية3.2.0.0.9.04.002

000 644 274 صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها3.2.0.0.9.08.001

000 000 200 10 اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية3.2.0.0.9.34.001

للتذكـرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق3.2.0.0.9.34.002

000 500 الصندوق الخاص بالعلقات العامة3.2.0.0.9.42.001

000 144 475 10 مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات 

000 808 212 63 مجموع نفقات الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة

4
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للتذكـرة القروض الممنوحة لشركة التمويل "  جيدة " 3.2.0.0.7.13.066

للتذكـرة مجموع نفقات حسابات القروض 

 3.8-حسابات التسبيقات

للتذكـرة مجموع نفقات حسابات التسبيقات 

 3.9-حسابات النفقات من المخصصات

للتذكـرة الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية3.2.0.0.9.04.001

للتذكـرة النفقات الخاصة بتنمية القاليم الصحراوية3.2.0.0.9.04.002

000 644 274 صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها3.2.0.0.9.08.001

000 000 200 10 اشتراء واصلح معدات القوات المسلحة الملكية3.2.0.0.9.34.001

للتذكـرة صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق3.2.0.0.9.34.002

000 500 الصندوق الخاص بالعلقات العامة3.2.0.0.9.42.001

000 144 475 10 مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات 

000 808 212 63 مجموع نفقات الحـســــابات الخــصوصية للخزيـنة

4

مرسوم)أقم)752. 5.))صسسأ)في))))ألا )يبر )بر 5 )2))سيد 25) 25)) رزير)يإلقتصسس)رينسةاا).-)تفويض)يةدلطا.

يتللق) فا س) رينسةاا) يالقتصسس) رزير) إلى) يةدلطا) بتفويض)

بسالقت2يضست)يةديخلاا.

 رئيس الحكومة ،

بناء على الفصل 90 من الدستور ؛

للسنة  14.97 رقم  املالية  قانون  من   53 املادة   وعلـى 

املالية 1998-1997، الصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 

بتاريخ 24 من صفر 1418 )30 يونيو 1997( ؛

للسنة   100.14 رقم  املالية  قانون  من  و47   46 املادتين  وعلى 

املالية 2015، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ 

فاتح ربيع األول 1436 )24 ديسمبر 2014( ؛

ذي  من   22 في  املنعقـد  الحكـومة  مجلس  في  املـداولة  وبعد   

الحجة 1435 )17 أكتوبر 2014(،

 رسم ما يلي :

املادة األولى

واملالية سلطة تحديد كيفيات إصدار  االقتصاد  إلى وزير  تفوض 

االقتراضات الداخلية وكل أداة مالية أخرى لتغطية مجموع تكاليف 

الخزينة خالل السنة املالية 2015 .

املادة الثانية 

الذي  الشخص  إلى  أو  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  كذلك  تفوض 

ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة إصدار االقتراضات الداخلية 

واستحفاظ  وتبادل  استرجاع  بعمليات  للقيام  أخرى  مالية  أداة  وكل 

سندات الخزينة .

املادة الثالثة

إلى وزير االقتصاد واملالية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر  يسنـد 

بالجريدة الرسمية .

  وحرر بالرباط في 2 ربيع األول 1436 )25 ديسمبر 2014( .

اإلمضاء  : عبد اإلله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : محمد بوسعيد.

مرسوم)أقم)755. 5.))صسسأ)في)))ألا )يبر )بر 5 )2))سيد 25) 25)) 

يتللق) فا س) رينسةاا) يالقتصسس) رزير) إلى) يةدلطا) بتفويض)

بسةت ويالت)يلخسأجاا.

رئيس الحكومة،

بناء على الفصل 90 من الدستور ؛

وعلى املادة 45 من قانون املالية رقم 100.14 للسنة املالية 2015، 

ربيع  فاتح  بتاريخ   1.14.195 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

األول 1436 )24 ديسمبر 2014( ؛

ذي  من   22 في  املنعقـد  الحكـومة  مجلس  في  املـداولة  وبعد 

الحجة 1435 )17 أكتوبر 2014 (،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تفوض إلى وزير االقتصاد واملالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه 

املغربية،  اململكة  حكومة  باسم  إبرام،  سلطة  الغرض  لهذا  خصيصا 

اقتراضات  وإبرام  املالي  التعاون  اتفاقات   ،2015 املالية  السنة  خالل 

خارجية مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية وكذا إصدار 

اقتراضات في السوق املالي الدولي أواستعمال كل أداة مالية أخرى.

املادة الثانية 

الذي  الشخص  إلى  أو  واملالية  االقتصاد  وزير  إلى  كذلك  تفوض 

املالية  السنة  خالل  توقيع  سلطة  الغرض  لهذا  خصيصا  عنه  ينيبه 

االتفاقيات أو  االتفاقات   ، املغربية  اململكة  حكومة  باسم   ،2015 

أو  أجنبية  هيئات  أو  أجنبية  حكومات  مع  املبرمة  الضمان  عقود  أو 

دولية .

