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نصوص عامة
ظهير شريف رقم  1.20.72صادر في  4ذي الحجة  1441
( 25يوليو   )2020بتنفيذ قانون املالية املعدل رقم 35.20
للسنة املالية .2020
ّ
الحمد لله 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 وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية  ،2020كما وافق عليه
مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بتطوان في  4ذي الحجة  25( 1441يوليو .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
* *

قانون املالية املعدل رقم 35.20
للسنة املالية 2020
الجـزء األول
املعطيات العامة للتوازن املالي
الباب األول
األحكام املتعلقة باملوارد العمومية
 - . Iالضرائب واملوارد املأذون في استيفائها
الرسوم الجمركية والضرائب غير املباشرة
امل ــادة األولى
طبقا ألحكام الفصل  70من الدستور ،يصادق على املراسيم
التالية ،املتخذة عمال بأحكام امل ــادة  I-2من قانون املالية رقم 70.19
للسنة املالية : 2020

 املرسوم رقم  2.19.1065الصادر في  30من ربيع اآلخر 1441( 27ديسمبر  )2019بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على
القمح اللين ومشتقاته ؛
 املرسوم رقم  2.20.295الصادر في  2شعبان 1441( 27مارس  )2020بتمديد وقف استيفاء رسم االستيراد املفروض
على القمح اللين ومشتقاته ؛
 املرسوم رقم  2.20.296الصادر في  2شعبان 1441( 27مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على
القمح الصلب ؛
 املرسوم رقم  2.20.297الصادر في  2شعبان 1441( 27مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على
العدس ؛
 املرسوم رقم  2.20.298الصادر في  2شعبان 1441( 27مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على
الحمص ؛
 املرسوم رقم  2.20.299الصادر في  2شعبان 1441( 27مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على
الفول ؛
 املرسوم رقم  2.20.300الصادر في  2شعبان 1441( 27مارس  )2020بوقف استيفاء رسم االستيراد املفروض على
الفاصولياء العادية ؛
 املرسوم رقم  2.20.345الصادر في  19من رمضان 1441( 13ماي  )2020بتمديد وقف استيفاء رسم االستيراد املفروض
على القمح اللين ومشتقاته.
تعريفة الرسوم الجمركية
املادة 2
يرفع إلى  % 40ابتداء من تاريخ نشر قانون املالية املعدل هذا
بالجريدة الرسمية ،مقدار  % 30من تعريفة الرسوم الجمركية
املنصوص عليها في املادة ( 4البند  )Iمن قانون املالية رقم 25.00
للفترة املمتدة من فاتح يوليو إلى  31ديسمبر  ،2000الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.00.241بتاريخ  25من ربيع األول 1421
( 28يونيو  )2000كما تم تغييرها و تتميمها.
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الجريدة الرسمية
املدونة العامة للضرائب
املادة 3

 -.Iتغير وتتمم على النحو التالي أحكام املادتين  57و 247من املدونة
العامة للضرائب املحدثة بموجب املادة  5من قانون املالية رقم 43.06
للسنة املالية  ،2007الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232
بتاريخ  10ذي الحجة  31( 1427ديسمبر  )2006كما تم تغييرها
وتتميمها :
«املادة  - .57اإلعفاءات
«تعفى من الضريبة على الدخل :
«................................................................................................... - 1°
« .........................................................................................................
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« )8بصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة ،يمنح أجل إضافي
«مدته سنة للمنعشين العقاريين الذين أبرموا مع الدولة اتفاقيات من
«أجل إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية والذين حصلوا على رخصة
«بناء قبل تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها بسائر
«أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا "كوفيد "19 -
«بموجب املرسوم رقم  2.20.293الصادر في  29من رجب 1441
«( 24مارس .)2020
«............................................................................................. -.XVIII
«................................................................................................................
«................................................................................................................
«................................................................................................................
«............................................................................................ - .XXVII
« ..................................................................وذلك قبل  30يونيو .2018

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

« - .XXVIIIبصفة انتقالية ..................................................................
« .................................................................................بتسوية وضعيتهم.

« - 24°االمتيازات والعالوات املمنوحة للمستخدمين على شكل
«شيكات سياحية .وتحدد بموجب نص تنظيمي كيفية تطبيق هذا
«اإلعفاء».

«ويمكن أن تتم هذه التسوية ...........................................................
« .......................................................................................عقود التأمين.

« - 23°األجر  .................................والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

«املادة  - .247دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية
«..................................................................................................... - .I
«................................................................................................................
«................................................................................................................
« -.XVIألف  -االمتيازات املمنوحة للمنعشين العقاريين
«يعفى املنعشون ...............................................................................
«................................................................................................................
«................................................................................................................
« ........................................................والذعائر والزيادات املتعلقة بها.
«باء ................................................................................................. -
« باء املكررة ...................................................................................... -
«................................................................................................................
«جيم  -دخول حيز التطبيق

«يجب على الخاضعين للضريبة أن يدلوا بهذا اإلقرار حسب
«الحاالت املذكورة أدناه وفق أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة
«وأن يقوموا باألداء التلقائي للواجبات التكميلية إلى غاية
« 15ديسمبر : 2020
«ألف) يستفيد الخاضعون ……………… .............في هذه املدونة.
«باء).....................................................................................
«جيم).……………………………….…………………......................................
«دال) يستثنى من النظام االنتقالي املشار إليه أعاله :
« -الخاضعون للضريبة الذين يوجدون في حالة توقف عن مزاولة
«نشاطهم ؛
« -الخاضعون للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بالنسبة للسنة
«أو السنوات املحاسبية التي كانت موضوع إحدى مساطرتصحيح
«أسس الضريبة املنصوص عليها في املادتين  220و  221أعاله.
« - .XXIXبصفة انتقالية ……… ………...والذعائر املنصوص عليها
«في هذه املدونة على أن يودعوا قبل انصرام شهر ديسمبر ،2020
«إقرارا وفق أو على مطبوع نموذجي تعده اإلدارة.

«..................................................................................................... )1
«……………………………..……………………………….........................................
«................................................................................................................

«يتعين على الخاضعين ......................................................................
« ..................................................................للقواعد العامة.

«.....................................................................................................  )7
« ...................................................................من طرف إدارة الضرائب.

«............................................................................................. - .XXX
(الباقي ال تغييرفيه)
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الجريدة الرسمية

 - .IIتتمم املدونة العامة للضرائب السالفة الذكر باملادتين
 247املكررة و  247املكررة مرتين كما يلي :
«املادة  247املكررة
« - .Iتعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم ،توزع على عدة
«سنوات محاسبية ،املبالغ املدفوعة في شكل مساهمات أو هبات
«أو وصايا من قبل املنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات
«أو الضريبة على الدخل برسم الدخول املهنية أو الفالحية أو هما معا،
«املحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقة أو نظام النتيجة
«الصافية املبسطة ،لفائدة الدولة.
« - .IIاستثناء من أحكام املادة ( I - 133باء  7° -و واو  1° -و زاي)
«أعاله ،تستفيد من تخفيض من واجبات التسجيل :
« -بنسبة  ،100%العقود املتعلقة بالبيع األول للمساكن االجتماعية
«واملساكن ذات القيمة العقارية املخفضة كما هي معرفة على
«التوالي باملادة  )28°-I( 92وباملادة  - XII( 247ألف) أعاله وكذا
«باالقتناء األول للمساكن املذكورة من طرف مؤسسات االئتمان
«والهيئات املعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية
«أو مالية في إطار عقد «مرابحة» أو «إجارة منتهية بالتمليك»
«أو «مشاركة متناقصة» ؛
« -بنسبة  ،50%العقود املتعلقة باالقتناء بعوض ألراض فضاء
«مخصصة لبناء مساكن أو ملحالت مبنية مخصصة للسكنى
«وكذا باقتناء األرا�ضي واملحالت املذكورة من طرف مؤسسات
«االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع
«عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد «مرابحة» أو «إجارة
«منتهية بالتمليك» أو «مشاركة متناقصة» ،على أن ال يتجاوز
مبلغ أساسها الكلي الخاضع للضريبة مليونين وخمسمائة ألف
( )2.500.000درهم.
«وتمنح هذه التخفيضات لعقود االقتناءات السالفة الذكر
«املنجزة  خالل الفترة املمتدة من تاريخ نشر قانون املالية املعدل هذا
«بالجريدة الرسمية إلى غاية  31ديسمبر .2020
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«يستفيدكذلكاألشخاصالذاتيونمناإلبراءالسالفالذكر«وفق
نفس الشروط بالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل برسم
«دخولهم املهنية املتعلقة بسنة  2019واملحددة وفق نظام النتيجة
«الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية املبسطة أو برسم
«دخولهم الفالحية أو هما معا.
« - .IVبصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة ،يمنح أجل إضافي
«مدته سنة :
« -لالستفادة من اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة
«املنصوص عليه في املادتين  6°-I-92و - 22°-123ب) أعاله بالنسبة
«للمنشآت التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمارية في إطار اتفاقية
«مبرمة مع الدولة والتي لم تستوف أجل  36شهرا قبل تاريخ إعالن
«حالة الطوارئ الصحية ؛
« -إلنجاز عمليات بناء مؤسسات فندقية فيما يخص األرا�ضي
«املقتناة لهذا الغرض قبل تاريخ إعالن حالة الطوارئ الصحية
«واملشارإليها في املادة  24°-IV-129أعاله.
«املادة  247املكررة مرتين - .تشجيع األداء بواسطة الهاتف النقال
« - .Iبصفة انتقالية ،ال يؤخذ بعين االعتبار مبلغ رقم املعامالت
«املحقق بواسطة األداء عبر الهاتف النقال عند احتساب :
«  -األساس املفروضة عليه الضريبة على الدخل املستحقة برسم
«الدخول املهنية ،املشارإليه في املادتين  38و  40أعاله ؛
« -والحدود املنصوص عليها في املواد  39و  41و  -2°-I-89ب) و3°-II -91
«أعاله.
« - .IIتطبق األحكام املشار إليها في  Iأعاله على اإلقرارات املودعة
«برسم سنوات   2020إلى ».2024
 - .IIIتنسخ ابتداء من تاريخ نشر قانون املالية املعدل هذا في
الجريدة الرسمية ،األحكام املتعلقة باملادتين  IV - 38و  III - 40من
املدونة العامة للضرائب السالفة الذكر.
التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة
املادة 4

« - .IIIبصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة ،تستفيد الشركات
«التي يقل رقم معامالتها عن عشرين مليون ( )20.000.000درهم
«من اإلبراء من الزيادات والغرامات والذعائر املتعلقة :

تغير على النحو التالي أحكام البند  Vمن املادة  7من قانون املالية
رقم  70.19للسنة املالية  ،2020الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.19.125بتاريخ  16من ربيع اآلخر  13( 1441ديسمبر : )2019

« -باألداء التلقائي للواجبات املستحقة والذي يتم على أبعد تقدير
«بتاريخ  30سبتمبر.2020

«املادة  - .V -.7مدة تطبيق املساهمة
«تمنح لألشخاص …… …..............................تبتدئ من فاتح يناير  
«إلى غاية  15ديسمبر  2020للقيام باإلقرار املشار إليه أعاله وأداء
«املساهمة برسم املوجودات املعنية ....................................................
«للغير».

« -باإلقرار بالحصيلة املفروضة عليها الضريبة على الشركات برسم
«سنة  ،2019املنصوص عليه في املادة  I-20أعاله الذي تم اإلدالء به
«على أبعد تقديربتاريخ  30يونيو  2020؛
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التسوية التلقائية برسم املمتلكات
واملوجودات املنشأة بالخارج
املادة 5

تغير على النحو التالي ،أحكام البند  1-Vمن املادة  8من قانون املالية
رقم  70.19للسنة املالية  ،2020الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.19.125بتاريخ  16من ربيع اآلخر  13( 1441ديسمبر : )2019
«املادة  - .1-.V -.8مدة التطبيق
ا

«تمنح لألشخاص  .....................................إلى غاية  31ديسمبر 2020
«للقيام باإلقرار  ..............................بالخارج».
املساهمة اإلبرائية برسم الغرامات املالية املتعلقة
بعوارض األداء على الشيكات
املادة 6
 - 1تعريف :
تحدث مساهمة إبرائية برسم الغرامات املالية املتعلقة بعوارض
األداء كيفما كان ترتيبها ،والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات
املقدمة لألداء في الفترة املمتدة من فاتح يناير  2020إلى غاية تاريخ  
نشر قانون املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية.
 - 2سعر و أداء املساهمة اإلبرائية :
يحدد سعر املساهمة اإلبرائية في  % 1,5من مبلغ الشيك
أو الشيكات غير املؤداة موضوع عوارض األداء التي لم تتم تسويتها
واملقدمة لألداء في الفترة املمتدة من فاتح يناير  2020إلى غاية تاريخ
نشر قانون املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية ،شريطة أن يتم أداء
هذه املساهمة خالل سنة .2020
يحدد مبلغ املساهمة السالفة الذكر في عشرة آالف ()10.000
درهم كحد أق�صى بالنسبة لألشخاص الذاتيين ،وفي خمسين ألف
( )50.000درهم بالنسبة لألشخاص االعتباريين ،كيفما كان عدد
عوارض األداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات املقدمة لألداء في
الفترة املمتدة من فاتح يناير  2020إلى غاية تاريخ  نشر قانون املالية
املعدل هذا بالجريدة الرسمية.
يتم أداء املساهمة اإلبرائية املذكورة دفعة واحدة.
 - 3اآلثار املترتبة عن أداء املساهمة اإلبرائية :
يترتب عن أداء املساهمة اإلبرائية املشار إليها أعاله تبرئة ذمة
األشخاص املعنيين بأداء الغرامات املالية املتعلقة بعوارض األداء
التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات املقدمة لألداء في الفترة املمتدة
من فاتح يناير  2020إلى غاية تاريخ  نشر قانون املالية املعدل هذا
بالجريدة الرسمية.

