


الصفحة القطاعات الىزارية و المؤسسات الرمس
715 وزارة انصىبعت وانتجبرة وانتكىىنىجيبث انحذيثت 28

752 وزارة انثقبفت 29

823 وزارةاإلسكبن وانتعمير وانتىميت انمجبنيت 30

862 وزارة انتشغيم و انتكىيه انمهىي 31

883 32  انىزارة انمكهفت ببنعالقبث مع انبرنمبن

888
انىزارة انمىتذبت نذي انىزير األول انمكهفت بتحذيث انقغبعبث 

انعبمت
33

895 إدارة انذفبع انىعىي 34

899 انمىذوبيت انسبميت نقذمبء انمقبوميه وأعضبء جيش انتحرير 35

906 انىفقبث انغبرئت وانمخصصبث االحتيبعيت 36

908 وزارة انتجبرة انخبرجيت 37

915 انمىذوبيت انسبميت نهتخغيظ 42

937 انمىذوبيت انسبميت نهميبي و انغبببث ومحبربت انتصحر 45

975 48 وزارة انتىميت اإلجتمبعيت واألسرة وانتضبمه

987
انىزارة انمىتذبت نذي انىزير األول انمكهفت ببنجبنيت انمغربيت 

انمقيمت ببنخبرج
50

993 انمىذوبيت انعبمت إلدارة انسجىن وإعبدة اإلدمبج 51

3/3جسء 

الفهــــــــــــــــــــــــــرش



التوزيع على القطاعات الوزارية و المؤسسات للعتمادات المفتوحة
فيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالميزانية العامة

 للسنة المالية 2009

(بالدرهم)

القطاع الوزاري
نفقات الستثمارنفقات التسيير

اعتمادات الموظفين و 

العوان

اعتمادات المعدات و 

النفقات المختلفة
اعتمادات اللتزاماعتمادات الداء

 125 867 000 73 668 000 540 326 000 81 000 000 وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

 168 669 000 142 000 000 175 000 000 170 000 000 وزارة الثقافة

 241 911 000 339 188 000 495 128 000 20 000 000 وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

 165 365 000 415 729 000 495 165 000 245 000 000 وزارة التشغيل و التكوين المهني

 15 257 000 4 817 000 - -   الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان

 48 924 000 15 540 000 29 918 000 18 000 000 الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

 14 944 940 000 4 730 000 000 4 940 000 000 3 490 000 000 إدارة الدفاع الوطني

 43 651 000 46 944 000 10 061 000 8 500 000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

 - 3 000 000 000 - - النفقات الطارئة والمخصصات الحتياطية

 24 450 000 14 362 000 7 500 000 4 100 000 وزارة التجارة الخارجية

 216 707 000 85 883 000 70 337 000 20 000 000 المندوبية السامية للتخطيط

 364 583 000 40 956 000 152 460 000 120 000 000 المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

 45 861 000 309 797 000 195 135 000 4 000 000  وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن

 4 863 000 185 585 000 145 500 000 6 200 000 الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

 540 153 000 519 677 000 264 000 000 448 000 000 المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج
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قانون المالية لسنة 2009

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

ميزانية التسيير

000 867 125 الموظفون و العوان

000 668 73 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 540 326 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 81 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.28.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام91

111106 550 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112--- أعوان دائمون21

113710 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

12180 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف50

12210 000 تعويض عن التنصيب51

1431 000 مساعدة استثنائية عن السكن52

142--- منح ومكافآت الولدة53

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم54

122199 000 تعويضات جزافية عن الجولت بالمدينة لفائدة مفتشي أدوات القياس55

12235 000 تعويضات عن المراقبة الخاصة وأشغال القياس الخاصة بأعوان مصلحة أدوات القياس56

1221187 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة57

تعويضات عن الخطار والعباء60

12310 000 مكافآت للسائقين61

12321 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين62

129--- مكافأة التقنية لعوان معمل الطباعة63

124--- تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية64

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد65

000 803 107 مجموع الفقرة :  10

000 803 107 مجموع المادة :  0000 

ميدان البريد والمواصلت والتكنولوجيات الحديثة7000

الدارة العامة7100
10 دعم المهام91

11116 352 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112171 000 أعوان دائمون21

1131 261 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

12180 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف50

12210 000 تعويض عن التنصيب51

143700 مساعدة استثنائية عن السكن52

122--- مكافأة عن اللباس53

تعويضات عن الخطار والعباء60

1241 200 مكافأة التعيين61

123600 مكافآت للسائقين62

12490 000 مكافأة عن النتاجية63

1231 500 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين64

122193 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة65

1243 000 تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية66

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد67

000 064 18 مجموع الفقرة :  10

000 064 18 مجموع المادة :  7100 
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.28.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 867 125 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.28.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.28.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
دعم المصالح10

11 تدبير المعدات واللوجيستيك والصول الثابتة93

تحملت عقارية10

281 500 ضرائب ورسوم11

4412825 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111751 400 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب14

499201 600 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

4411--- اكتراء أرض في الملك العام16

رسوم وإتاوات20

4312 210 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

435--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصلت المتعلقة بالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 22

الموظفين و اعوان الدولة

434200 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333300 000 مستحقات الماء24

332350 000 مستحقات الكهرباء25

433600 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة26

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

35134 500 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

352--- اشتراك وتوثيق وطبع33

413430 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب34

4132--- صيانة وإصلح عتاد المطبعة35

372--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني36

4424--- اكتراء العتاد والثاث37

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

2470 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

4421--- اكتراء السيارات44

49370 000 مصاريف تأمين السيارات45

نقل وتنقل50

4211200 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212900 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214500 000 تعويضات كيلومترية53

42211 350 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222450 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

مصاريف النقل والستقبال والقامة للشخصيات الجنبية60

4211--- مصاريف نقل الشخصيات الجنبية61

47--- مصاريف االقامة والستقبال62

نفقات مختلفة70

342--- لباس العوان71

47--- مصاريف االقامة والستقبال72

46--- الشهار والطبع والعلن73

455--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء74
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.28.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

339--- شراء المحروقات75

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية76

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية77

455--- أتعاب الخبراء78

361--- شراء المواد الصيدلية79

000 124 9 مجموع الفقرة :  11

12 تدبير الموارد البشرية93

مساعدة وأعمال اجتماعية10

58950 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة11

573400 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين12

تكوين وتداريب20

582--- منح الدراسات في الخارج21

589--- مصاريف التمدرس22

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج23

121--- مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات24

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات25

000 450 مجموع الفقرة :  12

13 تدعيم نظام العلم والتدبير93
845--- شراء عتاد معلومياتي10

879--- شراء البرامج المعلومياتية20

35350 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي30

413350 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات40

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها50

453--- دراسات معلومياتية60

845--- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط70

000 100 مجموع الفقرة :  13

000 674 9 مجموع المادة :  0000 

الوزير ، الديوان ، الكتابة العامة ، المفتشية العامة والمصالح الخارجية للوزارة1000

المصالح الخارجية للوزارة1500
دعم المصالح10

11 تدبير المعدات واللوجيستيك والصول الثابتة93

تحملت عقارية10

2100 000 ضرائب ورسوم11

44121 400 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب21

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات22

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب23

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني24

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

2420 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية33

49345 000 مصاريف تأمين السيارات34
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.28.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

نقل وتنقل40

4211250 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج42

4214240 000 تعويضات كيلومترية43

42211 000 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

4222--- تعويضات المهمة بالخارج45

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية46

نفقات مختلفة50

342--- لباس العوان51

352--- اشتراك وتوثيق52

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية53

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات54

رسوم وإتاوات60

4311 060 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية61

43440 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت62

333200 000 مستحقات الماء63

332200 000 مستحقات الكهرباء64

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة65

000 555 4 مجموع الفقرة :  11

12 تدعيم نظام العلم والتدبير93
845--- شراء عتاد معلومياتي10

879--- شراء البرامج المعلومياتية20

353--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي30

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات40

45420 000 مصاريف التكوين والتداريب50

453--- دراسات معلومياتية60

845--- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط70

000 20 مجموع الفقرة :  12

000 575 4 مجموع المادة :  1500 

قطاع الصناعة3000

المديرية العامة للصناعة3100
دعم المصالح10

11 تدبير المعدات واللوجيستيك والصول الثابتة93

أثات وعتاد ولوازم المكتب10

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب11

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات12

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب13

نقل وتنقل20

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب21

4212100 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج22

4221150 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة23

422260 000 تعويضات المهمة بالخارج24

331--- شراء الوقود والزيوت25

نفقات مختلفة30

352--- اشتراك وتوثيق31

455--- مصاريف الستشارة والخبرة32
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.28.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

47--- مصاريف االقامة والستقبال33

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها34

4422--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة35

455--- مصاريف الستشاريين والمحاضرين36

000 310 مجموع الفقرة :  11

12 تدعيم نظام العلم والتدبير93
845--- شراء عتاد معلومياتي10

879--- شراء البرامج المعلومياتية20

353--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي30

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات40

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها50

451--- دراسات ومساعدات60

مجموع الفقرة :  12

000 310 مجموع المادة :  3100 

مديرية الدراسات والتخطيط الصناعي3200
دراسات وأبحاث10

11 البحث السنوي حول الصناعات التحويلية93
42211 800 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

4214--- تعويضات كيلومترية20

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب30

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين40

مصاريف تحديث المنظومة الحصائية50

422150 000 تعويضات التنقل داخل المملكة51

421250 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4222--- تعويضات المهمة بالخارج53

331--- شراء الوقود والزيوت54

351--- شراء لوازم المكتب55

000 900 1 مجموع الفقرة :  11

12 بحث الظرفية حول فعاليات القطاع الصناعي93

دليل النتاج الصناعي10

42211 500 000 تعويضات التنقل داخل المملكة11

4214100 000 تعويضات كيلومترية12

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب13

إنجاز دليل النتاج الصناعي20

451--- أبحاث ودراسات عامة عن طريق المقاولة21

000 600 1 مجموع الفقرة :  12

13 بحث الظرفية حول تتبع الستثمار في القطاع الصناعي93
4221530 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

4214--- تعويضات كيلومترية20

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب30

إنجاز البحث حول الظرفية40

451--- أبحاث ودراسات عامة عن طريق المقاولة41

000 530 مجموع الفقرة :  13

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية20

21 إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة93
47--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء الجانب بالمغرب10
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4221--- تعويضات التنقل داخل المملكة20

331--- شراء الوقود والزيوت30

47--- مصاريف االقامة والستقبال40

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات50

مجموع الفقرة :  21

مساندةالبتكار30

31 نقل المهارات والتقنيات والتكنولوجيا93

مصاريف تمثيلية خارج المقر لمنظمة المم المتحدة للتنمية الصناعية10

591--- مشاركة و مساهمة في التمثيلية خارج المقر لمنظمة المم المتحدة للتنمية الصناعية)111

594 000 000 دفع برسم المساهمة في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين )201

000 000 4 مجموع الفقرة :  31

50 عصرنة المنظومة الحصائية95
4221--- تعويضات التنقل داخل المملكة10

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج20

4222--- تعويضات المهمة بالخارج30

331--- شراء الوقود والزيوت40

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات50

مجموع الفقرة :  50

000 030 8 مجموع المادة :  3200 

مديرية المعايرة الصناعية وتوخي الجودة3300
اعتماد سياسة إنعاش الجودة والمعايرة لفائدة المقاولت الصناعية والتجارية10

11 قيادة السياسة الوطنية في مجال المواصفات والعتماد والمعايرة93

مصاريف متعلقة بالمواصفات10

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات11

459--- ترجمة المواصفات12

352--- اشتراك وتوثيق13

4221--- تعويضات التنقل داخل المملكة14

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية15

46--- الشهار والطبع والعلن16

مصاريف الشهاد20

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة21

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات22

455--- مصاريف الستشارة والخبرة23

47--- مصاريف االقامة والستقبال24

46--- الشهار والطبع والعلن25

4222--- تعويضات المهمة بالخارج26

مصاريف المصادقة30

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة31

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

455--- مصاريف الستشارة والخبرة33

مصاريف دعم الجودة40

422150 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4222--- تعويضات المهمة بالخارج42

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب43

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج44

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات45
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 50 مجموع الفقرة :  11