املادة الثالثة

الذي ينشر  تنفيذ هذا املرسوم  إلى وزير االقتصاد واملالية  يسند 

بالجريدة الرسميـة .

 وحرر بالرباط في 2 ربيع األول 1436 )25 ديسمبر 2014(.

اإلمضاء  : عبد اإلله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : محمد بوسعيد.
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مرسوم)أقم))75. 5.)))صسسأ)في)))ألا )يبر )بر 5 )2))سيد 25) 25))  

عقوس) إلبريم) رينسةاا) يالقتصسس) رزير) إلى) يةدلطا) بتفويض)

ريتفسقست) ينكلف) يلخسأجي) يةدين) إأجسع) قصد) يقت2يضست)

ةض سن)مخسطر)أسلسأ)يةفسلدة)ريةصرف.

رئيس الحكومة،

 بناء على الفصل 90 من الدستور ؛

وعلى املادة 45 من قانون املالية رقم 100.14 للسنة املالية 2015، 

ربيع  فاتح  بتاريخ   1.14.195 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيـذه  الصادر 

األول 1436 )24 ديسمبر 2014( ؛

ذي  من   22 في  املنعقـد  الحكـومة  مجلس  في  املـداولة  وبعد 

الحجة 1435 )17 أكتوبر 2014 (،

   رسم ما يلي :

املادة األولى

تفوض إلى وزير االقتصاد واملالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه 

خصيصا لهذا الغرض السلطة ألجل :

- إبرام اقتراضات خارجية باسم حكومة اململكة املغربية واستعمال 

املبرمة  لالقتراضات  املقدم  باإلرجاع  للقيام  أخرى  مالية  أداة  كل 

بأسعار أعلى تكلفة من األسعار املعمول بها في السوق ؛

- إبرام عقود باسم حكومة اململكة املغربية لتبديل عمالت أجنبية 

استقـرار  ألجل  أخرى  مالية  أداة  كل  واستعمال  فوائد  أسعار  أو 

كلفة الخدمة املتعلقة بالدين .

املادة الثانية 

الذي ينشر  تنفيذ هذا املرسوم  إلى وزير االقتصاد واملالية  يسند 

بالجريدة الرسميـة.

 وحرر بالرباط في 2 ربيع األول 1436 )25 ديسمبر 2014( .

اإلمضاء  : عبد اإلله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : محمد بوسعيد.

صلدرق)يةتل اا)يةصلسعاا)ريالستث سأيت).-)تلاين)آمرين)بقبض)مويأس)رصرف)نفقست)يلحدسب)ينرصد)بموأ)خصوصاا.

مرسوم)أقم))752. 5.))صسسأ))في))ألا )يبر )بر 5 )2))سيد 25) 25))  
ينرصد) يلحدسب) نفقست) بقبض)مويأس)رصرف) آمرين) بتلاين)
يةصلسعاا) يةتل اا) »صلدرق) يند ى) خصوصاا) بموأ)

ريالستث سأيت«.

رئيس الحكومة،
2015، الصادر  100.14 للسنة املالية  بناء على قانون املالية رقم 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 بتاريخ فاتح ربيع األول 1436 

)24 ديسمبر 2014( وال سيما املادة 19 منه ؛

1387 محرم   10 في  الصادر   330.66 رقم  امللكي  املرسوم   وعلى 
وقع  كما  العمومية،  للمحاسبة  عام  نظام  بسن   )1967 أبريل   21(

تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 64 منه،

رسم ما يلي :
املادة األولى

يعين آمرين بقبض موارد وصرف نفقات الحساب املرصد ألمور 
خصوصية املسمى »صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات« :

I. - رئيس الحكومة، فيما يتعلق بنفقات إنعاش االستثمارات وفقا 
ألحكام القانون اإلطار بمثابة ميثاق لالستثمارات واملرتبطة بما يلي : 

* شراء األرض الالزمة إلنجاز االستثمار ؛ 

* إنجاز البنية التحتية الخارجية ؛ 

* التكوين املنهي ؛

* جميع النفقات األخرى املتعلقة بإنعاش االستثمار .

II. - الوزير املكلف باملالية، بالنسبة للمساهمات، في شكل حصص 
اتفاقي، إطار  في  االستثمار،  لدعم  املوجهة  الرأسمال،  في   املشاركة 

ذو صلة مع االستراتيجيات القطاعية واملشاريع الجهوية .

III. - الوزير املكلف بالصناعة، فيما يتعلق بالنفقات التالية : 

* النفقـــــــات املتعلــقــــة بمختلـــف مشـاريـــــع مخطــــــط تســــريـــــــع التنميـــــة 
الصناعية 2014 - 2020 ؛ 

* املبالغ املدفوعة لفائدة املؤسسات العمومية ؛

* الدعم املقدم لفائدة القطاع الخاص .

املادة الثانية

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية .

 وحرر بالرباط في 2 ربيع األول 1436 )25 ديسمبر 2014(.

اإلمضاء  : عبد اإلله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : محمد بوسعيد.

وزير الصناعة والتجارة واالستثمار

واالقتصاد الرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.