عدد 6 - 6903ةجحلا وذ 6وذ (2( 6لوي ((27 (27

 - . IIاملوارد املرصدة
الحسابات الخصوصية للخزينة
املصادقة
املادة 7
طبقا ألحكام املادة  26من القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون
املالية ،يصادق على املرسوم التالي املتخذ عمال بأحكام املادة  29من
قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية : 2020
املرسوم رقم  2.20.269الصادر في  21من رجب 1441
( 16مارس  ) 2020بإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل
اسم «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد .»»19 -
تغيير الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى
« الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد » »19 -
املادة 8
تتمم على النحو التالي ،ابتداء من تاريخ نشر قانون املالية املعدل
هذا بالجريدة الرسمية  ،أحكام املادة األولى من املرسوم رقم 2.20.269
الصادر في  21من رجب  16 ( 1441مارس  )2020بإحداث حساب
مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير جائحة
فيروس كورونا «كوفيد  »»19 -كما تمت املصادقة عليه بموجب املادة 7
من قانون املالية املعدل رقم  35.20للسنة املالية :2020
«املادة األولى -.I -.من أجل .........................................................
«...................................................................................وصرف نفقاته.
« - .IIيتضمن هذا الحساب :

«في الجانب الدائن :
«........................................................................................................
«........................................................................................................
« ...................والهيئات الدولية ؛
« -املبالغ املرجعة من النفقات املقيدة في الحساب ؛
« -الهبات..................
«  .................… -املختلفة.

«في الجانب املدين :
«........................................................................................................
«........................................................................................................
« .........................................إلى امليزانية العامة ؛
« -املبالغ املرجعة من األموال املقيدة في الحساب بغير حق؛
«  .................… -املختلفة».
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مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة :

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة 
املادة 9
 - .Iتنسخ وتعوض على النحو التالي ،ابتداء من تاريخ نشر قانون
املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية ،أحكام املادة  42من الباب  الثالث
من قانون املالية رقم  70.19للسنة املالية : 2020
«املادة  - .42تحدد خالل السنة املالية  2020باملبالغ املثبتة في
«الجدول التالي ،املوارد املرصدة في امليزانية العامة وفي ميزانيات
«مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية
«للخزينة كما هي مقدرة في الجدول «أ» امللحق بقانون املالية هذا وكذا
«املبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك (بالدرهم) :

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

2.100.968.000

 -نفقات ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة :

2.100.968.000

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

1.864.793.000

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

236.175.000

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

-

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

110.924.931.000

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

110.690.342.000

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

234.589.000

رصيد ميزانية الدولة (دون حصيلة االقتراضات واستهالكات الدين
العمومي املتوسط والطويل األجل) (…..……… )7(+)6(+)5(=)8

-117.942.027.000

استهالكات الدين العمومي املتوسط و الطويل األجل (: )9

64.161.323.000

املداخيل العادية للميزانية العامة (: )1

212.363.734.000

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

47.790.700.000

 -املداخيل الضريبية :

189.994.603.000

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

16.370.623.000

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

85.957.933.000

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

-182.103.350.000

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

83.424.648.000

موارد االقتراضات املتوسطة  و الطويلة األجل (: )11

136.200.000.000

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

7.840.607.000

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

76.200.000.000

 -رسوم التسجيل و التمبر………………………………..………………….....

12.771.415.000

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

60.000.000.000

 -املداخيل غيرالضريبية :

22.369.131.000

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

للتذكرة

 حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت واملساهمات املاليةللدولة ..........................................................................................

14.697.000.000

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

199.500.000

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

6.072.631.000

 -موارد الهبات و الوصايا ………………………….…………..………………..

1.400.000.000

النفقات العادية للميزانية العامة (: )2

244.807.674.000

 -نفقات التسيير:

215.468.660.000

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

135.933.004.000

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

46.170.372.000

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

24.651.211.000

 -النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية.

6.314.073.000

 -النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية .................................

2.400.000.000

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

29.339.014.000

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

-32.443.940.000

 -نفقات االستثمار للميزانية العامة (...……..……………….……… )4

85.732.676.000

رصيد امليزانية  العامة  (دون حصيلة  االقتراضات واستهالكات
الدين العمومي املتوسط والطويل األجل) (.....……… )4(-)3(=)5

-118.176.616.000

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

-45.903.350.000

 - .IIابتداء من نفس التاريخ ،توزع املوارد املنصوص عليها في
املادة  42املذكورة أعاله وفقا للجدول «أ» من قانون املالية املعدل هذا،
والذي ينسخ ويعوض الجدول «أ» الملحق بقانون المالية رقم 70.19
للسنة المالية .2020

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

 -.Iامليزانية العامة
املادة 10
 - .Iتنسخ وتعوض على النحو التالي ،ابتداء من تاريخ نشر قانون
املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية ،أحكام املادة  47من قانون املالية
رقم  70.19للسنة املالية : 2020
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«املادة  - .47يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة
«املالية  2020فيما يتعلق بنفقات التسيير من امليزانية العامة بمائتين
«وخمسة عشر مليارا وأربعمائة وثمانية وستين مليونا وستمائة
«وستين ألف ( )215.468.660.000درهم».
 - .IIابتداء من نفس التاريخ ،توزع االعتمادات املذكورة في املادة 47
أعاله على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ب» امللحق
بقانون املالية املعدل هذا ،والذي ينسخ ويعوض الجدول «ب» الملحق
بقانون المالية رقم  70.19للسنة المالية .2020
املادة 11
 - .Iتنسخ وتعوض على النحو التالي ،ابتداء من تاريخ نشر قانون
املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية ،أحكام املادة  48من قانون املالية
رقم  70.19للسنة املالية : 2020
«املادة  - .48يحدد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام
«املفتوحة فيما يتعلق بنفقات االستثمار من امليزانيـة العامة بمائة
«واثنين وثالثين مليارا وثالثمائة وخمسة وستين مليونا ومائة وستة
«وثمانين ألف ( )132.365.186.000درهم ،منها خمسة وثمانون مليارا
«وسبعمائة واثنان وثالثون مليونا وستمائة وستة وسبعون ألف
«( )85.732.676.000درهم اعتمادات األداء».
 - .IIابتداء من نفس التاريخ ،توزع اعتمادات األداء واعتمادات
االلتزام املذكورة في املادة  48أعاله على الفصول وفقا للبيانات
الواردة في الجدول «ج» امللحق بقانون املالية املعدل هذا ،والذي
ينسخ ويعوض الجدول «ج» الملحق بقانون المالية رقم  70.19للسنة
المالية .2020
املادة 12
 - .Iتنسخ وتعوض على النحو التالي ،ابتداء من تاريخ نشر قانون
املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية ،أحكام املادة  49من قانون
املالية رقم  70.19للسنة املالية : 2020
«املادة  -.49يحدد في ثالثة وتسعين مليارا وخمسمائة مليونا
«وثالثمائة وسبعة وثالثين ألف ( )93.500.337.000درهم مبلغ
«االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية  2020فيما يتعلق بنفقات
«الدين العمومي من امليزانية العامـة».
 - .IIابتداء من نفس التاريخ ،توزع االعتمادات املذكورة في املادة 49
أعاله على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول «د» امللحق
بقانون املالية املعدل هذا ،والذي ينسخ ويعوض الجدول «د» الملحق
بقانون المالية رقم  70.19للسنة المالية ..2020
 - .IIميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
املادة 13
 - .Iتنسخ وتعوض على النحو التالي ،ابتداء من تاريخ نشر قانون
املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية ،أحكام املادة  50من قانون املالية
رقم  70.19للسنة املالية : 2020
*
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«املادة  -.50يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة
«املالية  2020فيما يتعلق بنفقات االستغالل ملرافق الدولة املسيرة
«بصورة مستقلة بمليار وثمانمائة وأربعة وستين مليونا وسبعمائة
«وثالثة وتسعين ألف ( )1.864.793.000درهم».
 - .IIابتداء من نفس التاريخ ،توزع االعتمادات املذكورة في
املادة  50أعاله حسب الوزارة أو املؤسسة وحسب املرفق وفقا
للبيانات الواردة في الجدول «هـ» امللحق بقانون املالية املعدل هذا،
والذي ينسخ ويعوض الجدول «هـ» الملحق بقانون المالية رقم 70.19
للسنة المالية .2020
املادة 14
 - .Iتنسخ وتعوض على النحو التالي ،ابتداء من تاريخ نشر قانون
املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية ،أحكام املادة  51من قانون املالية
رقم  70.19للسنة املالية : 2020
«املادة  -.51يحدد مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام
«املفتوحة فيما يتعلق بنفقات االستثمار ملرافق الدولة املسيرة بصورة
«مستقلة بثالثمائة وواحد وثالثين مليونا ومائتين وخمسة وسبعين
«ألف ( )331.275.000درهم ،منها مائتان وستة وثالثون مليونا ومائة
«وخمسة وسبعون ألف ( )236.175.000درهم اعتمادات األداء».
 - .IIابتداء من نفس التاريخ ،توزع اعتمادات األداء واعتمادات
االلتزام املذكورة في املادة  51أعاله حسب الوزارة أو املؤسسة
وحسب املرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول «و» امللحق
بقانون املالية املعدل هذا ،والذي ينسخ ويعوض الجدول «و»
الملحق بقانون المالية رقم  70.19للسنة المالية .2020

 - .IIIالحسابات الخصوصية للخزينة
املادة 15
 - .Iتنسخ وتعوض على النحو التالي ،ابتداء من تاريخ نشر قانون
املالية املعدل هذا بالجريدة الرسمية ،أحكام املادة  52من قانون املالية
رقم  70.19للسنة املالية : 2020
«املادة  -.52يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة
«املالية  2020فيما يتعلق بنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة
«بمائة وعشرة مليار وستمائة وتسعين مليونا وثالثمائة واثنين
«وأربعين ألف ( )110.690.342.000درهم».

*

 - .IIابتداء من نفس التاريخ ،توزع االعتمادات املذكورة في املادة 52
أعاله على األصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ز»
امللحق بقانون املالية املعدل هذا ،والذي ينسخ ويعوض الجدول «ز»
الملحق بقانون المالية رقم  70.19للسنة المالية .2020
*
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )ﺃ(
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (9
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
 -Iﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

1.1.0.0.0.02.000

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2020

ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻌـﺎﻣﺔ

0000
10

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﺍﺕ

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺃﻭﺳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
50 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻌـﺎﻣﺔ

50 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

50 000
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

1.1.0.0.0.05.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

20

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺎﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

1.1.0.0.0.06.000
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ

9400
10

ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

40 000 000

20

ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ

400 000 000

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ

442 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

442 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

1.1.0.0.0.07.000

ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

9100
10

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

233 000 000

20

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

200 000

1
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ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2020

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

235 700 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

235 700 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

1.1.0.0.0.08.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ

200 000

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

5 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

5 700 000

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

3100
10

ﺍﻷﺗﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ

20

ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺟﺮﺓ

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

6 200 000

1.1.0.0.0.11.000

300 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

7100

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

1 500 000

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

10

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

1 700 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ

1.1.0.0.0.12.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺼﺤﻲ

12 000

20

ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

10 000

30

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ

2

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
40

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

4091

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2020

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

2 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

2 022 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ

2 022 000
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

1.1.0.0.0.13.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

8100
10

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

20

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

30

ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺩﻣﺔ

40

ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺭﻫﺎﻥ ﺳﺒﺎﻕ ﺍﻟﺨﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ ﺍﻟﺴﻠﻮﻗﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

150 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

250 050 000

8200

50 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
100 000 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
10

8300

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

100 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

100 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
10

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

11

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

12

ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

13

ﺍﻻﺗﺎﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

14

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ

75 000

15

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ

100 235 000

16

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ

10 867 000

17

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ

2 859 000

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ

21

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻤﻮﺭ ﻭﺍﻟﻜﺤﻮﻝ

577 373 000

22

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﻌﺔ

728 538 000

23

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻧﺎﺩﺍ

261 190 000

7 840 532 000

3
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24

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

25

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﺗﻴﻦ

26

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻏﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻻﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ

27

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

15 551 995 000

28

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ

10 575 010 000

30

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

31

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

31 105 197 000

32

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ

92 557 000

40

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ

56 737 000

50

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ

51

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

52

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ

82 916 000

70

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

113 476 000

80

ﺍﺗﺎﻭﻱ ﺍﻧﺒﻮﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ

453 835 000

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

22 712 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

67 587 503 000

8400

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
11 399 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ
10

ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

11

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

43 350 693 000

12

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ

40 129 877 000

20

ﺭﺳﻮﻡ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ

21

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ

60 000 000

22

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

321 000 000

23

ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ

30 000 000

30

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻎ

40

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

41

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

4

24 521 389 000
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50

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

51

ﺭﺳﻮﻡ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

5 415 080 000

52

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ

1 048 474 000

53

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

54

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

55

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻹﺗﻔﺎﻗﺎﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

56

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

57

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ

58

ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺒﻌﻴﺔ

60

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ

61

ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻣﻮﻍ

625 755 000

62

ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ

527 118 000

63

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

64

ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ

173 602 000

65

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ

7 891 000

66

ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ

18 938 000

67

ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ

998 999 000

68

ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ

23 673 000

70

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ

71

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ

80

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ

81

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺃﻭﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺃﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ

564 264 000

82

ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ

475 951 000

83

ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ

1 026 148 000

84

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

91

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

92

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

93

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

94

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

1 083 959 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

2 747 691 000

5

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

2 157 121 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

4094

الجريدة الرسمية
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
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عدد 6 - 6903ةجحلا وذ 6وذ (2( 6لوي ((27 (27

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ
8500

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2020

125 307 623 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
10

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ

11

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

12

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ

13

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺮﻑ

14

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

15

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

16

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

17

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ

18

ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺕ

7 825 000

19

ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

100 000 000

20

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ

21

ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ

76 200 000 000

22

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

60 000 000 000

23

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﺧﺮ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

24

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ

31

ﻫﺒﺎﺕ

32

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

40

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻢ

50

ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

80

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

91

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

92

ﺗﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

93

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

1 013 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
130 000 000

100 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

1 400 000 000

6

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
1 000 000 000

80 000 000

الجريدة الرسمية
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ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
94

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2020
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
8600

4095

140 030 825 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ
10

ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

11

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻄﻴﺔ

2 680 000 000

12

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

250 000 000

13

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ

554 000 000

14

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ

100 000 000

15

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ

25 000 000

16

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

13 000 000

17

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ

65 000 000

18

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺎﺭﺑﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ

19

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻧﻲ

20

ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺣﺼﺺ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

21

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺎﻓﻴﻼﻟﺖ ﻭﻓﻜﻴﻚ

3 000 000

22

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

2 000 000

23

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ

10 000 000

29

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

30

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

31

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

3 600 000 000

32

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ

206 000 000

33

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ

35 000 000

34

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

170 000 000

35

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

36

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

40

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

41

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ

2 000 000

42

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﺱ

25 000 000

43

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

44

ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

7

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
60 000 000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
14 000 000

1 270 000 000

4096
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ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
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50

ﺃﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ

51

ﺃﺗﺎﻭﻯ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﺘﻌﻬﺪﻱ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

52

ﺍﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ

120 000 000

53

ﺃﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ

110 000 000

54

ﺃﺗﺎﻭﻱ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺭﻫﻦ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﺧﺮﻯ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

55

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

56

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

60

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

4 060 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ
8800

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

13 374 000 000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
10

ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﺰﻧﻴﺔ ﻗﺮﻭﻳﺔ

25 000 000

20

ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ـ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺦ ـ

168 000 000

30

ﺍﻟﺘﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ

40

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

500 000

50

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﺤﻄﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

5 500 000

60

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

200 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

346 750 101 000

1.1.0.0.0.14.000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

6100

50 000

10

ﺭﺳﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ

20

ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
7200

50 000

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
10

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
12 000 000

8
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ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ
30

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
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ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

10 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

22 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

22 050 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

1.1.0.0.0.17.000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

8100
10

ﺍﻷﺗﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ

20

ﺍﻷﺗﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

30

ﺍﻷﺗﺎﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

22 500 000

40

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

10 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

35 200 000

8200

2 700 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
10

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ

11

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

12

ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻭ ﻗﻄﺮﻫﺎ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

13

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

14

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ

21

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺒﺎﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

22

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻻﺳﻤﺎﻙ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

30

ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺮﺍﺟﻊ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺑﺎﺡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﺑﻴﻊ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎﺀ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻻﻻﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻰﺀ ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

35 400 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

1.1.0.0.0.20.000
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ

20

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

9

25 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2020

30

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻻﻧﻮﺍﻉ ﻭﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺍﻟﺨﻴﻞ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

60

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

15 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

15 025 000

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

7100
10

ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

10 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

10 000 000

9100

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
10

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

6 000 000

20

ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺳﻔﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪ

37 219 000

30

ﺇﻳﺘﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

117 011 000

40

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

420 592 000

50

ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

3 500 000

60

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

7 414 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

591 736 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

616 761 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

1.1.0.0.0.27.000
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

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

3 200 000

20

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ

1 000 000

30

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺎﺭﺑﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ

40

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

90 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

94 200 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

94 200 000

1.1.0.0.0.28.000

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000

6 500 000

10

ﺭﺳﻢ ﻣﻌﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

20

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ

10

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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30

ﺍﻟـﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

40

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

6 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

6 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

1.1.0.0.0.29.000

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ

8100
10

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

1.1.0.0.0.34.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

4 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

4 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

4 000 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

1.1.0.0.0.51.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ

150 000

20

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

1 650 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

1 650 000

ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

1.1.0.0.0.00.000
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0000
10

ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ

400 000

20

ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ

90 000 000

30

ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ

180 000 000

40

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ

41

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ـ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ـ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

42

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

50

ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

11

4100

الجريدة الرسمية
ﺍﻟﻔﺼﻞ

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ

عدد 6 - 6903ةجحلا وذ 6وذ (2( 6لوي ((27 (27

ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ 2020

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

60

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

70

ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

80

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ

90

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

91

ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

92

ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

93

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ

70 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

345 400 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

345 400 000

5 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

12

348 563 734 000
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ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ  :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
18 000 000

4.1.1.0.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

4.1.1.0.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

18 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
900 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

900 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
15 000 000

4.1.1.0.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

4.1.1.0.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

4.1.1.0.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

4.1.1.0.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

9 500 000

4.1.1.0.0.12.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ

10 000 000

4.1.1.0.0.12.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ

12 500 000

4.1.1.0.0.12.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

13 000 000

4.1.1.0.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

13 500 000

4.1.1.0.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

9 000 000

4.1.1.0.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

21 000 000

4.1.1.0.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

17 500 000

4.1.1.0.0.12.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ

18 000 000

4.1.1.0.0.12.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ

16 000 000

4.1.1.0.0.12.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.013

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.014

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

25 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

15 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
80 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

80 000 000

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

5 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
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4.1.1.0.0.12.015

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ

11 000 000

4.1.1.0.0.12.016

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ

8 000 000

4.1.1.0.0.12.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

15 500 000

4.1.1.0.0.12.018

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ

26 000 000

4.1.1.0.0.12.019

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

20 000 000

4.1.1.0.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

21 000 000

4.1.1.0.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

12 000 000

4.1.1.0.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

18 000 000

4.1.1.0.0.12.024

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ

12 500 000

4.1.1.0.0.12.025

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.026

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ

20 000 000

4.1.1.0.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

9 500 000

4.1.1.0.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

15 000 000

4.1.1.0.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

27 000 000

4.1.1.0.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

22 000 000

4.1.1.0.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

16 000 000

4.1.1.0.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

14 000 000

4.1.1.0.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

11 000 000

4.1.1.0.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

14 000 000

4.1.1.0.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

12 000 000

4.1.1.0.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

9 000 000

4.1.1.0.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

20 000 000

4.1.1.0.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

12 000 000

4.1.1.0.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

14 000 000

4.1.1.0.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

27 000 000

4.1.1.0.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

18 000 000

4.1.1.0.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

44 000 000
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4.1.1.0.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

23 000 000

4.1.1.0.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺔ

2 500 000

4.1.1.0.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

4 000 000

4.1.1.0.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

7 500 000

4.1.1.0.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

8 500 000

4.1.1.0.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

7 000 000

4.1.1.0.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

7 000 000

4.1.1.0.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

9 000 000

4.1.1.0.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

4 000 000

4.1.1.0.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

5 500 000

4.1.1.0.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

5 500 000

4.1.1.0.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

8 000 000

4.1.1.0.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

6 500 000

4.1.1.0.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

11 000 000

4.1.1.0.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

8 500 000

4.1.1.0.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

4 500 000

4.1.1.0.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

8 000 000

4.1.1.0.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

4 000 000

4.1.1.0.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

8 000 000

4.1.1.0.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

31 000 000

4.1.1.0.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

6 000 000
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4.1.1.0.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

10 000 000

4.1.1.0.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

6 000 000

4.1.1.0.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

8 500 000

4.1.1.0.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

7 000 000

4.1.1.0.0.12.086

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

5 000 000

4.1.1.0.0.12.087

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﺔ

6 000 000

4.1.1.0.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

4.1.1.0.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

4.1.1.0.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

4.1.1.0.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

941 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
50 000 000
47 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

97 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.1.1.0.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

12 495 000

4.1.1.0.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

2 412 000

4.1.1.0.0.14.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

1 806 000

4.1.1.0.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

1 355 000

4.1.1.0.0.14.005

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

1 234 000

4.1.1.0.0.14.006

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

1 335 000

4.1.1.0.0.14.007

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 998 000

4.1.1.0.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

1 539 000

4.1.1.0.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

1 229 000

4.1.1.0.0.14.010

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

1 570 000

4.1.1.0.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

1 315 000

4.1.1.0.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

1 340 000
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4.1.1.0.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

1 520 000

4.1.1.0.0.14.014

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 084 000

4.1.1.0.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

865 000

4.1.1.0.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

1 240 000

4.1.1.0.0.14.018

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

166 000

4.1.1.0.0.14.019

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

299 000

4.1.1.0.0.14.020

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

223 000

4.1.1.0.0.14.021

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

100 000

4.1.1.0.0.14.022

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

256 000

4.1.1.0.0.14.023

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

190 000

4.1.1.0.0.14.024

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

5 000 000

4.1.1.0.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

4.1.1.0.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

4 300 000

4.1.1.0.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

2 500 000

4.1.1.0.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

9 000 000

4.1.1.0.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

5 500 000

4.1.1.0.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

7 000 000

4.1.1.0.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

4.1.1.0.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

4 500 000

4.1.1.0.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

3 500 000

4.1.1.0.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

7 000 000

4.1.1.0.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

3 000 000

4.1.1.0.0.17.012

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

7 500 000

4.1.1.0.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

1 000 000

4.1.1.0.0.17.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

2 500 000

4.1.1.0.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

2 700 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ

40 571 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
20 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

20 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

-
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4.1.1.0.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

3 000 000

4.1.1.0.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

2 800 000

4.1.1.0.0.17.022

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

40 000 000

4.1.1.0.0.17.023

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

500 000

4.1.1.0.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

2 750 000

4.1.1.0.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

2 850 000

4.1.1.0.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

1 700 000

4.1.1.0.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

1 950 000

4.1.1.0.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

2 000 000

4.1.1.0.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

2 400 000

4.1.1.0.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

19 400 000

4.1.1.0.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

2 510 000

4.1.1.0.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

2 796 000

4.1.1.0.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

4 750 000

4.1.1.0.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

2 610 000

4.1.1.0.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

2 685 000

4.1.1.0.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

2 400 000

4.1.1.0.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

5 100 000

4.1.1.0.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

11 550 000

4.1.1.0.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

14 000 000

4.1.1.0.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

4.1.1.0.0.23.001

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ

4.1.1.0.0.23.002

ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

4.1.1.0.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

106 300 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

81 451 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
5 000 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

5 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
1 960 000
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2 574 000

4.1.1.0.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

4.1.1.0.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

4.1.1.0.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

2 000 000

4.1.1.0.0.29.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

13 000 000

4.1.1.0.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

12 000 000

4.1.1.0.0.29.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

8 000 000

4.1.1.0.0.29.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

7 000 000

4.1.1.0.0.29.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

2 200 000

4.1.1.0.0.29.009

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

4 030 000

4.1.1.0.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

4.1.1.0.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

19 681 000

4.1.1.0.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

170 000 000

4.1.1.0.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

52 000 000

4.1.1.0.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

50 000 000

4.1.1.0.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

12 000 000

4.1.1.0.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

10 000 000

4.1.1.0.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

21 000 000

4.1.1.0.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

33 000 000

4.1.1.0.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

3 000 000

4.1.1.0.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

2 474 000

4.1.1.0.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

4.1.1.0.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

4 534 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

48 230 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

373 155 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
9 686 000
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4.1.1.0.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

1 181 000

4.1.1.0.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

1 616 000

4.1.1.0.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ

6 950 000

4.1.1.0.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

288 000

4.1.1.0.0.46.003

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

696 000

4.1.1.0.0.46.004

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

655 000

4.1.1.0.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 280 000

4.1.1.0.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

4.1.1.0.0.46.007

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

4.1.1.0.0.48.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ

4.1.1.0.0.51.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

12 483 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

300 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

10 169 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
5 500 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ
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ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
-

4.1.2.0.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

4.1.2.0.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

-

4.1.2.0.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

4.1.2.0.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

4.1.2.0.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

4.1.2.0.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

800 000

4.1.2.0.0.12.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ

600 000

4.1.2.0.0.12.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ

600 000

4.1.2.0.0.12.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

900 000

4.1.2.0.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

700 000

4.1.2.0.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

500 000

4.1.2.0.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

900 000

4.1.2.0.0.12.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ

700 000

4.1.2.0.0.12.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ

600 000

4.1.2.0.0.12.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ

500 000

4.1.2.0.0.12.013

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

400 000

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
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4.1.2.0.0.12.014

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

800 000

4.1.2.0.0.12.015

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ

600 000

4.1.2.0.0.12.016

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ

500 000

4.1.2.0.0.12.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

800 000

4.1.2.0.0.12.018

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ

900 000

4.1.2.0.0.12.019

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

900 000

4.1.2.0.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

900 000

4.1.2.0.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

300 000

4.1.2.0.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

4.1.2.0.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

700 000

4.1.2.0.0.12.024

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ

800 000

4.1.2.0.0.12.025

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ

400 000

4.1.2.0.0.12.026

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ

700 000

4.1.2.0.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

400 000

4.1.2.0.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

900 000

4.1.2.0.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

700 000

4.1.2.0.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

800 000

4.1.2.0.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

700 000

4.1.2.0.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

600 000

4.1.2.0.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

600 000

4.1.2.0.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

600 000

4.1.2.0.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

800 000

4.1.2.0.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

400 000

4.1.2.0.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

-

4.1.2.0.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

-

4.1.2.0.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

700 000

4.1.2.0.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

900 000

4.1.2.0.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

800 000

-
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4.1.2.0.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