12 تطبيق سياسة الحكومة في مجال الميترولوجيا93

أثات وعتاد ولوازم المكتب10

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب11

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات12

352--- اشتراك وتوثيق13

455--- مصاريف الستشارة والخبرة14

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية20

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية21

353--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي22

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها23

846--- شراء عتاد تقني24

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني25

نقل وتنقل30

4211100 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب31

421230 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج32

4214--- تعويضات كيلومترية33

422160 000 تعويضات التنقل داخل المملكة34

4222130 000 تعويضات المهمة بالخارج35

47--- مصاريف االقامة والستقبال36

000 320 مجموع الفقرة :  12

13 مراقية جودة النتوجات والخدمات الصناعية93

مصاريف مراقبة جودة المنتوجات الصناعية10

39--- شراء عينات من مواد صناعية11

499--- مصاريف المختبر و التحليلت12

4221150 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة13

331--- شراء الوقود والزيوت14

454--- تكوين العاملين في المراقبة15

846--- شراء عتاد تقني16

4214--- تعويضات كيلومترية17

455--- مصاريف الستشارة والخبرة18

352--- شراء وثائق تقنية19

845--- شراء عتاد معلومياتي20

نقل وتنقل30

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة31

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج32

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب33

4222--- تعويضات المهمة بالخارج34

455--- مصاريف الستشارة والخبرة35

352--- اشتراك وتوثيق36

46--- مصاريف الخبار و التحسيس37

000 150 مجموع الفقرة :  13

14 تدعيم البنيات التحتية التكنولوجية93

مصاريف متعلقة بوحدة تدبير المشروع10

4221--- تعويضات التنقل داخل المملكة11

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب12

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج13
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4222--- تعويضات المهمة بالخارج14

331--- شراء الوقود والزيوت15

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات16

مجموع الفقرة :  14

000 520 مجموع المادة :  3300 

مديرية النتاج الصناعي3400
النعاش والتنمية الصناعية: تفعيل مخطط القلع10

11 التنمية اليرادية لحرف جديدة93
4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج10

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات20

47--- مصاريف االقامة والستقبال30

4221--- تعويضات التنقل داخل المملكة40

4222--- تعويضات المهمة بالخارج50

331--- شراء الوقود والزيوت60

مجموع الفقرة :  11

12 تنمية إرادية لمهن جديدة: خدمات عن بعد93
55310 000 000 مساهمة الدولة في إطار العرض المغربي لترحيل الخدمات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

4222--- تعويضات المهمة بالخارج30

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج40

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات50

353--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي60

000 000 10 مجموع الفقرة :  12

13 تنمية مناطق المناولة الصناعية )صناعة السيارات، الصناعة اللكترونية، صناعة الطيران93
4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج10

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات20

47--- مصاريف االقامة والستقبال30

4221--- تعويضات التنقل داخل المملكة40

4222--- تعويضات المهمة بالخارج50

331--- شراء الوقود والزيوت60

مجموع الفقرة :  13

14 التحديث والنهوض بالنسيج القتصادي المتواجد93

نفقات متعلقة بتطبيق التفاقية حول منع السلحة الكيماوية10

422150 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة11

4222--- تعويضات المهمة بالخارج12

421220 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج13

47--- مصاريف االقامة والستقبال14

مصاريف متعلقة بمراقية المخزون المني )السكر والزيوت20

455--- أتعاب 21

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة22

331--- شراء الوقود والزيوت23

4214--- تعويضات كيلومترية24

مصاريف متعلقة بنظام المتدخلية لتحسين تنافسية المقاولت30

421220 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج31

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

47--- مصاريف االقامة والستقبال33

724



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.28.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

422120 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة34

422210 000 تعويضات المهمة بالخارج35

4214--- تعويضات كيلومترية36

454--- مصاريف التكوين والتداريب37

مصاريف الرشاد والتكوين في الصيانة الصناعية40

422160 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4214--- تعويضات كيلومترية42

4222--- تعويضات المهمة بالخارج43

47--- مصاريف االقامة والستقبال44

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب45

000 180 مجموع الفقرة :  14

15 إنعاش الستثمار الصناعي93

مصاريف متعلقة لمرصد التنافسية الصناعية10

421230 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج11

422210 000 تعويضات المهمة بالخارج12

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب13

4221100 000 تعويضات التنقل داخل المملكة14

4214--- تعويضات كيلومترية15

دراسات و أبحاث و تقييم20

42211 000 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة21

421250 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج22

422260 000 تعويضات المهمة بالخارج23

47--- مصاريف االقامة والستقبال24

4214--- تعويضات كيلومترية25

000 250 1 مجموع الفقرة :  15

000 430 11 مجموع المادة :  3400 

مديرية التجارة الداخلية4000
تنمية السوق الداخلية10

11 تحسين محيط المقاولت93

أثات وعتاد ولوازم المكتب10

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب11

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات12

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب13

نقل وتنقل20

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب21

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج22

422150 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة23

4222110 000 تعويضات المهمة بالخارج24

4214--- تعويضات كيلومترية25

331--- شراء الوقود والزيوت26

تدبير الشغال المعلوماتية30

845--- شراء عتاد معلومياتي31

879--- شراء البرامج المعلومياتية32

353--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي33

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات34

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها35
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

453--- دراسات معلومياتية36

454--- مصاريف المدارسات والتظاهرات37

000 160 مجموع الفقرة :  11

12 حماية المستهلك93

دراسة حول التجارة غير المنظمة10

4221180 000 تعويضات التنقل داخل المملكة11

353--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي12

455--- مصاريف الستشارة والخبرة13

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها14

4222--- تعويضات المهمة بالخارج15

454--- مصاريف المدارسات والتظاهرات16

4214--- تعويضات كيلومترية17

نفقات مختلفة20

47--- مصاريف االقامة والستقبال21

46--- الشهار والطبع والعلن22

455--- مصاريف الستشارة والخبرة23

000 180 مجموع الفقرة :  12

000 340 مجموع المادة :  4000 

المؤسسات العمومية5000

المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولت5100
10 تكوين الطر91

55129 789 000 إعانة التسيير لفائدة المعهد العالي للتجارة وإدالرة المقاولت10

000 789 29 مجموع الفقرة :  10

000 789 29 مجموع المادة :  5100 

ميدان البريد والمواصلت والتكنولوجيات الحديثة7000

الدارة العامة7100
10 دعم المهام86

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111200 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872160 000 ترتيب وتهيئة وتركيب14

رسوم وإتاوات20

431700 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

433100 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة22

43460 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت25

33350 000 مستحقات الماء26

332140 000 مستحقات الكهرباء27

49972 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة28

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

87170 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351250 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134120 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

35370 000 شراء لوازم معلومياتية35
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.28.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4132--- اصلح و صيانة عتاد المواصلت السلكية و اللسلكية36

84430 000 شراء و تركيب عتاد المواصلت السلكية و اللسلكية37

حظيرة السيارات40

4131120 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331300 000 شراء الوقود والزيوت42

2418 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

49314 000 مصاريف تأمين السيارات44

4421--- اكتراء السيارات45

نقل وتنقل50

421150 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212380 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

421420 000 تعويضات كيلومترية53

4221380 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222380 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

نفقات مختلفة60

34210 000 لباس61

47220 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62

46150 000 الشهار والطبع والعلن63

121--- مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات64

35280 000 اشتراك وتوثيق65

45450 000 مصاريف تنظيم المناظرات والندوات66

4750 000 مصاريف اليواء والطعام67

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية68

000 244 4 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
58922 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573130 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 152 مجموع الفقرة :  20

000 396 4 مجموع المادة :  7100 

مديرية الشؤون العامة7500
10 تكوين و تداريب91

45460 000 تكوين داخل المملكة10

45444 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات20

000 104 مجموع الفقرة :  10

000 104 مجموع المادة :  7500 

مديرية الستثمارات الخارجية8000
10 دعم المهام)911

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

44121 645 116 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111321 912 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

49950 032 مصاريف حراسة المباني الدارية15

رسوم وإتاوات20

431300 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.28.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

43360 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة22

43420 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

33340 000 مستحقات الماء24

332100 000 مستحقات الكهرباء25

عتاد وتأثيث ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351200 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

353--- شراء لوازم معلومياتية35

4133100 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

حظيرة السيارات40

413130 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات42

331100 000 شراء الوقود والزيوت43

247 440 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية44

4933 600 مصاريف تأمين السيارات45

نقل وتنقل50

421140 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212200 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214--- تعويضات كيلومترية53

422190 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222200 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213100 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد56

4211--- مصاريف نقل الشخصيات الجنبية57

454--- تعويضات التدريب58

إنعاش واتصال60

46--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات الشهارية61

459180 000 مصاريف الترجمة و الترجمة الفورية و التلخيص62

351180 000 مصاريف طبع وتجليد المؤلفات63

46301 300 مصاريف الشهار والعلن64

نفقات مختلفة70

34220 000 لباس71

4780 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال72

4710 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية73

59130 000 النخراط في المنظمات الدولية74

499--- شراء الهدايا للشخصيات75

4620 000 الشهار والطبع والعلن76

35270 600 اشتراك وتوثيق وطبع77

000 500 4 مجموع الفقرة :  10

000 500 4 مجموع المادة :  8000 

000 668 73 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.28.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

الدارة العامة0000
دعم المصالح 10

تدبير المعدات واللوجيستيك والصول الثابتة 11 93

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30600 000800 000 أتعاب 455

403 800 0008 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

501 400 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

60------ مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب70

711 500 0002 500 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

72300 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

73------ شراء عتاد المطبعة849

74290 000--- صيانة وإصلح عتاد المطبعة4132

75224 000500 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

76------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

77------ شراء عتاد تقني846

78------ اكتراء العتاد والثاث4424

حظيرة السيارات80

81600 000--- شراء السيارات النفعية8511

82------ شراء السيارات السياحية8512

83------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

84200 000--- شراء الوقود والزيوت331

85350 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

86932 000--- اكتراء السيارات4421

90------ دراسات هندسية وجيوتقنية وتقنية وطبوغرافية452

000 800 11  مجموع الفقرة :  11   10 196 000

تدبير الموارد البشرية 12 93

101 000 0001 000 000 مصاريف التكوين والتداريب454

20------ شراء العتاد التعليمي84

30500 0001 000 000 دراسات نوعية451

40------ دراسات عامة451

50------ دراسات ومساعدات451

000 000 2  مجموع الفقرة :  12   1 500 000

تدعيم نظام العلم والتدبير 13 93

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية10

113 000 0005 000 000 شراء عتاد معلومياتي845

126 000 0005 000 000 شراء البرامج المعلومياتية879

13550 000--- شراء لوازم معلومياتية353

14300 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

15------ شراء عتاد تقني846

16------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

171 700 0002 000 000 دراسات ومساعدات451

182 050 000--- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط845

19600 000--- اشتراك وتوثيق352

20400 000--- الشهار والطبع والعلن46
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

301 500 000--- نشر و إذاع و اتصال46

40------ مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

50------ مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات الشهارية46

60------ مصاريف البتكار و الطبع46

000 000 12  مجموع الفقرة :  13   16 100 000

 27 796 000 25 800 000  مجموع المادة :  0000 

الوزير ، الديوان ، الكتابة العامة ، المفتشية العامة والمصالح 1000

الخارجية للوزارة

المصالح الخارجية للوزارة1500
دعم المصالح 10

تدبير المعدات واللوجيستيك والصول الثابتة 11 93

10------ شراء الراضي811

202 000 0006 000 000 تشييد المباني الدارية8211

301 200 0001 500 000 أتعاب 455

405 000 00010 000 000 أشغال التهيئة للمباني والقامة872

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب50

511 000 0003 500 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

52100 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

53400 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

54------ اكتراء العتاد والثاث4424

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

62------ شراء السيارات السياحية8512

63------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

64300 000--- شراء الوقود والزيوت331

65300 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

7080 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

802 000 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

90------ دراسات هندسية وجيوتقنية وتقنية وطبوغرافية452

000 000 21  مجموع الفقرة :  11   12 380 000

تدعيم نظام العلم والتدبير 12 93

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية10

11------ شراء عتاد معلومياتي845

12------ شراء البرامج المعلومياتية879

13160 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

14120 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

15------ شراء عتاد تقني846

16------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

17------ شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط845

18------ تكوين وتداريب في العلميات454

19100 000--- اشتراك وتوثيق352

000 380  مجموع الفقرة :  12 

 12 760 000 21 000 000  مجموع المادة :  1500 

قطاع الصناعة3000

مديرية الدراسات والتخطيط الصناعي3200
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

دراسات وأبحاث 10

البحث السنوي حول الصناعات التحويلية 11 93

أثاث وعتاد ولوازم المكتب10

11------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

12------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

13------ شراء لوازم معلومياتية353

14------ اكتراء العتاد والثاث4424

20------ شراء السيارات السياحية8512

30400 000--- شراء الوقود والزيوت331

40------ مصاريف الستشارة والخبرة455

50400 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

60------ اكتراء السيارات4421

7019 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

80------ دراسات عامة451

90------ دراسات نوعية451

000 819  مجموع الفقرة :  11 

بحث الظرفية حول فعاليات القطاع الصناعي 12 93

دليل النتاج الصناعي10

11461 000--- شراء الوقود والزيوت331

12------ اشتراك وتوثيق352

13370 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

14------ اكتراء السيارات4421

15------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

16------ اكتراء العتاد والثاث4424

000 831  مجموع الفقرة :  12 

بحث الظرفية حول تتبع الستثمار في القطاع الصناعي 13 93

10100 000--- شراء الوقود والزيوت331

20------ اشتراك وتوثيق352

30------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

40------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

000 100  مجموع الفقرة :  13 

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 20

خلق فضاءات استقبال جديدة 21 93

دراسات10

11------ مصاريف الستشارة والخبرة455

12------ نفقات النقل الخاصة بالخبراء4219

13------ مصاريف المهام وإقامة الخبراء الجانب بالمغرب47

14------ دراسات تقنية ومعمارية452

15------ مصاريف طبع ونشر نتائج الدراسات351

16------ مصاريف التحاليل499

17------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

أشغال التهيئة الخارجية و الداخلية20

21------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

22------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

23------ أشغال التطهير8325

24------ صيانة و اصلح شبكات الماء الشروب و الكهرباء و المواصلت السلكية و 4123

اللسلكية و التطهير
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

25------ أشغال الطرق8319

30------ أشغال البناء834

404 500 000--- شراء الراضي)8111

إنجاز دراسات حول آثار المناطق والحظائر الصناعية على البيئة50

51------ دراسات عامة451

52------ مصاريف االقامة والستقبال47

53------ شراء الوقود والزيوت331

60------ دراسة الجدوى لمشروع الحظيرة الصناعية للجرف الصفر451

000 500 4  مجموع الفقرة :  21 

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة 22 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80------ شراء الراضي)8111

90------ دراسات ومساعدات)4511

 مجموع الفقرة :  22 

إنجاز فضاءات الستقبال لفائدة المقاولت الصغيرة جدا 23 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية452

30------ أشغال البناء834

40------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

50------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

60------ شبكة التصالت8323

70------ شراء الراضي)8111

803 000 000--- المساهمة في حضانة المقاولت )7511

90------ جائزة البتكار)5891

000 000 3  مجموع الفقرة :  23 

مساندةالبتكار 30

نقل المهارات والتقنيات والتكنولوجيا 31 93

مصاريف عصرنة وتدعيم المنظومة الحصائية10

11------ تعويضات إقامة الخبراء الجانب المكلفين بمهمة في المغرب47

12------ شراء الوقود والزيوت331

13------ مصاريف االقامة والستقبال47

مصاريف البرنامج المتكامل لمنظمة المم المتحدة للتنمية الصناعية20

21------ تعويضات إقامة الخبراء الجانب المكلفين بمهمة في المغرب47

22------ الشهار والطبع والعلن46

23------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

مصاريق شبكة نشر التكنولوجيا30

31------ مصاريف الستشارة والخبرة455

324 500 000--- المساهمة في برنامج نشر التكنولوجيا7113

40------ مصاريف الدراسات والبحاث والخبرة459

000 500 4  مجموع الفقرة :  31 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

دعم تنمية وخلق المشاريع المبتكرة 32 93

مصاريف تمثيلية خارج المقر لمنظمة المم المتحدة للتنمية الصناعية10

11------ شراء السيارات النفعية8511

12------ شراء السيارات السياحية8512

13110 000--- دفع للتمثيلية خارج المقر لمنظمة المم الصناعية)791

20------ دفع برسم المساهمة في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين )791

000 110  مجموع الفقرة :  32 

 13 860 000  مجموع المادة :  3200 

جهة وادي الذهب- الكويرة3201

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10

خلق فضاءات استقبال جديدة 11 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

دراسات80

81------ دراسات عامة451

82------ دراسات نوعية451

83------ دراسات ومساعدات451

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  3201 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء3202

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10

خلق فضاءات استقبال جديدة 11 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

دراسات80

81------ دراسات عامة451

82------ دراسات نوعية451

83------ دراسات ومساعدات)4511

904 000 000--- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

000 000 4  مجموع الفقرة :  11 

 4 000 000  مجموع المادة :  3202 

جهة كلميم - السمارة3203
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1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10

خلق فضاءات استقبال جديدة 11 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

دراسات80

81------ دراسات عامة451

82------ دراسات نوعية451

83------ دراسات ومساعدات)4511

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  3203 

جهة سوس - ماسة - درعة3204

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة 11 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1
90------ شراء الراضي)8111

 مجموع الفقرة :  11 

خلق فضاءات استقبال جديدة 12 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

دراسات80

81------ دراسات عامة451

82------ دراسات نوعية451

83------ دراسات ومساعدات)4511

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  3204 
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1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن3205

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة 11 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80400 000--- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1
90------ شراء الراضي)8111

000 400  مجموع الفقرة :  11 

خلق فضاءات استقبال جديدة 12 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

دراسات80

81------ دراسات عامة451

82------ دراسات نوعية451

83------ دراسات ومساعدات)4511

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  12 

 400 000  مجموع المادة :  3205 

جهة الشاوية - ورديغة3206

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة 11 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1
90------ شراء الراضي)8111

 مجموع الفقرة :  11 

خلق فضاءات استقبال جديدة 12 93

10------ أشغال التهيئة872
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1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

دراسات80

81------ دراسات عامة451

82------ دراسات نوعية451

83------ دراسات ومساعدات451

902 000 000--- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

000 000 2  مجموع الفقرة :  12 

 2 000 000  مجموع المادة :  3206 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز3207

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة 11 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1
90------ شراء الراضي)8111

 مجموع الفقرة :  11 

خلق فضاءات استقبال جديدة 12 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

دراسات80

81------ دراسات عامة451

82------ دراسات نوعية451

83------ دراسات ومساعدات)4511

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  3207 

الجهة الشرقية3208

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10
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1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة 11 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

806 000 000--- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1
90------ دراسات ومساعدات)4511

000 000 6  مجموع الفقرة :  11 

خلق فضاءات استقبال جديدة 12 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ شراء الراضي)8111

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

دراسات80

81------ دراسات عامة451

82------ دراسات نوعية451

83------ دراسات ومساعدات)4511

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  12 

 6 000 000  مجموع المادة :  3208 

جهة الدارالبيضاء الكبرى3209

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10

خلق فضاءات استقبال جديدة 11 93

10------ شراء الراضي)8111

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

دراسات80

81------ دراسات عامة451

82------ دراسات نوعية451

83------ دراسات ومساعدات)4511

904 200 000--- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

000 200 4  مجموع الفقرة :  11 

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة 12 93

10------ أشغال التهيئة872
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1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80------ دراسة حول وضع القطب الصناعي الجهوي451

90------ دراسات ومساعدات)4511

 مجموع الفقرة :  12 

 4 200 000  مجموع المادة :  3209 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير3210

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة 11 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80------ دراسة حول وضع القطب الصناعي الجهوي451

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  11 

إنجاز فضاءات الستقبال لفائدة المقاولت الصغيرة جدا 12 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80------ شراء الراضي)8111

 مجموع الفقرة :  12 

خلق فضاءات استقبال جديدة 13 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

دراسات80

81------ دراسات عامة451

82------ دراسات نوعية451

83------ دراسات ومساعدات)4511
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1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  3210 

جهة دكالة - عبدة3211

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة 11 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80------ دراسات ومساعدات)4511

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  11 

خلق فضاءات استقبال جديدة 12 93

10------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1
20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

دراسات80

81------ دراسات عامة451

82------ دراسات نوعية451

83------ دراسات ومساعدات)4511

90------ شراء الراضي811

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  3211 

جهة تادلة - أزيلل3212

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10

خلق فضاءات استقبال جديدة 11 93

10------ شراء الراضي)8111

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80------ دراسات ومساعدات)4511
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1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

903 000 000--- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

000 000 3  مجموع الفقرة :  11 

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة 12 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80------ دراسة حول وضع القطب الصناعي الجهوي451

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  12 

 3 000 000  مجموع المادة :  3212 

جهة مكناس -  تافيللت3213

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة 11 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ شراء الراضي)8111

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80------ دراسات ومساعدات)4511

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  11 

خلق فضاءات استقبال جديدة 12 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

دراسات80

81------ دراسات عامة451

82------ دراسات نوعية451

83------ دراسات ومساعدات)4511

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  3213 

740



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

جهة فاس - بولمان3214

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة 11 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80------ دراسات ومساعدات)4511

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  11 

خلق فضاءات استقبال جديدة 12 93

10------ شراء الراضي)8111

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80------ دراسات ومساعدات)4511

9010 000 000--- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

000 000 10  مجموع الفقرة :  12 

 10 000 000  مجموع المادة :  3214 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات3215

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة 11 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80------ دراسات ومساعدات)4511

902 000 000--- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

000 000 2  مجموع الفقرة :  11 

خلق فضاءات استقبال جديدة 12 93

10------ شراء الراضي)8111

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

دراسات80

81------ دراسات عامة451

82------ دراسات نوعية451

83------ دراسات ومساعدات)4511

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  12 

 2 000 000  مجموع المادة :  3215 

جهة طنجة - تطوان3216

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية 10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة 11 93

10------ أشغال التهيئة872

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

80------ دراسات ومساعدات)4511

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  11 

خلق فضاءات استقبال جديدة 12 93

10------ شراء الراضي)8111

20------ دراسات تقنية ومعمارية452

30------ أشغال البناء834

40------ أشغال الطرق8319

50------ تزويد بالطاقة الكهربائية8322

60------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

70------ أشغال التطهير8325

دراسات80

81------ دراسات عامة451

82------ دراسات نوعية451

83------ دراسات ومساعدات)4511

90------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 772

والتنمية)1

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  3216 

مديرية المعايرة الصناعية وتوخي الجودة3300
اعتماد سياسة إنعاش الجودة والمعايرة لفائدة المقاولت الصناعية والتجارية 10

قيادة السياسة الوطنية في مجال المواصفات والعتماد والمعايرة 11 93

دراسة حول آثار السبوع الوطني للجودة10

11------ الشهار والطبع والعلن46
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1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

12150 000--- مصاريف الستقبالت47

13300 000--- شراء الوقود والزيوت331

تكوين و إخبار و مساعدة20

21------ مصاريف الستشارة والخبرة455

22------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

23------ مصاريف الخبار46

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء السيارات السياحية8512

مصاريف دعم الجودة50

51250 000--- مصاريف الستشارة والخبرة455

52------ الشهار والطبع والعلن46

53------ اشتراك وتوثيق352

54900 000--- مصاريف الستقبالت47

5530 000--- الجائزة الوطنية للجودة589

56------ شراء عتاد تقني846

57------ مصاريف نقل الموظفين بالخارج4212

بناء و تجهيز المعهد المغربي للمعايرة60

61------ شراء الراضي811

62------ أشغال البناء834

63------ أشغال التهيئة والقامة872

64------ شراء وتركيب العتاد التقني84

65------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

66------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

67------ دعم للمعهد المغربي للمعايرة751

68------ أتعاب 455

مصاريف الشهاد على المنتوجات70

71------ اشتراك وتوثيق352

72------ الشهار والطبع والعلن46

73------ مصاريف الستشارة والخبرة455

مصاريف الشهاد على نظم الجودة80

81------ مصاريف الستشارة والخبرة455

82------ الشهار والطبع والعلن46

83------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

90600 000--- المساهمة والمشاركة في المنظمات الجهوية والدولية79

000 230 2  مجموع الفقرة :  11 

تطبيق سياسة الحكومة في مجال الميترولوجيا 12 93

10------ شراء الراضي811

20------ أشغال البناء834

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ تهيئة محطات التعيير872

50------ مصاريف المختبر و التحليلت499

عتاد تقني و آلت القياس60

61------ شراء عتاد تقني و آلت القياس84

6270 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

6340 000--- صيانة آلت القياس4132

64------ مصاريف مراقبة آلت القياس459

65------ شراء لوازم للعتاد التقني353
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1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