4.1.2.0.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

4.1.2.0.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ

16 000 000

4.1.2.0.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺔ

3 500 000

4.1.2.0.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

9 500 000

4.1.2.0.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

500 000

4.1.2.0.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

400 000

4.1.2.0.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

400 000

4.1.2.0.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

400 000

4.1.2.0.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

400 000

4.1.2.0.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

400 000

4.1.2.0.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

400 000

4.1.2.0.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

400 000

4.1.2.0.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

400 000

4.1.2.0.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

400 000

4.1.2.0.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

500 000

4.1.2.0.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

400 000

4.1.2.0.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

400 000

4.1.2.0.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

400 000

4.1.2.0.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

400 000

4.1.2.0.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

400 000

4.1.2.0.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

5 000 000

4.1.2.0.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

400 000

4.1.2.0.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

400 000

4.1.2.0.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

1 200 000

4.1.2.0.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

400 000

-
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4.1.2.0.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

400 000

4.1.2.0.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

400 000

4.1.2.0.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

600 000

4.1.2.0.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

400 000

4.1.2.0.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

400 000

4.1.2.0.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

400 000

4.1.2.0.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

400 000

4.1.2.0.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

4.1.2.0.0.12.086

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

4.1.2.0.0.12.087

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﺔ

4.1.2.0.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

-

4.1.2.0.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

-

4.1.2.0.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

4.1.2.0.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

400 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

84 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

3 900 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

3 900 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.1.2.0.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

825 000

4.1.2.0.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

1 725 000

4.1.2.0.0.14.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

1 313 000

4.1.2.0.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

638 000

4.1.2.0.0.14.005

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

525 000

4.1.2.0.0.14.006

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

600 000

4.1.2.0.0.14.007

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 500 000

4.1.2.0.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

788 000

4.1.2.0.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

750 000

4.1.2.0.0.14.010

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

375 000

4.1.2.0.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

750 000
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4.1.2.0.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

525 000

4.1.2.0.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

563 000

4.1.2.0.0.14.014

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

600 000

4.1.2.0.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

525 000

4.1.2.0.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

750 000

4.1.2.0.0.14.018

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

-

4.1.2.0.0.14.019

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

-

4.1.2.0.0.14.020

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

-

4.1.2.0.0.14.021

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

100 000

4.1.2.0.0.14.022

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

100 000

4.1.2.0.0.14.023

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

100 000

4.1.2.0.0.14.024

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

23 000 000

4.1.2.0.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

4.1.2.0.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

4 000 000

4.1.2.0.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

4.1.2.0.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 500 000

4.1.2.0.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

4.1.2.0.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

3 500 000

4.1.2.0.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

1 000 000

4.1.2.0.0.17.012

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

10 000 000

4.1.2.0.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

4.1.2.0.0.17.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

36 052 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

-

-

4 500 000
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4.1.2.0.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

4.1.2.0.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

4.1.2.0.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

4.1.2.0.0.17.022

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

34 000 000

4.1.2.0.0.17.023

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

500 000

4.1.2.0.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

-

4.1.2.0.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

-

4.1.2.0.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

-

4.1.2.0.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

-

4.1.2.0.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

-

4.1.2.0.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

-

4.1.2.0.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

1 850 000

4.1.2.0.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

400 000

4.1.2.0.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

572 000

4.1.2.0.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

2 833 000

4.1.2.0.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

585 000

4.1.2.0.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

460 000

4.1.2.0.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

1 000 000

4.1.2.0.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

4 500 000

4.1.2.0.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

10 000 000

4.1.2.0.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

4.1.2.0.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

4.1.2.0.0.23.001

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ

-

4.1.2.0.0.23.002

ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

-

200 000
-

ﻣﺠﻤﻮﻉ

63 200 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

550 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

22 750 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

26

-
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
4.1.2.0.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

5 000 000

4.1.2.0.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

976 000

4.1.2.0.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

900 000

4.1.2.0.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

-

4.1.2.0.0.29.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

-

4.1.2.0.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

-

4.1.2.0.0.29.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

-

4.1.2.0.0.29.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

-

4.1.2.0.0.29.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

2 200 000

4.1.2.0.0.29.009

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

3 250 000

4.1.2.0.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

4.1.2.0.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

4.1.2.0.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

-

4.1.2.0.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

-

4.1.2.0.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

-

4.1.2.0.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

-

4.1.2.0.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

-

4.1.2.0.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

-

4.1.2.0.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

-

4.1.2.0.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

-

4.1.2.0.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

-

4.1.2.0.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ

6 876 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

5 450 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
-

ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
3 000 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ
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ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
4.1.2.0.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

2 942 000

4.1.2.0.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

2 000 000

4.1.2.0.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

1 350 000

4.1.2.0.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ

2 100 000

4.1.2.0.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

700 000

4.1.2.0.0.46.003

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

355 000

4.1.2.0.0.46.004

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

100 000

4.1.2.0.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 300 000

4.1.2.0.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

4.1.2.0.0.46.007

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

4.1.2.0.0.48.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ

4.1.2.0.0.51.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻉ

6 292 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

100 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ

4 655 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻣﺠﻤﻮﻉ

-

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
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-3.1ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
3.1.0.0.1.00.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ

90 000 000

3.1.0.0.1.00.003

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

5 000 000

3.1.0.0.1.00.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

485 000 000

3.1.0.0.1.00.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ

2 600 000 000

3.1.0.0.1.00.008

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

655 000 000

3.1.0.0.1.04.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

200 000 000

3.1.0.0.1.04.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

3 100 000 000

3.1.0.0.1.04.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

10 000 000

3.1.0.0.1.06.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

400 000 000

3.1.0.0.1.06.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

160 000 000

3.1.0.0.1.07.001

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

25 000 000

3.1.0.0.1.08.004

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

23 879 633 000

3.1.0.0.1.08.005

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻧﻌﺎﺵ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

200 000 000

3.1.0.0.1.08.006

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ

7 744 492 000

3.1.0.0.1.08.008

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

1 500 000 000

3.1.0.0.1.08.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

30 000 000

3.1.0.0.1.08.010

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ

463 927 000

3.1.0.0.1.08.011

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

714 000 000

3.1.0.0.1.08.012

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

300 000 000

3.1.0.0.1.08.013

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ

860 499 000

3.1.0.0.1.11.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

22 500 000

3.1.0.0.1.11.002

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ

3.1.0.0.1.12.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

1 800 000 000

3.1.0.0.1.13.003

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

650 000 000

3.1.0.0.1.13.004

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ

80 000 000

3.1.0.0.1.13.008

ﻣﺮﺻﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

350 000 000

3.1.0.0.1.13.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.1.13.012

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.1.13.017

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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3.1.0.0.1.13.018

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

800 000 000

3.1.0.0.1.13.021

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

600 000 000

3.1.0.0.1.13.022

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

131 183 000

3.1.0.0.1.13.024

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

2 700 000 000

3.1.0.0.1.13.025

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻨﺢ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

1 800 000 000

3.1.0.0.1.13.026

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

600 000 000

3.1.0.0.1.13.027

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

360 000 000

3.1.0.0.1.13.028

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ

2 000 000 000

3.1.0.0.1.13.029

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

3 000 000

3.1.0.0.1.13.030

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ "ﻛﻮﻓﻴﺪ"19-

33 000 000 000

3.1.0.0.1.17.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ

2 400 000 000

3.1.0.0.1.17.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ

16 000 000

3.1.0.0.1.20.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

3 550 000 000

3.1.0.0.1.20.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

75 000 000

3.1.0.0.1.20.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

1 531 000 000

3.1.0.0.1.20.008

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻱ

650 000 000

3.1.0.0.1.20.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

25 000 000

3.1.0.0.1.27.002

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

200 000 000

3.1.0.0.1.27.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ

3.1.0.0.1.29.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

20 000 000

3.1.0.0.1.29.003

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

800 000 000

3.1.0.0.1.29.004

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

370 000 000

3.1.0.0.1.34.001

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

200 000 000

3.1.0.0.1.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

50 000 000

3.1.0.0.1.46.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ

1 600 000 000

3.1.0.0.1.51.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ

150 000 000

3.1.0.0.4.13.021

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻦ ﻭﻭﺩﺱ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

99 956 234 000

-3.4ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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3.1.0.0.4.13.022

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.4.13.023

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

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

100 000 000

3.1.0.0.5.13.001

ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

3.1.0.0.5.13.003

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
100 000 000

-3.7ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.1.0.0.7.13.017

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ

3.1.0.0.7.13.059

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

2 681 000

3.1.0.0.7.13.064

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

5 879 000

3.1.0.0.7.13.066

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ "ﺟﻴﺪﺓ"

59 637 000

3.1.0.0.9.04.002

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ

3.1.0.0.9.34.001

ﺍﺷﺘﺮﺍﺀ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

3.1.0.0.9.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ

3.1.0.0.9.42.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

68 197 000

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

10 800 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ

110 924 931 000
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  -ﺏ -
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (10
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2020

ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ
1.2.1.1.0.01.000

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

26 292 000

1.2.1.2.0.01.000

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

517 164 000

ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
1.2.1.1.0.02.000

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

538 106 000

1.2.1.2.0.02.000

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

1 504 183 000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
1.2.1.1.0.03.000

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

392 400 000

1.2.1.2.0.03.000

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

69 200 000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
1.2.1.1.0.43.000

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

249 040 000

1.2.1.2.0.43.000

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

43 430 000

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
1.2.1.1.0.04.000

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

116 306 000

1.2.1.2.0.04.000

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

544 144 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
1.2.1.1.0.40.000

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

51 496 000

1.2.1.2.0.40.000

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

23 089 000

ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
1.2.1.1.0.05.000

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

290 130 000

1.2.1.2.0.05.000

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

42 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
1.2.1.1.0.06.000

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

4 628 751 000

1.2.1.2.0.06.000

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

307 351 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
1.2.1.1.0.07.000

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

2 323 373 000

1.2.1.2.0.07.000

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

1 287 084 000
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
1.2.1.1.0.08.000

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

24 948 655 000

1.2.1.2.0.08.000

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

3 913 280 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
1.2.1.1.0.11.000

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

47 483 110 000

1.2.1.2.0.11.000

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

14 550 520 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
1.2.1.1.0.12.000

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

10 908 500 000

1.2.1.2.0.12.000

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

4 426 070 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
1.2.1.1.0.13.000

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

2 883 543 000

1.2.1.2.0.13.000

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

438 865 000

1.2.1.3.0.13.000

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

24 651 211 000

1.2.1.5.0.13.000

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

6 314 073 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
1.2.1.1.0.14.000

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

365 920 000

1.2.1.2.0.14.000

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

216 187 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
1.2.1.1.0.16.000

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

78 537 000

1.2.1.2.0.16.000

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

15 084 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
1.2.1.1.0.17.000

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

1 134 776 000

1.2.1.2.0.17.000

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

596 299 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
1.2.1.1.0.20.000

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

1 454 474 000

1.2.1.2.0.20.000

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

2 433 322 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
1.2.1.1.0.23.000

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

853 636 000

1.2.1.2.0.23.000

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

2 809 752 000
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
1.2.1.1.0.27.000

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

224 670 000

1.2.1.2.0.27.000

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

283 946 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
1.2.1.1.0.28.000

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

225 750 000

1.2.1.2.0.28.000

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

297 013 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
1.2.1.1.0.29.000

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

883 846 000

1.2.1.2.0.29.000

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

1 952 287 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
1.2.1.1.0.31.000

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

219 040 000

1.2.1.2.0.31.000

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

297 375 000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
1.2.1.1.0.34.000

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

33 167 000 000

1.2.1.2.0.34.000

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

7 125 210 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
1.2.1.1.0.35.000

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

66 300 000

1.2.1.2.0.35.000

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

72 013 000

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ
1.2.1.4.0.36.000

2 400 000 000

 ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

1.2.1.1.0.42.000

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

324 528 000

1.2.1.2.0.42.000

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

130 377 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
1.2.1.1.0.46.000

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

332 308 000

1.2.1.2.0.46.000

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

649 717 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
1.2.1.1.0.48.000

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

71 290 000

1.2.1.2.0.48.000

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

517 202 000
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ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
1.2.1.1.0.51.000

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

1 480 151 000

1.2.1.2.0.51.000

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

805 933 000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ
1.2.1.1.0.52.000

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

61 390 000

1.2.1.2.0.52.000

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

31 489 000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
1.2.1.1.0.53.000

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

76 720 000

1.2.1.2.0.53.000

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

217 630 000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
1.2.1.1.0.54.000

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

72 966 000

1.2.1.2.0.54.000

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

53 156 000

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ
1.2.1.1.0.55.000

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

1.2.1.2.0.55.000

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

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

35

215 468 660 000

4124

الجريدة الرسمية

عدد 6 - 6903ةجحلا وذ 6وذ (2( 6لوي ((27 (27

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﺝ-
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (11
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2021ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