67------ شراء الدوات الصغيرة وعتاد آخر391

70------ أتعاب 455

80------ مصاريف الستشارة والخبرة455

90------ شراء الوقود والزيوت331

000 110  مجموع الفقرة :  12 

مراقية جودة النتوجات والخدمات الصناعية 13 93

مراقبة جودة المنتوجات الصناعية10

11100 000--- شراء عينات من مواد صناعية39

125 000 000--- مصاريف التحاليل499

13------ شراء الوقود والزيوت331

14------ تكوين العاملين في المراقبة454

15------ شراء عتاد تقني846

16------ مصاريف الستشارة والخبرة455

17------ شراء مكاتب متنقلة813

18------ تجهيز المكاتب المتنقلة879

20------ شراء عتاد معلومياتي845

اليوم الوطني حول سلمة الشغل30

31------ الشهار والطبع والعلن46

32------ مصاريف الستقبالت47

33------ شراء الكؤوس399

40------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

60------ مصاريف المساهمة في المؤسسات الدولية للجودة459

70------ شراء البرامج المعلومياتية879

000 100 5  مجموع الفقرة :  13 

تدعيم البنيات التحتية التكنولوجية 14 93

مصاريف متعلقة  بالمعايرة الصناعية و توخي  الجودة10

11------ شراء عتاد معلومياتي845

12------ شراء البرامج المعلومياتية879

13------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

14------ الشهار والطبع والعلن46

15------ دراسات و مساعدة تقنية452

16------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

17------ مصاريف الخبار46

مصاريف متعلقة  بمختبر القياس20

21------ شراء عتاد تقني846

22------ دراسات و مساعدة تقنية452

مصاريف متعلقة بالتحاد المغربي للجودة30

31------ دعم للتحاد المغربي للجودة771

مصاريف متعلقة بالجمعية المغربية للمصادقة40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

44------ دراسات و مساعدة تقنية452

45------ دعم إنشاء اللجنة المغربية للمصادقة771

46------ نفقات النقل الخاصة بالخبراء4219

مصاريف لمساعدة المقاولت لتوخي الجودة 50
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1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

51------ دراسات و مساعدة تقنية452

52------ الشهار والطبع والعلن46

53------ نفقات النقل الخاصة بالخبراء4219

مصاريف متعلقة بوحدة تدبير المشروع60

61------ دراسات و مساعدة تقنية452

62------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

63------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

64------ شراء السيارات النفعية8511

65------ شراء الوقود والزيوت331

66------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

بناء مراكز تقنية للبحاث الصناعية70

71------ دراسات الجدوى451

72------ شراء الراضي811

73------ أشغال البناء834

74------ مساعدة و خبرة452

75------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

76------ أتعاب 455

77430 000--- أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز وبناء مراكز تقنية للبحاث الصناعية80

81------ شراء وتركيب العتاد التقني84

82------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

83------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

84------ دراسات و مساعدة تقنية452

85------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

86------ مساعدة تقنية للمراكز التقنية الصناعية)4521

87------ المساهمة في مصاريف الخبرائ المحليين لفائدة المراكز التقنية79

صندوق التشجيع على التجارب90

91------ مساهمة في التجارب لصالح المؤسسات7123

925 000 000--- دفع إلى صندوق الدعم للمراكز التقنية)7721

000 430 5  مجموع الفقرة :  14 

 12 870 000  مجموع المادة :  3300 

مديرية النتاج الصناعي3400
النعاش والتنمية الصناعية: تفعيل مخطط القلع 10

تنمية إرادية لمهن جديدة: خدمات عن بعد 11 93

101 000 0003 200 000 دراسات ومساعدات)4511

20------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

30------ شراء لوازم معلومياتية353

40------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

50------ مصاريف التكوين بالمغرب والخارج454

60------ مصاريف الستشارة والخبرة455

70------ شراء الوقود والزيوت331

80------ مصاريف الشهار46

90------ مصاريف االقامة والستقبال47

000 200 3  مجموع الفقرة :  11   1 000 000

تنمية مناطق المناولة الصناعية )صناعة السيارات، الصناعة اللكترونية، صناعة

 الطيران

12 93
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1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

10------ مصاريف الستشارة والخبرة455

20------ اشتراك وتوثيق352

30------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

40------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

أثات وعتاد ولوازم المكتب50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

60------ شراء الوقود والزيوت331

70------ دراسات ومساعدات)4511

 مجموع الفقرة :  12 

التحديث والنهوض بالنسيج القتصادي المتواجد 13 93

مصاريف الرشاد والتكوين في الصيانة الصناعية10

11------ مصاريف الستشارة والخبرة455

12------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

13740 000--- مصاريف االقامة والستقبال47

مصاريف نشر تمنولوجيا العلم20

21------ دراسات عامة451

22------ مصاريف الستشارة والخبرة455

23------ مصاريف المدارسات والتظاهرات454

307 000 000--- دراسات ومساعدات)4511

40------ مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية591

000 740 7  مجموع الفقرة :  13 

التنمية اليرادية لحرف جديدة 14 93

10------ دراسات ومساعدات)4511

20------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

30------ شراء لوازم معلومياتية353

40------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

50------ مصاريف التكوين بالمغرب والخارج454

60------ مصاريف الستشارة والخبرة455

70------ مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية591

80------ مصاريف الشهار46

90------ مصاريف االقامة والستقبال47

 مجموع الفقرة :  14 

دعم عصرنة التنافسية للمقاولت 15 93

10125 000 000--- دفع لفائدة صندوق الدعم لتنافسية المقاولت)741

000 000 125  مجموع الفقرة :  15 

دعم لنجاز برنامج الجمعية من أجل التجديد والبحث العلمي 16 93

1040 000 000--- المساهمة في تمويل برنامج الجمعية من أجل التجديد والبحث العلمي)7721

000 000 40  مجموع الفقرة :  16 

 173 740 000 3 200 000  مجموع المادة :  3400 

مديرية التجارة الداخلية4000
تنمية السوق الداخلية 10

تحسين محيط المقاولت 11 93

10------ دراسات ومساعدات451

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

إتصال وإعلم30
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

31------ مصاريف المدارسات والتظاهرات454

32------ نشر و إذاع و اتصال46

33------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

40------ شراء عتاد معلومياتي845

50------ شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

60------ مصاريف الستشارة والخبرة455

70------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

مصاريف متعلقة حول ترحيل مرصد الظرقية التجارية80

81------ دراسات عامة451

82------ مساعدة تقنية ومشورة452

83------ مصاريف نقل الموظفين بالخارج4212

84------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

مصاريف متعلفة بمرصد الصفقات90

91------ مساعدة تقنية ومشورة452

92------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

93------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

 مجموع الفقرة :  11 

حماية المستهلك 12 93

10------ شراء الوقود والزيوت331

20------ مساعدة تقنية ومشورة452

30------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

40------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

50------ شراء لوازم معلومياتية353

60------ اشتراك وتوثيق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم عصرنة قطاع التجارة والتوزيع 13 95

10200 000 000--- دفع لفائدة صندوق رواج لتطوير قطاع التجارة والتوزيع)741

000 000 200  مجموع الفقرة :  13 

دعم المشاريع ذات الطابع القتصادي المقدمة من طرف غرف التجارة والصناعة 

والخدمات

20 95

1020 000 000--- دفع لفائدة صندوق التمهيد لمشاريع الستثمار المقدمة  من طرف غرف التجارة 74

والصناعة والخدمات)1

000 000 20  مجموع الفقرة :  20 

 220 000 000  مجموع المادة :  4000 

ميدان البريد والمواصلت والتكنولوجيات الحديثة7000

مديرية الدراسات والتخطيط7400
مركز مراقبة المجال الهرتزي 10 86

30------ أشغال مد الطرق والقنوات المختلفة والبنيات الساسية الداخلية والخارجية832

40------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  10 

ادخال المعلوميات بمصالح الوزارة 20 86

10------ دراسات معلومياتية453

20130 000--- شراء عتاد معلومياتي845

30120 000--- شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

40------ مصاريف التكوين454

50------ مصاريف تطوير الموقع المعلومياتي359
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

000 250  مجموع الفقرة :  20 

دراسات عامة 30 16

دراسات10

11------ دراسة  حول الستراتيجية الفرعية للتصالت451

12------ دراسة حول الصلح التنظيمي و المؤسساتي لقطاع البريد451

13------ دراسة حول التقنيات العلمية451

14------ دراسات أولية لشبكة ما بين الدارات451

15400 000--- مصاريف التكوين454

16------ دراسة حول الخدمة الشمولية البريدية451

171 000 000--- دراسات و استشارات451

000 400 1  مجموع الفقرة :  30 

مشروع تعميم التقنيات العلمية 40 86

دراسات وتنمية10

11------ دراسة إطار تنمية التقنيات العلمية452

12------ دراسات لتنمية استعمال التقنيات العلمية451

13------ دراسة وإنجاز مشاريع نمودجية لتعميم التقنيات العلمية451

حكامة تكنولوجيات العلم والتصال20

211 000 0001 000 000 دراسة وتطوير برامج مكتب إدارة المشروع452

224 000 0003 500 000 مصاريف المساعدة التقنية والخبرات452

23600 0001 500 000 مصاريف إنجاز قواعد مرصد تكنولوجيات العلم والتصال459

الحكومة اللكترونية30

312 000 0008 000 000 مصاريف إنجاز القاعدة البينية وقاعدة انسجام النظمة459

322 000 0003 000 000 مصاريف إنجاز الخدمات اللكترونية الفقية439

331 000 000--- مساعدة تقنية للدارات452

العمل القطاعي40

414 000 0001 000 000 مصاريف المساهمة في إعداد قاعدة التجارة اللكترونية)4591

424 000 0001 000 000 مصاريف إنجاز قاعدة قطاعية لخدمة التدبير459

الثقة الرقمية50

515 000 0001 000 000 مصاريف المشاركة في إعداد فريق وطني للستجابة للطوارئ الحاسوبية)4991

521 500 0002 000 000 مساعدة وافتحاص أنظمة معلومات الدارات452

البنية التحتية لتكنولوجيات العلم والتصال60

612 000 0002 000 000 دراسة النطاق الواسع والنترنيت عالي الصبيب  452

622 000 0003 000 000 مساعدة تقنية لنجاز مشاريع المواصلت452

مصاريف أخرى70

71------ مصاريف التكوين454

721 000 0003 000 000 مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات454

731 500 0001 000 000 نشر و إذاع و اتصال46

74100 000--- مصاريف إيواء البوابات المعلوماتية47

75400 000--- شراء عتاد معلومياتي845

76500 000--- شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

77200 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

78------ اكتراء العتاد والثاث4424

79------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

000 000 31  مجموع الفقرة :  40   32 800 000

NET ADDED مشروع 50 86

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب10

11------ شراء عتاد وأثاث المكتب871
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

12------ شراء لوازم المكتب351

13------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

حظيرة السيارات20

21------ اكتراء السيارات4421

22------ شراء الوقود والزيوت331

نقل وتنقل30

31------ مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب4211

32------ مصاريف نقل الموظفين بالخارج4212

33------ تعويضات المهمة بالخارج4222

نفقات مختلفة40

41------ الشهار والطبع والعلن46

42------ مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات454

43------ مصاريف اليواء والطعام47

44------ أتعاب 455

45------ شراء عتاد تقني846

46------ دراسات و مساعدة تقنية452

 مجموع الفقرة :  50 

مشروع مركز التوثيق الرقمي 60 86

دراسات و تكوين و توثيق10

1150 000--- دراسات و مساعدة تقنية452

12------ مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب20

21100 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

22------ شراء لوازم المكتب351

2340 000--- شراء عتاد معلومياتي845

2440 000--- شراء عتاد تقني846

2560 000--- شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

نقل وتنقل30

3160 000--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج4212

3260 000--- تعويضات المهمة بالخارج4222

تحملت عقارية40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

42------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

نفقات مختلفة50

51------ اشتراك وتوثيق352

52100 000--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة433

5330 000--- مصاريف إيواء البوابات المعلوماتية47

000 540  مجموع الفقرة :  60 

 34 990 000 31 000 000  مجموع المادة :  7400 

مديرية الشؤون العامة7500
حظيرة السيارات 10 86

10400 000--- شراء سيارات المصالح8511

20------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

000 400  مجموع الفقرة :  10 

تكييف التراث الداري 20 86

10500 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

20300 000--- ترتيب وتهيئة وتركيب872

30400 000--- شراء وتركيب المصاعد849

4060 000--- أتعاب 455

000 260 1  مجموع الفقرة :  20 

المنظمات الدولية المتخصصة 30 86

10350 000--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية591

000 350  مجموع الفقرة :  30 

 2 010 000  مجموع المادة :  7500 

مديرية الستثمارات الخارجية8000
دعم المهام)1 10 91

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات معلومياتية453

13------ استشارات و مساعدة452

14------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

عتاد وتأثيت20

21------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

عتاد المعلوميات والبرامج30

31200 000--- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

32200 000--- شراء لوازم معلومياتية353

33100 000--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

شراء السيارات40

41------ شراء السيارات النفعية8511

42------ شراء السيارات السياحية8512

43------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

تكوين ومساعدة تقنية50

51200 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

52------ مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات454

53------ اشتراك وتوثيق352

60------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

000 700  مجموع الفقرة :  10 

إنعاش الستثمار الصناعي)1 20 93

تظاهرات لنعاش الستثمارات10

117 000 000--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

12------ اكتراء الروقة4414

13------ اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

14------ مصاريف البتكار و التنمية459

15------ مصاريف الشهار والعلن46

16------ مصاريف الترجمة والترجمة الفورية459

17------ دراسات و مساعدة تقنية و مشورة452

18------ مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعلميات ويب359

19------ اكتراء قاعات المحاضرات4414

أدوات للنعاش20

211 500 000--- مصاريف وضع وإنتاج ونشر أفلم النعاش46

221 500 000--- مصاريف وضع وإنتاج ونشر الوثائق في الحجم الورقي واللكتروني46

30------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.28.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

000 000 10  مجموع الفقرة :  20 

 10 700 000  مجموع المادة :  8000 

000 000 81 000 326 540  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.28.000 
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قانون المالية لسنة 2009

وزارة الثقافة

ميزانية التسيير

000 669 168 الموظفون و العوان

000 000 142 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 175 000 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 170 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام43

111161 596 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112870 000 أعوان دائمون21

1131 344 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

1312156 000 مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد23

تعويضات عن الساعات الضافية40

121200 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية41

1214 000 000 أتعاب رجال التعليم بالمعاهد الموسيقية ومدارس الفنون الجميلة42

121--- مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات43

121200 000 منح للساتذة المحاضرين وتعويضات عن الساعات الخصوصية لرجال التعليم العالي والبحث44

التعويضات الممثلة للمصاريف50

12210 000 تعويض عن التنصيب51

14315 000 مساعدة استثنائية عن السكن52

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم53

1221257 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة54

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد55

تعويضات عن الخطار والعباء60

123--- مكافآت للسائقين61

12315 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين62

1246 000 تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية63

000 669 168 مجموع الفقرة :  10

000 669 168 مجموع المادة :  0000 

000 669 168 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.29.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

2312 431 ضرائب ورسوم11

44122 926 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

41113 005 220 صيانة وإصلح المباني الدارية13

499465 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

32860 000 لوازم الكهرباء15

39158 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية16

رسوم وإتاوات20

4313 400 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434200 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

3331 100 000 مستحقات الماء23

3321 300 000 مستحقات الكهرباء24

431--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصلت اللسلكية25

333--- تصفية متأخرات مستحقات الماء26

332--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء27

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351655 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413440 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

8452 180 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية35

4133200 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري37

353200 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية38

49950 000 سحب وتحميض الشرطة39

حظيرة السيارات40

4131600 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

3311 200 000 شراء الوقود والزيوت42

24200 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493150 000 مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

4211250 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212500 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

421450 000 تعويضات كيلومترية53

42214 600 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222246 000 تعويضات المهمة بالخارج والتدريب بالخارج55

4213150 000 نقل العتاد والتلفيف والعبور56

4421400 000 اكتراء السيارات57

42191 200 000 نقل الشخاص المدعوين58

تكوين مستمر60

454600 000 تعويضات ومصاريف التكوين المتخصص ، والمناظرات والندوات61

تنشيط ثقافي70

49--- شراء الفرجات71

459--- مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي72
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

47500 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا73

541 800 000 دفع للصندوق الوطني للعمل الثقافي 74

5728 000 000 إعانة لفائدة المؤسسات الدبية والفنية75

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض76

45940 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط77

39--- شراء صور صاحب الجللة والرايات واللفتات78

تسيير دور الثقافة ومراكز الدراسات والبحاث80

351300 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات81

353300 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية82

359200 000 طبع وأشغال السحب83

4111500 000 صيانة وإصلح المباني الدارية84

845856 674 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية85

352100 000 اشتراك وتوثيق86

492 500 000 شراء الفرجات87

4591 500 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي88

4221382 685 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة89

نفقات مختلفة90

342200 000 لباس العوان91

46200 000 مصاريف الشهار والعلن92

352200 000 اشتراك وتوثيق93

359100 000 طبع وأشغال السحب94

59145 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية95

573500 000 المساهمة لمؤسسة محمد السادس للعمال الجتماعية للتربية والتكوين96

573800 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين97

584800 000 تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية98

010 222 46 مجموع الفقرة :  10

010 222 46 مجموع المادة :  0000 

جهة وادي الذهب- الكويرة0001
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111153 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

49980 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

3915 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

87115 000 شراء عتاد وأثاث المكتب22

35120 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

41345 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

84515 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25

41335 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

8465 000 شراء عتاد تقني27

35310 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

3525 000 اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

422130 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور42

4421--- اكتراء السيارات43

421140 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

4990 000 شراء الفرجات51

45940 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

473 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53

8495 000 شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

4593 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

4992 000 سحب وتحميض الشرطة56

3595 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

461 000 مصاريف الشهار والعلن61

342--- لباس العوان62

000 547 مجموع الفقرة :  10

000 547 مجموع المادة :  0001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء0002
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

441272 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111120 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

49960 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

3910 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

87110 000 شراء عتاد وأثاث المكتب22

35120 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

41345 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

84510 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25

41335 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

846--- شراء عتاد تقني27

35315 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

35215 000 اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

422140 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور42

4421--- اكتراء السيارات43

421140 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

49140 000 شراء الفرجات51
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

45960 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

47--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53

84930 000 شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

4595 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

49920 000 سحب وتحميض الشرطة56

35920 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

461 000 مصاريف الشهار والعلن61

342--- لباس العوان62

000 698 مجموع الفقرة :  10

000 698 مجموع المادة :  0002 

جهة كلميم - السمارة0003
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

211 400 ضرائب ورسوم11

4412114 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411180 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

49950 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

3920 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب22

35140 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

41345 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25

41336 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

846--- شراء عتاد تقني27

35310 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

3525 000 اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

422160 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور42

4421--- اكتراء السيارات43

421140 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

49160 000 شراء الفرجات51

45980 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

47--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53

8495 000 شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

45915 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

4996 000 سحب وتحميض الشرطة56

35920 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

461 000 مصاريف الشهار والعلن61
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

342--- لباس العوان62

400 728 مجموع الفقرة :  10

400 728 مجموع المادة :  0003 

جهة سوس - ماسة - درعة0004
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

223 616 ضرائب ورسوم11

4412236 160 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111100 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

49980 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

3915 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

87115 000 شراء عتاد وأثاث المكتب22

35165 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

41345 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

8455 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25

413311 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

846--- شراء عتاد تقني27

35320 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

3525 000 اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

422170 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

42139 000 نقل العتاد والتلفيف والعبور42

4421--- اكتراء السيارات43

421130 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

49250 000 شراء الفرجات51

459150 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

4740 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

45930 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

4992 000 سحب وتحميض الشرطة56

35930 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

461 000 مصاريف الشهار والعلن61

342--- لباس العوان62

776 192 1 مجموع الفقرة :  10

776 192 1 مجموع المادة :  0004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن0005
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

28 580 ضرائب ورسوم11

441285 800 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12
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1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4111100 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

499100 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

393 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

87120 000 شراء عتاد وأثاث المكتب22

35115 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

84510 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25

41335 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

846--- شراء عتاد تقني27

35310 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

3525 000 اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

422140 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور42

4421--- اكتراء السيارات43

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

49100 000 شراء الفرجات51

45950 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

4710 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

45910 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

4995 000 سحب وتحميض الشرطة56

35910 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

461 000 مصاريف الشهار والعلن61

342--- لباس العوان62

380 588 مجموع الفقرة :  10

380 588 مجموع المادة :  0005 

جهة الشاوية - ورديغة0006
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

215 600 ضرائب ورسوم11

4412156 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111100 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

49980 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

3910 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

87120 000 شراء عتاد وأثاث المكتب22

35125 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

84520 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25
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1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

846--- شراء عتاد تقني27

35310 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

3525 000 اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

422150 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور42

4421--- اكتراء السيارات43

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

49190 000 شراء الفرجات51

45980 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

4710 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

4595 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

4995 000 سحب وتحميض الشرطة56

3595 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

461 000 مصاريف الشهار والعلن61

342--- لباس العوان62

600 787 مجموع الفقرة :  10

600 787 مجموع المادة :  0006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز0007
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

211 181 ضرائب ورسوم11

4412111 804 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111300 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

499250 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

3920 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

87135 000 شراء عتاد وأثاث المكتب22

35130 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

41345 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

84520 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25

41335 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

84610 000 شراء عتاد تقني27

35320 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

3525 000 اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

422180 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور42

4421--- اكتراء السيارات43

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

49210 000 شراء الفرجات51

45990 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

4710 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

4593 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

4995 000 سحب وتحميض الشرطة56

35918 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

461 000 مصاريف الشهار والعلن61

342--- لباس العوان62

985 239 1 مجموع الفقرة :  10

985 239 1 مجموع المادة :  0007 

الجهة الشرقية0008
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

29 000 ضرائب ورسوم11

441290 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111100 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

49980 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

3910 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

87115 000 شراء عتاد وأثاث المكتب22

35130 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

41345 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

84510 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25

41335 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

846--- شراء عتاد تقني27

35312 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

3526 000 اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

422170 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور42

442110 000 اكتراء السيارات43

421130 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

49270 000 شراء الفرجات51

459120 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

4720 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

4592 500 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

4993 000 سحب وتحميض الشرطة56

35920 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

461 000 مصاريف الشهار والعلن61

342--- لباس العوان62

500 918 مجموع الفقرة :  10

500 918 مجموع المادة :  0008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى0009
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111100 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

49980 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

3912 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

87120 000 شراء عتاد وأثاث المكتب22

35120 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

41345 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

84520 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25

41335 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

846--- شراء عتاد تقني27

35320 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

3525 000 اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

422160 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور42

4421--- اكتراء السيارات43

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

49120 000 شراء الفرجات51

45960 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

4710 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

4595 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

4992 500 سحب وتحميض الشرطة56

3595 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

46--- مصاريف الشهار والعلن61

342--- لباس العوان62

500 549 مجموع الفقرة :  10
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

500 549 مجموع المادة :  0009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير0010
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

2106 250 ضرائب ورسوم11

44121 110 430 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111500 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

499250 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

3910 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

87120 000 شراء عتاد وأثاث المكتب22

35120 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

41345 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

84510 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25

41335 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

846--- شراء عتاد تقني27

35310 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

3525 000 اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

4221100 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور42

4421--- اكتراء السيارات43

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

49210 000 شراء الفرجات51

45990 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

4710 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

45910 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

4995 000 سحب وتحميض الشرطة56

35920 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

461 000 مصاريف الشهار والعلن61

342--- لباس العوان62

680 497 2 مجموع الفقرة :  10

680 497 2 مجموع المادة :  0010 

جهة دكالة - عبدة0011
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412194 400 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111150 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

49980 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

3915 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

87120 000 شراء عتاد وأثاث المكتب22

35130 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

84515 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

846--- شراء عتاد تقني27

35320 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

3525 000 اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

422160 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور42

4421--- اكتراء السيارات43

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

49170 000 شراء الفرجات51

45980 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

4710 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

4595 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

4995 000 سحب وتحميض الشرطة56

35920 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

461 000 مصاريف الشهار والعلن61

342--- لباس العوان62

400 880 مجموع الفقرة :  10

400 880 مجموع المادة :  0011 

جهة تادلة - أزيلل0012
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

28 712 ضرائب ورسوم11

441287 120 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411150 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

49940 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

395 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

87120 000 شراء عتاد وأثاث المكتب22

35120 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

41345 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

84515 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25

41335 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

846--- شراء عتاد تقني27
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

3535 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

352--- اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

422140 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور42

4421--- اكتراء السيارات43

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

49150 000 شراء الفرجات51

45950 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

472 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

4595 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

499--- سحب وتحميض الشرطة56

35920 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

46--- مصاريف الشهار والعلن61

342--- لباس العوان62

832 527 مجموع الفقرة :  10

832 527 مجموع المادة :  0012 

جهة مكناس -  تافيللت0013
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

23 993 ضرائب ورسوم11

441239 930 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111300 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