1.2.2.2.0.02.000

ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

131 608 000

-

131 608 000

1.2.2.2.0.03.000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ

20 000 000

-

20 000 000

1.2.2.2.0.43.000

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ

4 420 000

10 000 000

14 420 000

1.2.2.2.0.04.000

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

586 192 000

7 000 000

593 192 000

1.2.2.2.0.40.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ

5 900 000

-

5 900 000

1.2.2.2.0.05.000

ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

45 000 000

55 000 000

100 000 000

1.2.2.2.0.06.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

270 490 000

174 000 000

444 490 000

1.2.2.2.0.07.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

248 338 000

70 000 000

318 338 000

1.2.2.2.0.08.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

3 125 950 000

3 601 690 000

6 727 640 000

1.2.2.2.0.11.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

5 909 487 000

3 920 285 000

9 829 772 000

1.2.2.2.0.12.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ

3 350 000 000

4 000 000 000

7 350 000 000

1.2.2.2.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

94 292 000

54 000 000

148 292 000

1.2.2.3.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

39 602 642 000

1.2.2.2.0.14.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

723 182 000

1.2.2.2.0.16.000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

874 000

73 200 000
-

39 602 642 000
796 382 000
874 000

1.2.2.2.0.17.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ

8 384 825 000

18 710 035 000

27 094 860 000

1.2.2.2.0.20.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

10 798 783 000

11 165 000 000

21 963 783 000

1.2.2.2.0.23.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

1 061 054 000

900 000 000

1 961 054 000

1.2.2.2.0.27.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

965 085 000

10 000 000

975 085 000

1.2.2.2.0.28.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

729 119 000

7 500 000

736 619 000

1.2.2.2.0.29.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

3 355 322 000

215 000 000

3 570 322 000

1.2.2.2.0.31.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

52 725 000

20 000 000

72 725 000

1.2.2.2.0.34.000

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

5 146 690 000

3 113 000 000

8 259 690 000

1.2.2.2.0.35.000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

7 175 000

3 000 000

10 175 000

1.2.2.2.0.42.000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

17 693 000

4 000 000

21 693 000

1.2.2.2.0.46.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

685 813 000

77 000 000

762 813 000
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ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

1.2.2.2.0.48.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ

163 500 000

1.2.2.2.0.51.000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

160 700 000

1.2.2.2.0.52.000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ

5 755 000

1.2.2.2.0.53.000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

66 100 000

1.2.2.2.0.54.000

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

13 962 000

1.2.2.2.0.55.000

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
85 732 676 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

37

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2021ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ
250 000 000
192 800 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
46 632 510 000

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
163 500 000
410 700 000
5 755 000
258 900 000
13 962 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
132 365 186 000
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﺩ-
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (12
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ

ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﻨﺔ 2020

1.2.3.1.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

29 339 014 000

1.2.3.2.0.13.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  -ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ

64 161 323 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

93 500 337 000
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  -ﻫـ -
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (13
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2020

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.1.1.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

18 000 000

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

18 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
4.2.1.1.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

900 000

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

900 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
4.2.1.1.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

15 000 000

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

15 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
4.2.1.1.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

80 000 000

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

80 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
4.2.1.1.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

5 000 000

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

5 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
4.2.1.1.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

9 500 000

4.2.1.1.0.12.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ

10 000 000

4.2.1.1.0.12.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ

12 500 000

4.2.1.1.0.12.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

13 000 000

4.2.1.1.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

13 500 000

4.2.1.1.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

9 000 000

4.2.1.1.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

21 000 000

4.2.1.1.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

17 500 000

4.2.1.1.0.12.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ

18 000 000

4.2.1.1.0.12.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ

16 000 000

4.2.1.1.0.12.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.013

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

6 000 000

39

4128

الجريدة الرسمية
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

عدد 6 - 6903ةجحلا وذ 6وذ (2( 6لوي ((27 (27

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2020

4.2.1.1.0.12.014

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

25 000 000

4.2.1.1.0.12.015

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ

11 000 000

4.2.1.1.0.12.016

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ

8 000 000

4.2.1.1.0.12.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

15 500 000

4.2.1.1.0.12.018

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ

26 000 000

4.2.1.1.0.12.019

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

20 000 000

4.2.1.1.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

21 000 000

4.2.1.1.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

12 000 000

4.2.1.1.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

18 000 000

4.2.1.1.0.12.024

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ

12 500 000

4.2.1.1.0.12.025

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.026

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ

20 000 000

4.2.1.1.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

9 500 000

4.2.1.1.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

15 000 000

4.2.1.1.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

27 000 000

4.2.1.1.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

22 000 000

4.2.1.1.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

16 000 000

4.2.1.1.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

14 000 000

4.2.1.1.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

11 000 000

4.2.1.1.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

14 000 000

4.2.1.1.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

12 000 000

4.2.1.1.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

9 000 000

4.2.1.1.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

20 000 000

4.2.1.1.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

12 000 000

4.2.1.1.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

14 000 000

4.2.1.1.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

27 000 000

4.2.1.1.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

18 000 000
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4.2.1.1.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

44 000 000

4.2.1.1.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

23 000 000

4.2.1.1.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺔ

2 500 000

4.2.1.1.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

4 000 000

4.2.1.1.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

7 500 000

4.2.1.1.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

8 500 000

4.2.1.1.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

7 000 000

4.2.1.1.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

7 000 000

4.2.1.1.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

9 000 000

4.2.1.1.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

4 000 000

4.2.1.1.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

5 500 000

4.2.1.1.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

5 500 000

4.2.1.1.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

8 000 000

4.2.1.1.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

6 500 000

4.2.1.1.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

11 000 000

4.2.1.1.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

8 500 000

4.2.1.1.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

4 500 000

4.2.1.1.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

8 000 000

4.2.1.1.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

4 000 000

4.2.1.1.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

8 000 000

4.2.1.1.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

31 000 000

4.2.1.1.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

6 000 000
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4.2.1.1.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

10 000 000

4.2.1.1.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

6 000 000

4.2.1.1.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

8 500 000

4.2.1.1.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

7 000 000

4.2.1.1.0.12.086

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

5 000 000

4.2.1.1.0.12.087

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﺔ

6 000 000

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

941 500 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
-

4.2.1.1.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

4.2.1.1.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

4.2.1.1.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

4.2.1.1.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

47 000 000

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

97 000 000

50 000 000
-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.2.1.1.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

12 495 000

4.2.1.1.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

2 412 000

4.2.1.1.0.14.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

1 806 000

4.2.1.1.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

1 355 000

4.2.1.1.0.14.005

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

1 234 000

4.2.1.1.0.14.006

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

1 335 000

4.2.1.1.0.14.007

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 998 000

4.2.1.1.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

1 539 000

4.2.1.1.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

1 229 000

4.2.1.1.0.14.010

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

1 570 000

4.2.1.1.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

1 315 000
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4.2.1.1.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

1 340 000

4.2.1.1.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

1 520 000

4.2.1.1.0.14.014

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 084 000

4.2.1.1.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

865 000

4.2.1.1.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

1 240 000

4.2.1.1.0.14.018

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

166 000

4.2.1.1.0.14.019

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

299 000

4.2.1.1.0.14.020

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

223 000

4.2.1.1.0.14.021

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

100 000

4.2.1.1.0.14.022

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

256 000

4.2.1.1.0.14.023

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

190 000

4.2.1.1.0.14.024

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

5 000 000

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

40 571 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.1.1.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

20 000 000

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

20 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
4.2.1.1.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

4 300 000

4.2.1.1.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

2 500 000

4.2.1.1.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

9 000 000

4.2.1.1.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

5 500 000

4.2.1.1.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

7 000 000

4.2.1.1.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

4.2.1.1.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

4 500 000

4.2.1.1.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

3 500 000

4.2.1.1.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

7 000 000

4.2.1.1.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

3 000 000

4.2.1.1.0.17.012

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

7 500 000

4.2.1.1.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

1 000 000

-
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4.2.1.1.0.17.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

2 500 000

4.2.1.1.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

2 700 000

4.2.1.1.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

3 000 000

4.2.1.1.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

2 800 000

4.2.1.1.0.17.022

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

40 000 000

4.2.1.1.0.17.023

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

500 000

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

106 300 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
4.2.1.1.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

2 750 000

4.2.1.1.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

2 850 000

4.2.1.1.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

1 700 000

4.2.1.1.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

1 950 000

4.2.1.1.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

2 000 000

4.2.1.1.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

2 400 000

4.2.1.1.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

19 400 000

4.2.1.1.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

2 510 000

4.2.1.1.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

2 796 000

4.2.1.1.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

4 750 000

4.2.1.1.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

2 610 000

4.2.1.1.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

2 685 000

4.2.1.1.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

2 400 000

4.2.1.1.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

5 100 000

4.2.1.1.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

11 550 000

4.2.1.1.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

14 000 000

4.2.1.1.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

-

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

81 451 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
4.2.1.1.0.23.001

5 000 000

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ
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4133

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2020
-

ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

5 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
4.2.1.1.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

1 960 000

4.2.1.1.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

2 574 000

4.2.1.1.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

4 534 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
4.2.1.1.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

2 000 000

4.2.1.1.0.29.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

13 000 000

4.2.1.1.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

12 000 000

4.2.1.1.0.29.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

8 000 000

4.2.1.1.0.29.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

7 000 000

4.2.1.1.0.29.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

2 200 000

4.2.1.1.0.29.009

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

4 030 000

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

48 230 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
4.2.1.1.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

-

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

-

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
4.2.1.1.0.34.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

19 681 000

4.2.1.1.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

170 000 000

4.2.1.1.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

52 000 000

4.2.1.1.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

50 000 000

4.2.1.1.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

12 000 000

4.2.1.1.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

10 000 000

4.2.1.1.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

21 000 000

4.2.1.1.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

33 000 000

4.2.1.1.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

3 000 000

4.2.1.1.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

2 474 000
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ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2020
-

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

373 155 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
4.2.1.1.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

9 686 000

4.2.1.1.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

1 181 000

4.2.1.1.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

1 616 000

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

12 483 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
4.2.1.1.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ

6 950 000

4.2.1.1.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

288 000

4.2.1.1.0.46.003

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

696 000

4.2.1.1.0.46.004

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

655 000

4.2.1.1.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 280 000

4.2.1.1.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

4.2.1.1.0.46.007

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

300 000

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

10 169 000

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
4.2.1.1.0.48.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ

-

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
4.2.1.1.0.51.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ

5 500 000

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

5 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

1 864 793 000
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4135

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﻭ-
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (14
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺍﻟﺮﻣﺰ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2021ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.2.2.0.04.001

ﺍﻟﻜﻮﻟﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

-

-

-

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

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
4.2.2.2.0.06.002

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ

-

-

-

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

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
4.2.2.2.0.07.002

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

-

-

-

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

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
4.2.2.2.0.08.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

-

-

-

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

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
4.2.2.2.0.11.003

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

-

-

-

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

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
4.2.2.2.0.12.001

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ-ﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.003

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.005

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻏﻨﺔ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.006

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮﻳﺮﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.007

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺂﺳﻔﻲ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.010

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻄﺎﺕ

600 000

-

600 000
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ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2021ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

4.2.2.2.0.12.012

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﻟﻤﺎﻥ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.013

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺮﻭ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.014

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.015

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.016

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.017

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.018

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻄﻨﺠﺔ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.019

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.020

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺷﻴﺪﻳﺔ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.021

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻥ

300 000

-

300 000

4.2.2.2.0.12.022

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺨﻨﻴﻔﺮﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.12.023

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.024

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﺯﺓ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.025

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻔﺠﻴﺞ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.026

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.027

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﻛﺎﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.028

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.029

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.030

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻧﻄﺎﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.031

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.032

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.033

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.035

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ-ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.036

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ-ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.037

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.038

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.039

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.040

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ

-

-

-

4.2.2.2.0.12.041

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ

-

-

-

48

الجريدة الرسمية

عدد 6 - 6903ةجحلا وذ 6وذ (2( 6لوي ((27 (27

ﺍﻟﺮﻣﺰ

4137

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2021ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

4.2.2.2.0.12.042

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.12.045

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ

900 000

-

900 000

4.2.2.2.0.12.046

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻮﺟﺪﺓ

800 000

-

800 000

4.2.2.2.0.12.047

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

10 000 000

-

10 000 000

4.2.2.2.0.12.048

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

-

-

-

4.2.2.2.0.12.049

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ

16 000 000

-

16 000 000

4.2.2.2.0.12.050

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺔ

3 500 000

-

3 500 000

4.2.2.2.0.12.051

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

9 500 000

-

9 500 000

4.2.2.2.0.12.052

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻴﺸﺎﻭﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.053

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.054

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﻧﺎﺕ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.055

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.056

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺎﻭﺭﻳﺮﺕ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.057

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺘﻮﻛﺔ-ﺁﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.058

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.059

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.060

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻄﺎﻃﺎ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.061

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.062

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.063

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﻮﺟﺪﻭﺭ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.064

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺳﺎ-ﺍﻟﺰﺍﻙ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.065

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

500 000

-

500 000

4.2.2.2.0.12.066

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.067

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﻮﺻﻲ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.068

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.069

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.070

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺐ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.071

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.072

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

5 000 000

-

5 000 000

49

4138

الجريدة الرسمية

ﺍﻟﺮﻣﺰ

عدد 6 - 6903ةجحلا وذ 6وذ (2( 6لوي ((27 (27

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2021ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

4.2.2.2.0.12.073

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺍﺩﺓ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.074

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.075

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﺎﺱ

1 200 000

-

1 200 000

4.2.2.2.0.12.076

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﻨﻐﻴﺮ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.077

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺇﻓﻨﻲ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.078

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.079

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮﺯﺍﻥ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.080

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺒﺮﺷﻴﺪ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.12.081

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.082

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.083

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﺳﻮﻓﻴﺔ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.084

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.12.085

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﻴﺪﻟﺖ

4.2.2.2.0.12.086

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺠﺮﺳﻴﻒ

4.2.2.2.0.12.087

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻮﻧﺔ

400 000
-

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

-

84 000 000

400 000

-

84 000 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
4.2.2.2.0.13.003

ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.13.005

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.13.006

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

4.2.2.2.0.13.007

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

3 900 000
-

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

3 900 000

-

3 900 000

-

3 900 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
4.2.2.2.0.14.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻃﻨﺠﺔ

825 000

-

825 000

4.2.2.2.0.14.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

1 725 000

-

1 725 000

4.2.2.2.0.14.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

1 313 000

-

1 313 000

4.2.2.2.0.14.004

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ -ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

638 000

-

638 000

4.2.2.2.0.14.005

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺃﺭﻓﻮﺩ

525 000

-

525 000
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4139

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2021ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

4.2.2.2.0.14.006

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻓﺎﺱ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.14.007

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 500 000

-

1 500 000

4.2.2.2.0.14.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻭﺭﺯﺯﺍﺕ

788 000

-

788 000

4.2.2.2.0.14.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ

750 000

-

750 000

4.2.2.2.0.14.010

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﺳﻼ

375 000

-

375 000

4.2.2.2.0.14.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  -ﻃﻨﺠﺔ

750 000

-

750 000

4.2.2.2.0.14.012

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺃﺻﻴﻼ

525 000

-

525 000

4.2.2.2.0.14.013

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

563 000

-

563 000

4.2.2.2.0.14.014

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ -ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

600 000

-

600 000

4.2.2.2.0.14.015

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮﺍﺭﻛﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

525 000

-

525 000

4.2.2.2.0.14.016

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻔﺎﺱ

750 000

-

750 000

4.2.2.2.0.14.018

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

-

-

-

4.2.2.2.0.14.019

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

-

-

-

4.2.2.2.0.14.020

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

-

-

-

4.2.2.2.0.14.021

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

100 000

-

100 000

4.2.2.2.0.14.022

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ

100 000

-

100 000

4.2.2.2.0.14.023

ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ

100 000

-

100 000

4.2.2.2.0.14.024

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ

23 000 000

10 000 000

33 000 000

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

36 052 000

10 000 000

46 052 000

ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
4.2.2.2.0.16.001

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

-

-

-

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

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
4.2.2.2.0.17.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

4 000 000

4.2.2.2.0.17.003

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ

1 000 000

4.2.2.2.0.17.004

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻓﺎﺱ

-

2 000 000
-

6 000 000
1 000 000
-

4.2.2.2.0.17.005

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ  -ﻣﺮﺍﻛﺶ

1 500 000

-

1 500 000
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ﺍﻟﺮﻣﺰ
4.2.2.2.0.17.007

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﻣﻜﻨﺎﺱ

عدد 6 - 6903ةجحلا وذ 6وذ (2( 6لوي ((27 (27

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2021ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

-

-

-

4.2.2.2.0.17.008

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ-ﻭﺟﺪﺓ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.009

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.010

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ -ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ

3 500 000

-

3 500 000

4.2.2.2.0.17.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻄﺮﻕ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.17.012

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

10 000 000

4.2.2.2.0.17.014

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

4.2.2.2.0.17.018

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

4.2.2.2.0.17.019

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

4.2.2.2.0.17.020

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﻄﻨﺠﺔ

4.2.2.2.0.17.021

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ

4.2.2.2.0.17.022

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

34 000 000

4.2.2.2.0.17.023

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ

500 000

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

63 200 000

4 500 000
200 000

18 000 000
-

4 500 000

-

-

28 000 000

200 000

62 000 000
82 000 000

96 000 000
500 000
145 200 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
4.2.2.2.0.20.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ  -ﺳﻼ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺭﺍﺕ  -ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.003

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎﻭﻳﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.004

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺘﻴﻔﻠﺖ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻫﻞ ﺑﻮﻃﺎﻫﺮ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻤﺎﺭﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.20.007

ﻗﺴﻢ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

1 850 000

-

1 850 000

4.2.2.2.0.20.008

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

400 000

-

400 000

4.2.2.2.0.20.009

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺁﺳﻔﻲ

572 000

-

572 000

4.2.2.2.0.20.010

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

2 833 000

-

2 833 000

4.2.2.2.0.20.011

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ-ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ

585 000

-

585 000

4.2.2.2.0.20.012

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ  -ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ

460 000

-

460 000

4.2.2.2.0.20.013

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ -ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ

1 000 000

-

1 000 000

4.2.2.2.0.20.014

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

4 500 000
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ﺍﻟﺮﻣﺰ

4141

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

10 000 000

4.2.2.2.0.20.015

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

4.2.2.2.0.20.016

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﺔ

4.2.2.2.0.20.017

ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﻩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ

550 000

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

22 750 000

-

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2021ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ
-

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
10 000 000

3 100 000

550 000
25 850 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
4.2.2.2.0.23.001

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺞ

-

-

-

4.2.2.2.0.23.002

ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ

-

-

-

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

-

-

-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
4.2.2.2.0.27.001

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺘﻮﻳﺴﻴﺖ

5 000 000

-

5 000 000

4.2.2.2.0.27.002

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

976 000

-

976 000

4.2.2.2.0.27.004

ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ

900 000

-

900 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

6 876 000

-

6 876 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
4.2.2.2.0.29.001

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻞ

-

-

-

4.2.2.2.0.29.004

ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.29.005

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ

-

-

-

4.2.2.2.0.29.006

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.29.007

ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺒﻮﺯﻧﻴﻘﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.29.008

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ

2 200 000

-

2 200 000

4.2.2.2.0.29.009

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

3 250 000

-

3 250 000

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

5 450 000

-

5 450 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
4.2.2.2.0.31.004

ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

-

-

-

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

-

-

-

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
4.2.2.2.0.34.001

3 000 000

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻺﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

53

-

3 000 000
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ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2021ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

4.2.2.2.0.34.002

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.003

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.004

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.005

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.006

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.007

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.008

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.009

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺭﺓ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.010

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ

-

-

-

4.2.2.2.0.34.011

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ

-

-

-

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺮﻣﺰ

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

3 000 000

-

3 000 000

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
4.2.2.2.0.42.001

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

2 942 000

-

2 942 000

4.2.2.2.0.42.002

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ

2 000 000

-

2 000 000

4.2.2.2.0.42.003

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

1 350 000

-

1 350 000

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

6 292 000

-

6 292 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
4.2.2.2.0.46.001

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ

2 100 000

-

2 100 000

4.2.2.2.0.46.002

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

700 000

-

700 000

4.2.2.2.0.46.003

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻔﺎﺱ

355 000

-

355 000

4.2.2.2.0.46.004

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

100 000

-

100 000

4.2.2.2.0.46.005

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ

1 300 000

-

1 300 000

4.2.2.2.0.46.006

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ

4.2.2.2.0.46.007

-

-

-

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ

100 000

-

100 000

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

4 655 000

-

4 655 000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
4.2.2.2.0.48.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ

-

-

-
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ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ
2020

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ
 2021ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ
4.2.2.2.0.51.001

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻲ

-

-

-

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

-

-

-

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
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236 175 000

95 100 000

331 275 000

4144
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ -ﺯ-
) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (15
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020
)ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ(
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﺍﻟﺮﻗﻢ

ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺳﻨﺔ 2020

-3.1ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
3.2.0.0.1.00.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ

90 000 000

3.2.0.0.1.00.003

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

5 000 000

3.2.0.0.1.00.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

485 000 000

3.2.0.0.1.00.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ

2 600 000 000

3.2.0.0.1.00.008

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

655 000 000

3.2.0.0.1.04.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

200 000 000

3.2.0.0.1.04.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

3 100 000 000

3.2.0.0.1.04.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

10 000 000

3.2.0.0.1.06.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

400 000 000

3.2.0.0.1.06.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

160 000 000

3.2.0.0.1.07.001

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

25 000 000

3.2.0.0.1.08.004

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

23 879 633 000

3.2.0.0.1.08.005

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻧﻌﺎﺵ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

200 000 000

3.2.0.0.1.08.006

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ

7 744 492 000

3.2.0.0.1.08.008

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

1 500 000 000

3.2.0.0.1.08.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

30 000 000

3.2.0.0.1.08.010

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ

463 927 000

3.2.0.0.1.08.011

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

714 000 000

3.2.0.0.1.08.012

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

300 000 000

3.2.0.0.1.08.013

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ

860 499 000

3.2.0.0.1.11.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

22 500 000

3.2.0.0.1.11.002

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ

3.2.0.0.1.12.001

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

1 800 000 000

3.2.0.0.1.13.003

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

650 000 000

3.2.0.0.1.13.004

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ

80 000 000

3.2.0.0.1.13.008

ﻣﺮﺻﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

350 000 000

3.2.0.0.1.13.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.1.13.012

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
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ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.1.13.017

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ

3.2.0.0.1.13.018

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

800 000 000

3.2.0.0.1.13.021

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

600 000 000

3.2.0.0.1.13.022

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

3.2.0.0.1.13.024

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

3.2.0.0.1.13.025

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻨﺢ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

3.2.0.0.1.13.026

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

600 000 000

3.2.0.0.1.13.027

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

360 000 000

3.2.0.0.1.13.028

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ

2 000 000 000

3.2.0.0.1.13.029

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

3 000 000

3.2.0.0.1.13.030

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ "ﻛﻮﻓﻴﺪ"19-

33 000 000 000

3.2.0.0.1.17.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ

2 400 000 000

3.2.0.0.1.17.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ

16 000 000

3.2.0.0.1.20.005

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

3 550 000 000

3.2.0.0.1.20.006

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

75 000 000

3.2.0.0.1.20.007

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ

1 531 000 000

3.2.0.0.1.20.008

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻱ

650 000 000

3.2.0.0.1.20.009

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

25 000 000

3.2.0.0.1.27.002

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

200 000 000

3.2.0.0.1.27.003

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ

3.2.0.0.1.29.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

20 000 000

3.2.0.0.1.29.003

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

800 000 000

3.2.0.0.1.29.004

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

370 000 000

3.2.0.0.1.34.001

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

200 000 000

3.2.0.0.1.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ

50 000 000

3.2.0.0.1.46.001

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ

1 600 000 000

3.2.0.0.1.51.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ

150 000 000

3.2.0.0.4.13.021

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺮﻭﺗﻦ ﻭﻭﺩﺱ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
2 700 000 000
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

98 025 051 000

-3.4ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
87 140 000
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3.2.0.0.4.13.022

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

67 110 000

3.2.0.0.4.13.023

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ

1 434 581 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

1 588 831 000

-3.5ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
3.2.0.0.5.13.001

ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.5.13.003

ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ
ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
-3.7ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
3.2.0.0.7.13.017

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.7.13.059

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.7.13.064

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺬﻛﺮﺓ

3.2.0.0.7.13.066

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ "ﺟﻴﺪﺓ"

3.2.0.0.9.04.002

ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ

3.2.0.0.9.34.001

ﺍﺷﺘﺮﺍﺀ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

3.2.0.0.9.34.002

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ

3.2.0.0.9.42.001

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

275 960 000
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

275 960 000

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

10 800 500 000

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ

110 690 342 000
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ظهير شريف رقم  1.20.73صادر في  4ذي الحجة  1441
( 25يوليو   )2020بتنفيذ القانون رقم  36.20القا�ضي
بتحويل صندوق الضمان املركزي إلى شركة مساهمة.
ّ
الحمد لله 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 وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  36.20القا�ضي بتحويل صندوق الضمان املركزي إلى
شركة مساهمة ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بتطوان في  4ذي الحجة  25( 1441يوليو .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
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املادة 3
في إطار تنفيذ االستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال
تمويل املقاوالت والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات األخرى
املستهدفة من طرف الدولة ،يحدد   غرض الشركة في تسهيل تمويل
هاته الفئات بواسطة الخدمات واألدوات املالية أو غير املالية التي
تقدمها ،بناء على مواردها الذاتية واملتأتية على الخصوص من الدولة
ومن مانحين آخرين.
ولهذه الغاية ،يحدد النشاط الرئي�سي للشركة في ضمان التمويالت
املمنوحة للمقاوالت والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات األخرى
املستهدفة من طرف الدولة.
ويجوز للشركة أن تقوم بشكل ثانوي ،بما يلي :
 منح قروض ،لدعم تمويل االحتياجات الخاصة واإلضافيةللسوق ،في إطار شراكات ال سيما مع مؤسسات االئتمان والهيئات
املعتبرة في حكمها ؛
 -تقديم املساعدة للمقاوالت؛

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
* *

قانون رقم 36.20
يق�ضي بتحويل صندوق الضمان املركزي
إلى شركة مساهمة
الباب األول
«الشركة الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة»
املادة األولى

 أي نشاط يتوافق مع غرضها بما في ذلك عمليات تمويل الرأسمال،لحساب الدولة أو لحساب مانح آخر.
ويجوز لها كذلك ،أن تقوم بجميع العمليات املالية سواء تلك
املتعلقة باملنقوالت أو العقارات أو العمليات املدنية أو التجارية،
املرتبطة بغرضها والتي من شأنها أن تمكنها من مزاولة نشاطها.
املادة 4
يتم تمويل النشاط الرئي�سي للشركة في إطار «اتفاقيات تمويل»
تبرم بين الدولة والشركة ،بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.

يحول صندوق الضمان املركزي املؤسسة العمومية الخاضعة
للقانون رقم  47.95الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.107
بتاريخ  21من ربيع األول  7( 1417أغسطس  )1996إلى شركة
مساهمة يديرها مجلس إدارة ،تحمل تسمية «الشركة الوطنية
للضمان ولتمويل املقاولة» ش.م ،يشار إليها في باقي مواد هذا القانون
ب «الشركة».

املادة 5

تخضع الشركة ألحكام القانون رقم  17.95املتعلق بشركات
املساهمة والقانون رقم  103.12املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات
املعتبرة في حكمها وألحكام هذا القانون ولنظامها األسا�سي  .