499200 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

3925 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

87130 000 شراء عتاد وأثاث المكتب22

35140 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

413410 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

84520 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25

413310 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

846--- شراء عتاد تقني27

35315 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

3525 000 اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

422180 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور42
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

442120 000 اكتراء السيارات43

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

49250 000 شراء الفرجات51

459100 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

4720 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

45920 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

4995 000 سحب وتحميض الشرطة56

35930 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

461 000 مصاريف الشهار والعلن61

342--- لباس العوان62

923 224 1 مجموع الفقرة :  10

923 224 1 مجموع المادة :  0013 

جهة فاس - بولمان0014
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111500 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

499300 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

3915 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

87120 000 شراء عتاد وأثاث المكتب22

35130 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

41345 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

84510 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25

41335 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

846--- شراء عتاد تقني27

35315 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

3525 000 اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

422170 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور42

44215 000 اكتراء السيارات43

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

49170 000 شراء الفرجات51

45980 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

4720 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

4595 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

766



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4995 000 سحب وتحميض الشرطة56

35915 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

461 000 مصاريف الشهار والعلن61

342--- لباس العوان62

000 276 1 مجموع الفقرة :  10

000 276 1 مجموع المادة :  0014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات0015
10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

268 360 ضرائب ورسوم11

4412241 200 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111100 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

499100 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

395 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

87130 000 شراء عتاد وأثاث المكتب22

35130 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

84530 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

846--- شراء عتاد تقني27

3535 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

3525 000 اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

422140 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور42

442110 000 اكتراء السيارات43

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

49150 000 شراء الفرجات51

45970 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

4715 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

4595 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

4995 000 سحب وتحميض الشرطة56

35910 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

46--- مصاريف الشهار والعلن61

342--- لباس العوان62

560 919 مجموع الفقرة :  10

560 919 مجموع المادة :  0015 

جهة طنجة - تطوان0016
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

10 تحديث ولتركيز السياسات الثقافية43

تحملت عقارية10

28 300 ضرائب ورسوم11

441282 884 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111500 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

499400 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

3930 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية21

87120 000 شراء عتاد وأثاث المكتب22

35150 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب24

84510 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية25

413315 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات26

846--- شراء عتاد تقني27

35340 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية28

3525 000 اشتراك وتوثيق29

حظيرة السيارات30

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

4221120 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور42

442110 000 اكتراء السيارات43

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب44

تنشيط ثقافي50

49270 000 شراء الفرجات51

459120 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي52

4720 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا53

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض54

45940 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط55

4995 000 سحب وتحميض الشرطة56

35910 000 طبع وأشغال السحب57

مصاريف أخرى60

461 000 مصاريف الشهار والعلن61

342--- لباس العوان62

184 757 1 مجموع الفقرة :  10

184 757 1 مجموع المادة :  0016 

مديرية التراث الثقافي4000
محافظة وتنمية الثرات الثقافي10

11 إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي43

تحملت عقارية10

4192 000 000 صيانة وإصلح المآثر والمواقع التاريخية11

39200 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية12

4111200 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

871100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

351100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات22

35360 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية23

359100 000 طبع وأشغال السحب24

35250 000 اشتراك وتوثيق25

845100 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية26

413350 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات27

84650 000 شراء عتاد تقني28

413420 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب29

نقل وتنقل30

4213150 000 نقل العتاد والتلفيف والعبور31

442--- اكتراء العتاد32

421950 000 نقل الشخاص المدعوين33

421280 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج34

4221700 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة35

422235 000 تعويضات المهمة بالخارج والتدريب بالخارج36

421410 000 تعويضات كيلومترية37

421130 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب38

رسوم ومصاريف مختلفة40

459--- مصاريف أشغال التصاميم والطبوغرافيا41

459--- مصاريف إعداد المونوغرافيات والمراجع42

459--- مصاريف الشغال الطبغرافية  والصور الجوية43

46--- مصاريف الشهار والعلن44

حظيرة السيارات50

4131200 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات51

331300 000 شراء الوقود والزيوت52

نفقات مختلفة60

4760 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال61

361--- شراء المواد الصيدلية62

459200 000 أجرة الفنانين والتقنيين والمحاضرين63

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض64

49920 000 سحب وتحميض الشرطة65

45440 000 تعويضات ومصاريف التكوين المتخصص ، والمناظرات والندوات66

35910 000 شراء الخرائط67

442150 000 اكتراء السيارات68

353--- لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية69

000 965 4 مجموع الفقرة :  11

12 إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي44

تسيير المتاحف10

4191 200 000 صيانة وترميم المتاحف11

3950 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية12

871200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب13

35180 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات14

874--- شراء الغراس والبذور15

846608 000 شراء عتاد تقني16

845100 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية17

35340 000 شراء لوازم معلومياتية18

413310 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات19
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

تسيير المعهد الوطني لعلوم الثار و التراث20

121--- مصاريف التعاب وتصحيح المباريات والمتحانات21

454--- تعويضات ومصاريف التكوين المتخصص22

459--- مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي23

84950 000 شراء عتاد الحفريات24

4422--- اكتراء عتاد الحفريات25

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني وعتاد الحفريات26

39920 000 مواد ولوازم الحفريات27

حظيرة السيارات30

413150 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331100 000 شراء الوقود والزيوت32

4421--- اكتراء السيارات33

نفقات مختلفة40

342--- شراء اللباس41

31110 000 تغذية النسان42

35230 000 اشتراك وتوثيق43

361--- شراء المواد الصيدلية44

4720 000 إيواء وإطعام المدعويين والصحفيين45

43410 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت46

499--- سحب وتحميض الشرطة47

359100 000 طبع وأشغال السحب48

نقل وتنقل50

4221300 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة51

422230 000 تعويضات المهمة بالخارج والتدريب بالخارج52

4214--- تعويضات كيلومترية53

4716 500 تعويضات القامة الممنوحة للمبعوتين برسم التدريس والبحث والدراسات أو المشاركة في لجن 54

المتحانات

4421--- اكتراء السيارات55

421230 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج56

421915 000 نقل الشخاص المدعوين57

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور58

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت59

أثاث وعتاد ولوازم المكتب60

87180 000 شراء عتاد وأثاث المكتب61

35140 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات62

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب63

4424--- اكتراء العتاد والثاث64

84580 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية65

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات66

353--- لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية67

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري68

84100 000 شراء عتاد علمي69

تحملت عقارية70

32--- شراء مواد البناء71

872300 000 أشغال التهيئة والقامة72

4111--- صيانة وتهيئة المباني الدارية73

500 669 3 مجموع الفقرة :  12
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1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

500 634 8 مجموع المادة :  4000 

مديرية الكتاب و الخزانات و الوثائق5000
تنمية الكتاب والقرائة العمومية10

11 تشجيع الكتاب43

تحملت عقارية10

4111100 000 صيانة وإصلح المباني الدارية11

4491 100 000 كراء الروقة وقاعات العرض12

3930 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية13

363--- شراء مواد للتطهير و التنظيف14

مصاريف النقل والتنقل20

4219400 000 نقل الشخاص المدعوين من الخارج21

421110 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب22

4212100 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج23

422280 000 تعويضات المهمة بالخارج24

4213324 500 نقل العتاد والتلفيف والعبور25

499--- مصاريف الصرف والحراسة والمناولة26

4221700 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة27

42145 000 تعويضات كيلومترية28

حظيرة السيارات30

4421300 000 اكتراء السيارات31

33110 000 شراء الوقود والزيوت32

413110 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات33

مكافات مختلفة40

459600 000 أجور الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في تحرير المجلت وأعضاء لجن 41

المتحانات

129--- تعويضات المؤطرين42

454400 000 تعويضات ومصاريف التكوين المتخصص ، والمناظرات والندوات43

عتاد ، ادوات ولوازم50

849200 000 شراء عتاد سمعي بصري وعتاد المختبر51

4424200 000 اكتراء العتاد والثاث52

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض53

871100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب54

351100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات55

413435 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب56

845100 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية57

413310 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات58

35340 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية59

نفقات مختلفة60

47300 000 اليواء والطعام ومصاريف الستقبال61

493--- مصاريف التأمين62

22--- مصاريف الرسوم البريدية والتخزين63

4980 000 شراء الفرجات64

499--- إعداد الفرجات65

45980 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط66

4995 000 سحب وتحميض الشرطة67

46--- الشهار والطبع والعلن68

359200 000 طبع وأشغال السحب69
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

39960 000 شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات70

43410 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت80

مصاريف النعاش90

589--- جائزة المغرب و جائزة الستحقاق الكبرى91

35250 000 اشتراك وتوثيق92

589500 000 جائزة الحسن الثاني للمخطوطات93

571--- حقوق المؤلفين94

5512 300 000 إعانة التسيير لفائدة مطبعة دار المناهل95

542 150 000 دفع للصندوق الوطني للعمل الثقافي 96

500 689 10 مجموع الفقرة :  11

12 تحديث شبكة الخزانات العمومية43

تحملت عقارية10

872--- تهيئة قاعات القراءة11

4111400 000 صيانة وإصلح المباني الدارية12

493--- مصاريف التأمين13

3950 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية14

36350 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف15

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب21

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات22

4134176 500 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب23

84530 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية24

413330 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات25

35360 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية26

846--- شراء عتاد تقني27

35310 000 شراء لوازم للعتاد التقني28

84440 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري29

نقل وتنقل30

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب31

4219--- نقل الشخاص المدعوين32

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج33

4213--- نقل العتاد والتلفيف والعبور34

4421--- اكتراء السيارات35

422151 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة36

4222--- تعويضات المهمة بالخارج37

4214--- تعويضات كيلومترية38

نفقات مختلفة40

4730 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا41

849145 300 شراء عتاد التلفيف والتخزين والعرض42

4610 000 الشهار والطبع والعلن43

35250 000 اشتراك وتوثيق44

352--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق45

359150 000 طبع وأشغال السحب46

45950 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط47

39--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب48

43450 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت49

55125 000 000 إعانة التسيير لفائدة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية50
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

49920 000 سحب وتحميض الشرطة60

800 602 26 مجموع الفقرة :  12

300 292 37 مجموع المادة :  5000 

مديرية الفنون7000
البداع والتنمية الفنية10

11 دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص43

أثاث وعتاد ولوازم المكتب10

871100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب11

35180 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات12

845100 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية13

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات14

35350 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية15

84940 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري وعتاد مختبر الصور16

39--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب17

413410 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب18

4424--- اكتراء العتاد والثاث19

نقل وتنقل20

421110 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب21

4213150 000 نقل العتاد والتلفيف والعبور22

421950 000 نقل الشخاص المدعوين23

421240 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج24

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد25

4421--- اكتراء السيارات26

421410 000 تعويضات كيلومترية27

تحملت عقارية30

411120 000 صيانة وإصلح المباني الدارية31

3960 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية32

87235 000 أشغال التهيئة والقامة33

حظيرة السيارات40

33120 000 شراء الوقود والزيوت41

41315 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات42

نفقات مختلفة50

4760 000 اليواء والطعام ومصاريف الستقبال51

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية52

49--- شراء الفرجات53

499--- إعداد الفرجات54

35950 000 طبع وأشغال السحب55

4610 000 الشهار والطبع والعلن56

35215 000 اشتراك وتوثيق57

499--- سحب وتحميض الشرطة58

342--- لباس العوان59

تعويضات و مصاريف مختلفة60

422240 000 تعويضات المهمة بالخارج61

47--- تعويضات القامة الممنوحة للمبعوتين برسم التدريس والبحث والدراسات أو المشاركة في لجن 62

المتحانات

4221927 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة63
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1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

45940 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي64

49915 000 مصاريف الصرف والحراسة والمناولة65

493--- مصاريف التأمين66

45910 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط67

4345 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت68

419--- اصلح و ترميم المواد و التحف الفنية69

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض70

دعم النتاج الفني80

572--- إعانة لفائدة المؤسسات الدبية والفنية81

545 275 000 دفع للصندوق الوطني للعمل الثقافي 82

تسيير معاهد الموسيقي90

849--- شراء وتجديد عتاد التعليم الفني91

419120 000 صيانة واصلح عتاد التعليم الفني92

352100 000 شراء العتاد واللوازم المدرسية93

399200 000 شراء لوازم التعليم الفني94

121200 000 مصاريف التعاب وتصحيح المباريات والمتحانات95

351400 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات96

4111648 470 صيانة وإصلح المباني الدارية97

871400 000 شراء عتاد وأثاث المكتب98

39200 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية99

470 515 9 مجموع الفقرة :  11

12 دعم البداع والترويج المسرحي43

تسيير المسارح10

55114 500 000 إعانة التسيير لفائدة المسرح الوطني محمد الخامس11

49400 000 شراء الفرجات12

459100 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي13

4111100 000 صيانة وإصلح المباني الدارية14

39100 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية15

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات16

846400 000 شراء عتاد تقني17

499--- إعداد الفرجات18

359100 000 طبع وأشغال السحب19

نفقات مختلفة20

542 500 000 دفع للصندوق الوطني للعمل الثقافي 21

47500 000 اليواء والطعام ومصاريف الستقبال22

4421200 000 اكتراء السيارات23

4591 000 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في العمل الثقافي24

4219400 000 نقل الشخاص المدعوين25

4213300 000 نقل العتاد والتلفيف والعبور26

459100 000 أشغال التصاميم والملصقات واللفتات والشارات27

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة28

تسيير المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي30

121100 000 مصاريف التعاب وتصحيح المباريات والمتحانات31

454200 000 تعويضات ومصاريف التكوين المتخصص ، والمناظرات والندوات32

12150 000 تعويضات جزافية عن العمال الضافية33

49--- شراء الفرجات34

499166 000 إعداد الفرجات35
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

459150 000 مكافأة الفنانين والتقنيين36

تحملت عقارية40

411140 000 صيانة وإصلح المباني الدارية41

87250 000 أشغال التهيئة والقامة42

363--- شراء مواد للتطهير و التنظيف43

رسوم ومستحقات50

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية51

4345 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت52

أثاث وعتاد ولوازم المكتب60

871100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب61

35150 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات62

413415 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب63

4424--- اكتراء العتاد والثاث64

35930 000 طبع وأشغال السحب65

45930 000 مصاريف أشغال التصاميم والملصقات واللفتات والشارات66

84560 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية67

35325 000 شراء لوازم معلومياتية68

عتاد ولوازم تقنية70

849100 000 شراء العتاد الفني لخشبة المسرح71

3930 000 شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب72

84960 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري وعتاد مختبر الصور73

نقل وتنقل80

421110 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب81

421250 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج82

422180 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة83

422250 000 تعويضات المهمة بالخارج84

33120 000 شراء الوقود والزيوت85

413110 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات86

4421--- اكتراء السيارات87

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد88

421970 000 نقل الشخاص المدعوين89

نفقات مختلفة90

342--- لباس العوان91

35260 000 اشتراك وتوثيق وشراء الكتب92

3615 000 شراء المواد الصيدلية93

4770 000 اليواء والطعام ومصاريف الستقبال94

4790 000 تعويضات القامة الممنوحة للمبعوثين الجانب بالمغرب95

4815 000 مصاريف الحتفال96

493--- مصاريف التأمين97

46--- مصاريف الشهار والعلن98

499--- مصاريف الصرف والحراسة والمناولة99

000 491 22 مجموع الفقرة :  12

13 دعم وتشجيع الفنون التشكيلية43

تسسير الجنحة والمعامل والفضاءات الفنية ومدارس الفنون والمهن10

45420 000 تعويضات ومصاريف التكوين المتخصص ، والمناظرات والندوات11

4111100 000 صيانة وإصلح المباني الدارية12

3950 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية13
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

35140 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات14

84540 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية15

84920 000 شراء وتجديد عتاد التعليم الفني16

422115 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة17

35220 000 اشتراك وتوثيق وشراء الكتب18

39930 000 شراء المواد الولية19

عتاد و لوازم ونفقات مختلفة20

846100 000 شراء عتاد تقني21

35920 000 طبع وأشغال السحب22

363--- شراء مواد للتطهير و التنظيف23

35350 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي24

399110 000 شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات25

54--- دفع للصندوق الوطني للعمل الثقافي 30

تسيير المعهد الوطني للفنون الجميلة40

121150 000 مصاريف التعاب وتصحيح المباريات والمتحانات41

454--- تعويضات ومصاريف التكوين المتخصص ، والمناظرات والندوات42

12120 000 تعويضات جزافية عن العمال الضافية43

4740 000 تعويضات القامة الممنوحة للمبعوثين الجانب بالمغرب44

47--- تعويضات القامة الممنوحة للمبعوتين برسم التدريس والبحث والدراسات أو المشاركة في لجن 45

المتحانات

مصاريف الفرجات50

4935 000 شراء الفرجات51

49910 000 إعداد الفرجات52

45950 000 مكافأة الفنانين والتقنيين53

تحملت عقارية60

4111100 000 صيانة وإصلح المباني الدارية61

455--- أتعاب 62

أثاث وعتاد ولوازم المكتب70

87160 000 شراء عتاد وأثاث المكتب71

35140 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات72

413410 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب73

4424--- اكتراء العتاد والثاث74

84530 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية75

413310 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات76

35315 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية77

84915 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري وعتاد مختبر الصور78

3910 000 شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب79

نقل وتنقل80

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب81

421220 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج82

422170 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة83

422220 000 تعويضات المهمة بالخارج84

331--- شراء الوقود والزيوت85

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات86

442110 000 اكتراء السيارات87

421940 000 نقل الشخاص المدعوين88

421416 000 تعويضات كيلومترية89
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.29.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الثقافة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

نفقات مختلفة90

35220 000 اشتراك وتوثيق وشراء الكتب91

36110 000 شراء المواد الصيدلية92

4720 000 اليواء والطعام ومصاريف الستقبال93

35920 000 طبع وأشغال السحب94

39940 000 شراء المواد الولية95

48--- مصاريف الحتفال96

4995 000 سحب وتحميض الشرطة97

46--- مصاريف الشهار والعلن98

45910 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط99

000 511 1 مجموع الفقرة :  13

470 517 33 مجموع المادة :  7000 

000 000 142 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.29.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

الدارة العامة0000
تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

تحديث المصالح الدارية والمؤسسات الثقافية 11 43

بناء وتهيئ وتجهيز المباني الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة10

111 000 0001 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ مصاريف رخصة البناء499

132 000 0002 000 000 شراء الراضي811

149 000 0009 000 000 تشييد المباني الدارية8211

1524 560 00027 700 000 أشغال التهيئة والقامة872

164 700 0004 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

17------ شراء عتاد تقني846

18------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

حظيرة السيارات20

211 500 000--- شراء السيارات النفعية8511

22------ شراء السيارات السياحية8512

23------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

برامج ثقافية وطنية30

3113 800 000--- دفع للصندوق الوطني للعمل الثقافي 54

تكوين مستمر40

41------ تعويضات التدريب454

421 000 000500 000 مصاريف التكوين والتداريب454

502 000 0001 000 000 دراسات عامة451

60------ دراسة حول وضع نظام التوثيق451

000 200 45  مجموع الفقرة :  11   59 560 000

برنامج التعاون المغربي الوروبي ميدا 12 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ مصاريف رخصة البناء499

13------ شراء الراضي811

14------ تشييد البنايات8211

20------ تكوين ومساعدة تقنية454

أشغال التهيئة والتركيب30

31------ أشغال التهيئة والقامة872

32------ تهيآت تقنية مختلفة872

40------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

52------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

53------ لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية353

أثات وعتاد ولوازم المكتب ، مواد الطبع والورق والمطبوعات60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء لوازم المكتب351

63------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

64------ طبع وأشغال السحب359

65------ تحميض وسحب الصور49

حظيرة السيارات70
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

71------ شراء السيارات النفعية8511

72------ شراء الوقود والزيوت331

73------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

80------ شراء مؤلفات تقنية وتربوية352

 مجموع الفقرة :  12 

إتمام المشاريع 13 12

10------ إتمام المشاريع القديمة8211

 مجموع الفقرة :  13 

 59 560 000 45 200 000  مجموع المادة :  0000 

جهة وادي الذهب- الكويرة0001

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء0002

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0002 

جهة كلميم - السمارة0003

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0003 

جهة سوس - ماسة - درعة0004

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن0005

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0005 

جهة الشاوية - ورديغة0006

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز0007

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0007 

الجهة الشرقية0008

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى0009

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير0010

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0010 

جهة دكالة - عبدة0011

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0011 

جهة تادلة - أزيلل0012

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0012 

جهة مكناس -  تافيللت0013

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0013 
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1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

جهة فاس - بولمان0014

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات0015

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0015 

جهة طنجة - تطوان0016

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية 10

بناء وتهيئ وتجهيز البنايات الدارية والمركبات الثقافية ودور الثقافة 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0016 

مديرية التراث الثقافي4000
محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

101 750 0003 800 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

3214 750 00034 000 000 أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

50900 000--- شراء السيارات النفعية8511

601 500 0003 000 000 صيانة وإصلح المباني الدارية4111

000 800 40  مجموع الفقرة :  11   18 900 000

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10950 0002 200 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

315 550 00015 800 000 تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

3421 500 000--- دفع للصندوق الوطني للعمل الثقافي 54

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

000 000 18  مجموع الفقرة :  12   28 000 000

 46 900 000 58 800 000  مجموع المادة :  4000 

جهة وادي الذهب- الكويرة4001

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  4001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء4002

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

 مجموع المادة :  4002 

جهة كلميم - السمارة4003

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  4003 

جهة سوس - ماسة - درعة4004

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871
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1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  4004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن4005

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845
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اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  4005 

جهة الشاوية - ورديغة4006

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  4006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز4007

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872
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اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  4007 

الجهة الشرقية4008

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32
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اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  4008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى4009

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  4009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير4010

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

المعهد الوطني لعلوم الثار والثرات 13 43

بنايات ، تهيئة وتجهيزات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد البنايات8211

14------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

15------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

16------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

17------ شراء عتاد تقني846

18------ اكتراء عتاد سمعي4422

19------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  4010 

جهة دكالة - عبدة4011

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211
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اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  4011 

جهة تادلة - أزيلل4012

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872
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اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  4012 

جهة مكناس -  تافيللت4013

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  4013 

جهة فاس - بولمان4014

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811
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اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  4014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات4015

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  4015 

جهة طنجة - تطوان4016

محافظة وتنمية الثرات الثقافي 10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز الدراسات 30

والبحاث الثرية ومؤسسات التكوين
31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات والبحاث الثرية 40

ومؤسسات التكوين
41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

 مجموع الفقرة :  11 

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي 12 44

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية30

31------ تشييد البنايات8211

32------ أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

33------ شراء مواد البناء32

تجهيز المتاحف ومراكز الدراسات والبحاث الثرية40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد سمعي849

45------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  4016 

مديرية الكتاب و الخزانات و الوثائق5000
تنمية الكتاب والقرائة العمومية 10
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

تشجيع الكتاب 11 43

10------ دراسات عامة451

2013 000 000--- دفع للصندوق الوطني للعمل الثقافي 54

000 000 13  مجموع الفقرة :  11 

مطبعة دار المناهل 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

تحديث شبكة الخزانات العمومية 13 43

10870 0001 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

426 830 0008 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

5210 000 00010 000 000 إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352

56------ ترميم المخطوطات419

57------ شراء عتاد سمعي849

60------ دفع للوكالة الحضرية للدار البيضاء لفائدة مشروع المكتبة المتعددة الوسائط لمسجد 751

الحسن الثاني بالدار البيضاء
70------ شراء السيارات النفعية8511

000 000 19  مجموع الفقرة :  13   17 700 000

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية 14 43

101 740 000--- إعانة التجهيز لفائدة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية751

000 740 1  مجموع الفقرة :  14 

 32 440 000 19 000 000  مجموع المادة :  5000 

جهة وادي الذهب- الكويرة5001

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352

56------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء5002

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352

56------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5002 

جهة كلميم - السمارة5003

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352

56------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5003 

جهة سوس - ماسة - درعة5004

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

57------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن5005

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352

56------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5005 

جهة الشاوية - ورديغة5006

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

56------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز5007

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352

56------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5007 

الجهة الشرقية5008

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352

56------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى5009

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352

56------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير5010

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352

56------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5010 

جهة دكالة - عبدة5011

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352

56------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5011 

جهة تادلة - أزيلل5012

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352

56------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5012 

جهة مكناس -  تافيللت5013

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352

56------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5013 

جهة فاس - بولمان5014

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

56------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات5015

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352

56------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5015 

جهة طنجة - تطوان5016

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز الخزانات50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء الكتب والوثائق352