يتم تمويل األنشطة الثانوية في إطار «اتفاقيات خاصة للتمويل»
تبرم بين الشركة والدولة أو املؤسسة املانحة املعنية أو هما معا،
حسب الحالة ،بعد املوافقة عليها من طرف مجلس إدارة الشركة.

املادة 2

ال تدخل االتفاقيات املوقعة مع أي مانح آخر غير الدولة حيز
التنفيذ ،إال بعد املصادقة عليها من طرف اإلدارة التي تتأكد على وجه
الخصوص من مواءمتها ألهداف السياسات العمومية.

تملك الدولة رأس مال الشركة بأكمله ويحدد مبلغ رأس املال
املذكور بنص تنظيمي.

وتحدد هذه االتفاقيات ،على الخصوص ،البرامج املزمع إنجازها
من طرف الشركة ووسائل وكيفيات تمويلها واألهداف النوعية
والكمية املحددة للشركة ،وكذا آليات التتبع وتقييم نجاعة األداء.
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املادة 6

يخصص صافي األرباح التي قد تحققها الشركة حصريا لتغطية
املخاطر املترتبة عن التزاماتها.
املادة 7
من أجل تغطية املخاطر املترتبة عن التزاماتها املرتبطة بمزاولة
أنشطتها ،تضع الشركة نظاما يتكون بشكل رئي�سي من ثالثة مستويات :
 - 1كل املوارد املتأتية من الدولة أو من مانحين آخرين أو جزء منها  
وذلك تطبيقا للمادتين  4و  5أعاله ؛
« - 2الصندوق االحتياطي» الذي تحتفظ به الشركة في حساباتها
واملمول ،على الخصوص ،من مجموع صافي األرباح التي تحققها
الشركة أو جزء منه ؛
 - 3رؤوس األموال الذاتية للشركة.
تحدد بنية نظام تغطية املخاطر ،بما في ذلك كيفيات تكوين
موجودات الصندوق االحتياطي واستعمالها ،بموجب نظام يضعه
مجلس اإلدارة ،بعد استطالع رأي بنك املغرب.
في حالة عدم كفاية النظام املشار إليه أعاله   لتغطية املخاطر
املترتبة عن التزامات الشركة املتعلقة بالضمان التي تتخذها لحسابها
الخاص أو لحساب الدولة ،تستفيد االلتزامات املذكورة من ضمان
الدولة ،وفق الشروط والكيفيات املحددة بنص تنظيمي.

الباب الثاني
الحكامة
املادة 8
يدير الشركة مجلس إدارة ،يضم على األقل ثالثة ( )3متصرفين
مستقلين.
استثناء من أحكام القانون رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة،
يرأس الوزير املكلف باملالية مجلس إدارة الشركة.
يحدد النظام األسا�سي األول للشركة ،الذي يتضمن قائمة أعضاء
مجلس اإلدارة األوائل ،بنص تنظيمي ،بعد استطالع رأي بنك املغرب.
املادة 9
يسير الشركة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل  .
ويساعده مدير عام منتدب يعينه مجلس اإلدارة ،وفق الشروط
والكيفيات التي يحددها النظام األسا�سي للشركة.
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الباب الثالث
املراقبة املالية للدولة 
املادة 10
ال تخضع الشركة ألحكام القانون رقم  69.00املتعلق باملراقبة
املالية للدولة على املنشآت العامة والهيآت األخرى.
تمارس الدولة املراقبة املالية على الشركة في إطار اتفاقية تبرمها
معها ،ال سيما فيما يتعلق بمطابقة قرارات الشركة ألحكام هذا
القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه وكذا لنظامها األسا�سي.

الباب الرابع
الذمة املالية واملستخدمون
املادة 11
تستفيد من ضمان الدولة ،املنصوص عليه في املادة  7أعاله،
عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان املركزي وكذا العناصر
الخارجة عن هذه األصول والخصوم املتعلقة بالصناديق التي يدبرها
صندوق الضمان املركزي لحساب الدولة والتي سيتم نقلها للشركة في
تاريخ التحويل الفعلي للصندوق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.
املادة 12
يحتفظ العاملون بصندوق الضمان املركزي ،في تاريخ تحويله إلى
شركة مساهمة ،بوضعيتهم داخل الشركة في نفس التاريخ.
ال يمكن بأي حال من األحوال ،أن تكون الوضعية التي يخولها
النظام األسا�سي الخاص للعاملين في الشركة املشار إليهم في الفقرة
األولى أعاله ،أقل فائدة من وضعية املعنيين باألمر في تاريخ التحويل،
بما في ذلك الحق في نظام املعاشات والتغطية الصحية.
تعتبر فترة الخدمة التي قضاها العاملون املذكورون بصندوق
الضمان املركزي كما لو أنجزت داخل الشركة.
يحتفظ العاملون بصندوق الضمان املركزي املحالون إلى التقاعد
قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بحقوقهم املكتسبة.

الباب الخامس
أحكام مختلفة وانتقالية
املادة 13
ال يترتب عن تحويل صندوق الضمان املركزي إلى شركة مساهمة،
أي توقف عن مزاولة النشاط   .تعتبر أمالك الشركة وحقوقها
والتزاماتها وامتيازاتها وتصرفاتها واتفاقياتها وعقودها والنظام
األسا�سي والعقود الخاصة بمستخدميها ،والتراخيص املمنوحة لها،
في املغرب وخارجه ،هي تلك التي كانت لصندوق الضمان املركزي عند
تاريخ تغيير شكله القانوني.
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ال يخول هذا التحويل إعادة النظر في هذه املمتلكات والحقوق
وااللتزامات والعقود والتراخيص وليس له على وجه الخصوص ،أي
أثر على العقود املبرمة بين صندوق الضمان املركزي والغير.

قانون رقم 44.20
بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12
املتعلق بمؤسسات االئتمان
والهيئات املعتبرة في حكمها

يستمر تحصيل الديون الناتجة عن الضمان املمنوح من طرف
صندوق الضمان املركزي ،لحسابه الخاص أو لحساب الدولة،
واملستحقة له قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ،وفقا
للتشريع املتعلق بتحصيل الديون العمومية.

املادة األولى

املادة 14

املادة 15
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ عند تاريخ التحويل الفعلي
لصندوق الضمان املركزي إلى شركة مساهمة وتنصيب أجهزتها
اإلدارية والتسييرية ،وينسخ في هذا التاريخ أحكام القانون
رقم  47.95الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.96.107بتاريخ
 21من ربيع األول  7( 1417أغسطس  )1996القا�ضي بإعادة تنظيم
صندوق الضمان املركزي.
ظهير شريف رقم  1.20.74صادر في  4ذي الحجة  1441
( 25يوليو  )2020بتنفيذ القانون رقم  44.20بتغيير وتتميم
القانون رقم  103.12املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات
املعتبرة في حكمها.
ّ
الحمد لله 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 وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  44.20بتغيير وتتميم القانون رقم  103.12املتعلق
بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها ،كما وافق عليه
مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بتطوان في  4ذي الحجة  25( 1441يوليو .)2020
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

*
* *

تغير على النحو التالي مقتضيات املواد  11و 19و  61من القانون
رقم  103.12املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.193بتاريخ فاتح ربيع
األول  24( 1436ديسمبر : )2014
«املادة  -.11تعد هيئات معتبرة في حكم مؤسسات االئتمان ،في مدلول
«هذا القانون  ................................................وصندوق اإليداع والتدبير
«والشركة الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة».
«املادة  -.19بالرغم من أحكام النصوص التشريعية  .............بعد
«استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتمان :
«  -تسري على جمعيات السلفات الصغيرة ........................من هذا
«القانون ؛
«  -تسري على البنوك الحرة  ...................................من هذا القانون؛
«  -تسري على صندوق اإليداع والتدبير أحكام املادة  47وأحكام
«األقسام  IVو Vو VIIIمن هذا القانون».
«املادة  -.61يمكن للبنوك  ........................................لجنة مؤسسات
«االئتمان.
«يجوز  .....................في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة
«بها.
«يمكن ملؤسسات األداء  ......................................................لجنة
«مؤسسات االئتمان.
«يمكن للشركة الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة وصندوق
«اإليداع والتدبير ...............................................
(الباقي ال تغيير فيه).
املادة الثانية
يتمم على النحو التالي القانون املشار إليه أعاله رقم 103.12
باملادة  19املكررة :
«املادة  19املكررة -.تخضع الشركة الوطنية للضمان ولتمويل
«املقاولة ألحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط الخاصة املنصوص
«عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك املغرب بعد استطالع رأي
«لجنة مؤسسات االئتمان».
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ظهير شريف رقم  1.20.67صادر في  4ذي الحجة  1441
( 25يوليو  )2020بتنفيذ القانون رقم  42.20بتغيير املرسوم
بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28من رجب 1441
( 23مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات اإلعالن عنها.

«املادة السادسة - .استنادا إلى أحكام املادة الثالثة أعاله ،يجوز
«للحكومة أن تقرر ،خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها،
«وقف سريان مفعول كل أجل من اآلجال املنصوص عليها في النصوص
«التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،إذا تبين لها أن استمرار  
«سريانه يحول دون ممارسة األشخاص املعنيين به لحقوقهم
«أو الوفاء بالتزاماتهم خالل هذا األجل بسبب اإلجراءات املتخذة
«من قبل السلطات العمومية املختصة للحد من تف�شي الوباء .وتحدد
«بنص تنظيمي حاالت وقف سريان مفعول اآلجال املذكورة».

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية  رقم  1787.20صادر في
 18من ذي القعدة  10( 1441يوليو   )2020بتحديد عدد
املقاعد املتبارى في شأنها لولوج سلك التكوين األسا�سي
املتخصص بمؤسسة  دار الحديث الحسنية  برسم السنة 
الجامعية.2021-2020 

الحمد هلل وحده،
الطابع الشريف بداخله :

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه هللا وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور وال سيما الفصلين  42و  50منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم  42.20بتغيير املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في
 28من رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة
بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،كما وافق عليه
مجلس النواب ومجلس املستشارين.
وحرر بتطوان في  4ذي الحجة  25( 1441يوليو .)2020
ف :
وقعه بالعط 
رئيس الحكومة،
اإلمضا ء  :سعد الدين العثماني.

*
*     *
قانون رقم 42.20
بتغييراملرسوم بقانون رقم 2.20.292
الصادرفي  28من رجب  23( 1441مارس )2020
املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية
وإجراءات اإلعالن عنها
مادة فريدة
تنسخ وتعوض ،على النحو التالي ،أحكام املادة السادسة من
املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28من رجب 1441
( 23مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية
وإجراءات اإلعالن عنها ،املصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.60بتاريخ  5شوال 1441
( 28ماي : )2020

وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.05.159الصادر في  18من
رجب  24( 1426أغسطس  )2005بإعادة تنظيم معهد دار الحديث
الحسنية ،وال سيما املادة  19منه ؛
وعلى قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 930.08
الصادر في  12من ذي القعدة  11( 1429نوفمبر  )2008بتحديد
برامج التكوين ونظام الدراسات واالمتحانات واملراقبة املستمرة
للمعلومات بمؤسسة دار الحديث الحسنية ،كما وقع تغييره ،والسيما
املادة  9منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تجرى يومي  22و  23سبتمبر  ،2020بمؤسسة دار الحديث
الحسنية مباراة ولوج سلك التكوين األسا�سي املتخصص برسم
السنة الجامعية .2021-2020
املادة الثانية
يحدد عدد املقاعد املتبارى في شأنها في أربعين ( )40مقعدا.
املادة الثالثة
تبعث ملفات الترشيح إلى مقر مؤسسة دار الحديث الحسنية
الكائن بشارع الزيتون ،رقم  ،456حي الرياض ،الرباط (ص.ب6549.
العرفان) ،في أجل أقصاه الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من
يوم اإلثنين  27يوليو .2020

الجريدة الرسمية
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املادة الرابعة

املادة الرابعة
يعلن عن أسماء األشخاص املقبولين للمشاركة في املباراة املذكورة
في املادة األولى أعاله قبل تاريخ إجرائها بأسبوع في :
 -لوحة اإلعالنات باملؤسسة ؛

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في   18من ذي القعدة  10( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

 املوقع اإللكتروني .www. edhh.org :املادة الخامسة
وحرر بالرباط في   18من ذي القعدة  10( 1441يوليو .)2020

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية  رقم  1789.20صادر في
 18من ذي القعدة  10( 1441يوليو   )2020بتحديد عدد
املقاعد املتبارى في شأنها لولوج سلك اإلجازة في القراءات
والدراسات القرآنية  بمعهد محمد السادس للقراءات
والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية .2021-2020

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية  رقم  1788.20صادر في
 18من ذي القعدة  10( 1441يوليو   )2020بتحديد عدد
املقاعد املخصصة للبرنامج الدرا�سي التحضيري بمؤسسة 
دارالحديث الحسنية برسم السنة الجامعية .2021-2020

وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.13.50الصادر في  21من جمادى
اآلخرة  2( 1434ماي  )2013بإحداث معهد محمد السادس للقراءات
والدراسات القرآنية ،والسيما املادة  12منه ؛

وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية،
بناء على قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 930.08
الصادر في  12من ذي القعدة  11( 1429نوفمبر  )2008بتحديد
برامج التكوين ونظام الدراسات واالمتحانات واملراقبة املستمرة
للمعلومات بمؤسسة دار الحديث الحسنية ،كما وقع تغييره ،والسيما
املادة  16منه ؛

وعلى قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 2932.13
الصادر في  16من ذي الحجة  22( 1434أكتوبر  )2013بتحديد برامج
التكوين ونظام الدراسات واالمتحانات واملراقبة املستمرة للمعلومات
بسلك اإلجازة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية،
وال سيما املادة  9منه،

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

وعلى اقتراح املجلس الداخلي ملؤسسة دار الحديث الحسنية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يحدد عدد املقاعد املخصصة ،برسم السنة الجامعية ،2021-2020
للبرنامج الدرا�سي التحضيري ،املنصوص عليه في املادة  16من القرار
رقم  930.08املشار إليه أعاله في أربعين ( )40مقعدا.

قرر ما يلي :
املادة األولى
تجرى يومي  2و  3أكتوبر  ،2020بمقر معهد محمد السادس
للقراءات والدراسات القرآنية ،مباراة ولوج سلك اإلجازة في
القراءات والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية .2021 - 2020
املادة الثانية
يحدد عدد املقاعد املتبارى في شأنها كالتالي :

املادة الثانية

 -خمسة عشر ( )15مقعدا لتخصص القراءات القرآنية ؛

يسجل طلب الترشيح لولوج البرنامج الدرا�سي التحضيري،
وجوبا ،في املنظومة اإللكترونية ملؤسسة دار الحديث الحسنية
.https://edhh.konosys.com/konosys

 -خمسة عشر ( )15مقعدا لتخصص الدراسات القرآنية.

املادة الثالثة
تودع ملفات الترشيح عبر املنظومة اإللكترونية ملؤسسة دار
الحديث الحسنية املشار إليها في املادة الثانية أعاله ،إن كان ذلك
ممكنا ،أو تبعث ،مرفقة بوصل طلب الترشيح عبر املنظومة ،إلى مقر
مؤسسة دار الحديث الحسنية الكائن بشارع الزيتون ،رقم ،456
حي الرياض ،الرباط (ص.ب  6549العرفان) ،في أجل أقصاه الساعة
الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم اإلثنين  27يوليو .2020

املادة الثالثة
تبعث ملفات الترشيح إلى مقر معهد محمد السادس للقراءات
والدراسات القرآنية الكائن بزنقة الداهومي ،رقم  ،2حي ديور
الجامع ،الرباط ،في أجل أقصاه الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم
الجمعة  25سبتمبر .2020
املادة الرابعة
يعلن ،قبل تاريخ املباراة بأسبوع على األقل ،في لوحة اإلعالنات
باملعهد ،عن أسماء املترشحين املقبولين الجتياز املباراة.
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ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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قرر ما يلي :
املادة األولى

وحرر بالرباط في   18من ذي القعدة  10( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية  رقم  1790.20صادر في
 18من ذي القعدة  10( 1441يوليو   )2020بتحديد عدد
املترشحين األجانب املقبولين لولوج سلك اإلجازة بمعهد
محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية برسم السنة 
الجامعية .2021-2020
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.13.50الصادر في  21من جمادى
اآلخرة  2( 1434ماي  )2013بإحداث معهد محمد السادس للقراءات
والدراسات القرآنية ،وال سيما املادة  15منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يحدد عدد املترشحين األجانب املقبولين لولوج سلك اإلجازة
بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية برسم السنة
الجامعية  2021-2020كالتالي :
 مقعدان ( )2لتخصص القراءات القرآنية ؛ مقعدان ( )2لتخصص الدراسات القرآنية ؛املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في   18من ذي القعدة  10( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية  رقم  1791.20صادر في
 18من ذي القعدة  10( 1441يوليو   )2020بتحديد عدد
املقاعد املتبارى في شأنها لولوج سلك املاستر بمعهد محمد
السادس للقراءات والدراسات القرآنية  برسم السنة 
الجامعية .2021-2020
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.13.50الصادر في  21من جمادى
اآلخرة  2( 1434ماي  )2013بإحداث معهد محمد السادس للقراءات
والدراسات القرآنية ،وال سيما املادة  12منه،

يحدد عدد املقاعد املتبارى في شأنها لولوج سلك املاستر بمعهد
محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية
 2021-2020كالتالي :
 خمسة عشر( )15مقعدا ملسلك القراءات القرآنية املعمقة ؛ خمسة عشر( )15مقعدا ملسلك الدراسات القرآنية املعمقة.املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في   18من ذي القعدة  10( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية  رقم  1792.20صادر في
 18من ذي القعدة  10( 1441يوليو   )2020بتحديد عدد
املترشحين األجانب املقبولين لولوج سلك املاستر بمعهد
محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية برسم السنة 
الجامعية .2021-2020
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.13.50الصادر في  21من جمادى
اآلخرة  2( 1434ماي  )2013بإحداث معهد محمد السادس للقراءات
والدراسات القرآنية ،وال سيما املادة  15منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يحدد عدد املترشحين األجانب املقبولين لولوج سلك املاستر
بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية برسم السنة
الجامعية  2021-2020كالتالي :
 مقعدان ( )2ملسلك القراءات القرآنية املعمقة ؛ مقعدان ( )2ملسلك الدراسات القرآنية املعمقة.املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في   18من ذي القعدة  10( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

الجريدة الرسمية
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نصوص خاصة
قرار لرئيس الحكومة رقم  3.79.20صادرفي  2ذي الحجة 1441
( 23يوليو  )2020بتفويض اإلمضاء
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.08الصادر في  21من رجب 1438
( 19أبريل  )2017بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى الكولونيل نوفل الريسوني ،املدير املركزي بإدارة
الدفاع الوطني ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن رئيس الحكومة على
جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بما في ذلك األوامر الصادرة
للموظفين التابعين لنفس اإلدارة للقيام بمأموريات داخل التراب
الوطني ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  2ذي الحجة  23( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية  عدد  6791بتاريخ
 27من شوال ( 1440فاتح يوليو   )2019يتعلق باملرسوم
رقم  2.19.499الصادرفي  13من شوال  17( 1440يونيو )2019
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتهيئة الطريق املؤدية إلى مدينة 
محمد السادس «طنجة تيك» املقطع األول من ن.ك 000+0
إلى ن.ك ( 486+1الطريق اإلقليمية رقم  )4608واملقطع الثاني
من ن.ك  000+0إلى ن.ك  560+1بجماعة العوامة بإقليم
الفحص  -أنجرة.
العنوان
بدال من :
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي  .................بإقليم الفحص  -أنجرة.
يقرأ :
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي  ...................بعمالة طنجة  -أصيلة.
املادة األولى
بدال من :
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي  ...................بإقليم الفحص  -أنجرة.
يقرأ :
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي  ...................بعمالة طنجة  -أصيلة.
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مجلس املنافسة
قرارملجلس املنافسة عدد  /47ق  2020 /صادرفي  10ذي القعدة 1441
( 2يوليو   )2020املتعلق باقتناء شركة  «London Stock
» Exchange Group plcلجميع الحصص املكونة للرأسمال
االجتماعي لشركة «. »Refinitiv Parent Ltd
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ؛
وعلىملفتبليغعمليةالتركيزاالقتصادياملسجللدىاألمانةالعامة
ملجلس املنافسة تحت عدد /35ع.ت.إ 2020/بتاريخ  13من شعبان 1441
( 7أبريل  ،)2020املتعلق باقتناء شركة «London Stock Exchange
» Group plcلجميع الحصص املكونة للرأسمال االجتماعي لشركة  
» »Refinitiv Parent Ltd؛
وحيث إنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين األطراف املعنية
بخصوص عملية التركيز االقتصادي املذكورة بتاريخ فاتح أغسطس
 2019وتم تعديلها بتاريخ  23أغسطس  2019وبتاريخ  4نوفمبر  2019؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 26من رمضان  20( 1441ماي  )2020والذي يمنح أجل عشرة ()10
أيام لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية
التركيز أعاله ؛
وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال تسويق املعلومات
املالية ّ
املجمعة على شكل حلول مجهزة وبمجال الخدمات التكنولوجية
للقطاع املالي لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز هذه ؛

وبناء على القرار رقم  44/2020الصادر في  13من شعبان 1441
( 7أبريل  )2020القا�ضي بتعيين مقررة في املوضوع ؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  24من رمضان 1441
( 18ماي  )2020؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  24من رمضان  18( 1441ماي  )2020؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من حضور أعضاء اللجنة
الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 10ذي القعدة  2( 1441يوليو  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقررة املوضوع للتقرير املعد بشأن
عملية التركيز املذكورة ،وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،
خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد في  10ذي القعدة 1441
( 2يوليو  )2020؛
وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املواد  1و 11و 12من القانون رقم  104.12املشار
إليه أعاله ؛
وحيث إن املادة  11تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة
للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها ،إذ تنص
على أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت
مستقلة سابقا؛ أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص ،يراقبون
منشأة واحدة على األقل ،بتولي املراقبة ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى
أو أجزاء منها ،سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول
أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل؛ أو عندما تقوم منشأة أو عدة
منشآت ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،بتولي املراقبة على مجموع
منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها،
سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول أو بواسطة
عقد أو غيرها من الوسائل ؛
وحيث إن هذه العملية تهدف الى اقتناء شركة »London Stock
« Exchange Group plcلجميع الحصص املكونة للرأسمال االجتماعي
لشركة « »Refinitiv Parent Ltd؛
وحيث إنه في مقابل عملية التفويت السالفة الذكر ،سيتحصل
الشركاء في الشركة  البائعة « »Refinitiv Holdings Ltdعلى مشاركة
في رأسمال شركة « »London Stock Exchange Group plcتقدر
بحوالي  37في املائة ،تخول لهم أقل من  30في املائة من مجموع حقوق
التصويت ؛
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وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا اقتصاديا حسب مدلول
املادة  11من القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله والتي تعرف
عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛

وحيث إن الشركة املستهدفة « »Refinitiv Parent Ltdتنشط على
مستوى السوق الوطنية للمعلومات املالية ّ
املجمعة على شكل حلول
ّ
مجهزة ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،الستيفائها شرطا
من الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة  12من القانون
رقم  104.12السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم املعامالت
اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت واملحدد في املادة  8من املرسوم
رقم  2.14.652؛

وحيث إنه تبين أن عملية التركيز االقتصادي املزمع القيام بها لن
تحدث أي تغيير على الوضعية التنافسية بالسوق الوطنية للمعلومات
املالية ّ
املجمعة على شكل حلول ّ
مجهزة من جهة ،وبالسوق الوطنية
للخدمات التكنولوجية للقطاع املالي من جهة أخرى ؛

وحيث إن الشركة املقتنية «»London Stock Exchange Group plc
هي شركة مجهولة االسم ،يوجد مقرها بلندن .وهي شركة دولية
ترتكز أنشطتها العاملية املتنوعة على أسواق رأس املال ،وإدارة
املخاطر ،وخدمات املعلومات وخدمات التكنولوجيا ؛
وحيث إن الشركة املستهدفة « »Refinitiv Parent Ltdهي شركة
ذات مسؤولية محدودة خاضعة لقوانين جزر كايمان .وهي الشركة
األم لعدد من الشركات املتواجدة في جميع أرجاء العالم ،واملتخصصة
في توفير البيانات واملعلومات املالية والبنى التحتية داخل األسواق
املالية ؛

وحيث إن اقتناء شركة «»London Stock Exchange Group plc
لجميعالحصصاملكونةللرأسمالاالجتماعيلشركة»RefinitivParent
« Ltdلن يؤدي إلى إغالق السوقين املعنيتين ،نظرا لوفرة وقوة
الشركات التي تنشط في كلتيهما ؛
وحيث إنه وفقا لنتائج البحث ،فإن هذه العملية لن تؤدي إلى أي
تراكم في الحصص داخل السوقين املعنيتين ؛
وحيث إنه ال وجود ألي تداخل أفقي أو تكتلي بين أنشطة الشركتين
طرفي عملية التركيز في السوق املغربية،
قرر ما يلي :

وحيث إن الشركة البائعة « »Refinitiv Holdings Ltdهي شركة
ذات مسؤولية محدودة خاضعة لقوانين جزر كايمان .وهي تمتلك
جميع الحصص املكونة لرأسمال شركة « »Refinitiv Parent Ltd؛  
ّ
وحيث إنه ،حسب تصريح الطرفين املعنيين ،ستمكن هذه العملية
من توفير منتجات وخدمات متنوعة متعلقة بالبنى التحتية لألسواق
املالية ،وكذا تعزيز التنافسية على املستوى العالمي من خالل تشجيع
االبتكار في مجال البيانات والتكنولوجيا والخدمات املقدمة للزبناء ؛

املادة الثانية

وحيث إن السوقين املعنيتين كما تم تحديدهما هما من جهة
السوق الوطنية للمعلومات املالية ّ
املجمعة على شكل حلول ّ
مجهزة،
ومن جهة أخرى السوق الوطنية للخدمات التكنولوجية للقطاع
املالي ؛

يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة
باقتناء شركة « »London Stock Exchange Group plcلجميع
الحصص املكونة للرأسمال االجتماعي لشركة «Refinitiv Parent
.»Ltd

وحيث إن الشركة املقتنية «»London Stock Exchange Group plc
ليس لها أي فرع باملغرب لكنها تنشط على مستوى السوق الوطنية
للخدمات التكنولوجية للقطاع املالي ؛

املادة األولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد / 35ع.ت.إ  2020/بتاريخ
 12من شعبان  6( 1441أبريل  ،)2020يستوفي كافة الشروط
القانونية.

وحرر بالرباط في  10ذي القعدة  2( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.