56------ ترميم المخطوطات419

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5016 

المؤسسات العمومية6000
تجديد مسرح محمد الخامس 10 43

102 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 2  مجموع الفقرة :  10 

 2 000 000  مجموع المادة :  6000 

مديرية الفنون7000
البداع والتنمية الفنية 10
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10100 000100 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42600 000600 000 أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51600 000600 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

52700 000700 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

000 000 2  مجموع الفقرة :  11   2 000 000

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

605 000 0007 000 000 دفع للصندوق الوطني للعمل الثقافي 54

000 000 7  مجموع الفقرة :  12   5 000 000

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

803



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

 7 000 000 9 000 000  مجموع المادة :  7000 

جهة وادي الذهب- الكويرة7001

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  11 

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

804



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  7001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء7002

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  11 

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  7002 

جهة كلميم - السمارة7003

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  11 

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  7003 

جهة سوس - ماسة - درعة7004

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  11 

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  7004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن7005

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  11 

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  7005 

جهة الشاوية - ورديغة7006

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  11 

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  7006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز7007

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  11 

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  7007 

الجهة الشرقية7008

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

423 800 0007 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

000 000 7  مجموع الفقرة :  11   3 800 000

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

 3 800 000 7 000 000  مجموع المادة :  7008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى7009

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  11 

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

812



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  7009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير7010

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  11 

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

542 000 0003 300 000 شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

000 300 3  مجموع الفقرة :  13   2 000 000

بناء وتجهيز المعهد الوطني العالي للموسيقى و فنون الرقص 14 43

بنايات ، تهيئة وتجهيزات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

1310 000 00017 400 000 تشييد البنايات8211

14------ أشغال التهيئة والقامة872

15------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

16------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

17------ شراء عتاد تقني846

18------ اكتراء عتاد سمعي4422

19------ شراء الكتب والوثائق352

000 400 17  مجموع الفقرة :  14   10 000 000

بناء و تجهيز متحف الفنون المعاصرة 15 43

بنايات ، تهيئة وتجهيزات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

1311 300 00010 300 000 تشييد البنايات8211
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

14------ أشغال التهيئة والقامة872

15------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

16------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

17------ شراء عتاد تقني846

18------ اكتراء عتاد سمعي4422

000 300 10  مجموع الفقرة :  15   11 300 000

المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي 16 43

بنايات ، تهيئة وتجهيزات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد البنايات8211

14------ أشغال التهيئة والقامة872

15------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

16------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

17------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

18------ شراء عتاد تقني846

19------ اكتراء عتاد سمعي4422

20------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  16 

 23 300 000 31 000 000  مجموع المادة :  7010 

جهة دكالة - عبدة7011

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  11 

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  7011 

جهة تادلة - أزيلل7012

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  11 

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  7012 

جهة مكناس -  تافيللت7013

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  11 

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  7013 

جهة فاس - بولمان7014

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  11 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  7014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات7015

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846
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1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  11 

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  7015 

جهة طنجة - تطوان7016

البداع والتنمية الفنية 10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص 11 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز مؤسسات التكوين50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  11 

دعم البداع والترويج المسرحي 12 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة40

41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  12 

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية 13 43

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ مصاريف رخصة البناء499

30------ شراء الراضي811

بناء وتهيئ وإقامة الروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 40

ومؤسسات التكوين
41------ تشييد البنايات8211

42------ أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ إقتناء أثاث و معدات مكتبية879

53------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء عتاد سمعي849

56------ شراء الكتب والوثائق352

 مجموع الفقرة :  13 

المعهد الوطني للفنون الجميلة 14 35

بنايات ، تهيئة وتجهيزات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد البنايات8211

14------ أشغال التهيئة والقامة872

15------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

16------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

17------ شراء عتاد تقني846

18------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.29.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الثقافة

 مجموع الفقرة :  14 

تهيئة و تجهيز مدرسة الفنون و الصنائع 15 43

بنايات ، تهيئة وتجهيزات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد البنايات8211

14------ أشغال التهيئة والقامة872

15------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

16------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

17------ شراء عتاد تقني846

18------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

 مجموع الفقرة :  15 

 مجموع المادة :  7016 

000 000 170 000 000 175  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.29.000 
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قانون المالية لسنة 2009

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

ميزانية التسيير

000 911 241 الموظفون و العوان

000 188 339 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 495 128 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 20 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.30.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام66

111131 098 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

11275 000 أعوان دائمون21

112--- المستخدمون التقنيون ومستخدمو الشراف22

113100 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين23

تعويضات عن الساعات الضافية40

121100 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية41

12136 000 مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات42

التعويضات الممثلة للمصاريف50

122--- تعويض عن التنصيب51

14350 000 مساعدة استثنائية عن السكن52

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم53

تعويضات عن الخطار والعباء60

1235 000 مكافآت للسائقين61

12340 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين62

1221215 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة70

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد80

000 719 131 مجموع الفقرة :  10

000 719 131 مجموع المادة :  0000 

ميدان التعمير8000

الدارة العامة8100
10 دعم المهام97

11136 116 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112385 000 أعوان دائمون21

1132 259 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

12128 000 تعويضات جزافية عن العمال الضافية30

التعويضات الممثلة للمصاريف40

122--- تعويض عن التنصيب41

142--- منح ومكافآت الولدة42

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم43

تعويضات عن الخطار والعباء50

123--- تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين51

123--- مكافآت للسائقين52

124--- تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية53

1221110 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة54

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد60

000 898 38 مجموع الفقرة :  10

000 898 38 مجموع المادة :  8100 

ميدان التنمية المجالية9000

الدارة العامة9100
10 دعم المهام66

11166 194 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.30.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112706 000 أعوان دائمون21

112--- المستخدمون التقنيون ومستخدمو الشراف22

1134 141 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين23

تعويضات عن الساعات الضافية40

12195 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية41

12123 000 مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات42

التعويضات الممثلة للمصاريف50

122--- تعويض عن التنصيب51

14320 000 مساعدة استثنائية عن السكن52

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم53

تعويضات عن الخطار والعباء60

1235 000 مكافآت للسائقين61

12335 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين62

122175 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة70

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد80

000 294 71 مجموع الفقرة :  10

000 294 71 مجموع المادة :  9100 

000 911 241 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.30.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.30.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام66

تحملت عقارية10

2123 000 ضرائب ورسوم11

4412390 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411130 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

رسوم وإتاوات20

4313 000 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434100 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333460 000 مستحقات الماء23

332600 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

846--- شراء عتاد تقني32

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات33

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب34

353--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي35

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني36

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات37

4424--- اكتراء العتاد والثاث38

844--- شراء عتاد كهربائي وإلكتروني39

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24141 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493190 000 مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

4211500 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212200 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214385 000 تعويضات كيلومترية53

42214 308 100 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222150 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

نفقات مختلفة60

342--- لباس61

47--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال62

4871 000 مصاريف الحتفالت الرسمية63

46--- مصاريف الشهار والعلن64

352--- اشتراك وتوثيق65

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة66

591--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية67

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها68

4132--- صيانة وإصلح عتاد المطبعة69

نفقات أخرى70

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية71
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.30.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

100 648 10 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
589--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573--- إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

مجموع الفقرة :  20

100 648 10 مجموع المادة :  0000 

جهة وادي الذهب- الكويرة0001
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10

421414 000 تعويضات كيلومترية11

4221511 800 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

342--- لباس21

481 500 مصاريف الحتفالت الرسمية22

46--- مصاريف الشهار والعلن23

3522 000 اشتراك وتوثيق24

300 529 مجموع الفقرة :  10

300 529 مجموع المادة :  0001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء0002
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10

421414 000 تعويضات كيلومترية11

4221840 600 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

342--- لباس21

481 500 مصاريف الحتفالت الرسمية22

46--- مصاريف الشهار والعلن23

3522 000 اشتراك وتوثيق24

100 858 مجموع الفقرة :  10

100 858 مجموع المادة :  0002 

جهة كلميم - السمارة0003
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10

421415 500 تعويضات كيلومترية11

4221493 800 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

342--- لباس21

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية22

463 000 مصاريف الشهار والعلن23

3524 000 اشتراك وتوثيق24

300 516 مجموع الفقرة :  10

300 516 مجموع المادة :  0003 

جهة سوس - ماسة - درعة0004
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.30.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

421415 000 تعويضات كيلومترية11

4221541 900 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

342--- لباس21

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية22

466 000 مصاريف الشهار والعلن23

3528 000 اشتراك وتوثيق24

900 570 مجموع الفقرة :  10

900 570 مجموع المادة :  0004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن0005
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10

421412 000 تعويضات كيلومترية11

4221609 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

342--- لباس21

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية22

463 000 مصاريف الشهار والعلن23

3524 000 اشتراك وتوثيق24

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية25

000 628 مجموع الفقرة :  10

000 628 مجموع المادة :  0005 

جهة الشاوية - ورديغة0006
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10

421420 000 تعويضات كيلومترية11

4221472 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

342--- لباس21

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية22

464 500 مصاريف الشهار والعلن23

3526 000 اشتراك وتوثيق24

500 502 مجموع الفقرة :  10

500 502 مجموع المادة :  0006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز0007
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10

421423 000 تعويضات كيلومترية11

4221681 800 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

342--- لباس21

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية22

464 500 مصاريف الشهار والعلن23

3526 000 اشتراك وتوثيق24

300 715 مجموع الفقرة :  10
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.30.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

300 715 مجموع المادة :  0007 

الجهة الشرقية0008
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10

421422 000 تعويضات كيلومترية11

4221494 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

3423 000 لباس21

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية22

46--- مصاريف الشهار والعلن23

3524 000 اشتراك وتوثيق24

3364 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة25

000 527 مجموع الفقرة :  10

000 527 مجموع المادة :  0008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى0009
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10

421432 000 تعويضات كيلومترية11

42211 141 400 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

342--- لباس21

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية22

469 000 مصاريف الشهار والعلن23

35212 000 اشتراك وتوثيق24

400 194 1 مجموع الفقرة :  10

400 194 1 مجموع المادة :  0009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير0010
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10

421419 000 تعويضات كيلومترية11

4221812 600 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

342--- لباس21

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية22

466 000 مصاريف الشهار والعلن23

3528 000 اشتراك وتوثيق24

600 845 مجموع الفقرة :  10

600 845 مجموع المادة :  0010 

جهة دكالة - عبدة0011
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10

421415 000 تعويضات كيلومترية11

4221361 800 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

342--- لباس21
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.30.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية22

463 000 مصاريف الشهار والعلن23

3524 000 اشتراك وتوثيق24

800 383 مجموع الفقرة :  10

800 383 مجموع المادة :  0011 

جهة تادلة - أزيلل0012
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10

42148 000 تعويضات كيلومترية11

4221175 200 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

342--- لباس21

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية22

461 500 مصاريف الشهار والعلن23

3522 000 اشتراك وتوثيق24

700 186 مجموع الفقرة :  10

700 186 مجموع المادة :  0012 

جهة مكناس -  تافيللت0013
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10

421433 000 تعويضات كيلومترية11

4221729 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

342--- لباس21

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية22

46--- مصاريف الشهار والعلن23

3528 000 اشتراك وتوثيق24

3367 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة25

000 777 مجموع الفقرة :  10

000 777 مجموع المادة :  0013 

جهة فاس - بولمان0014
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10

421419 000 تعويضات كيلومترية11

4221481 400 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

342--- لباس21

483 000 مصاريف الحتفالت الرسمية22

464 000 مصاريف الشهار والعلن23

352--- اشتراك وتوثيق24

400 507 مجموع الفقرة :  10

400 507 مجموع المادة :  0014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات0015
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.30.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

421428 000 تعويضات كيلومترية11

4221358 600 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

342--- لباس21

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية22

464 500 مصاريف الشهار والعلن23

3526 000 اشتراك وتوثيق24

100 397 مجموع الفقرة :  10

100 397 مجموع المادة :  0015 

جهة طنجة - تطوان0016
10 دعم المهام66

نقل وتنقل10

421431 500 تعويضات كيلومترية11

4221737 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

342--- لباس21

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية22

466 000 مصاريف الشهار والعلن23

3528 000 اشتراك وتوثيق24

500 782 مجموع الفقرة :  10

500 782 مجموع المادة :  0016 

ميدان التعمير8000

الدارة العامة8100
10 دعم المهام97

تحملت عقارية10

230 000 ضرائب ورسوم11

4412300 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111691 700 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872550 000 أشغال التهيئة والقامة14

499--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

4311 119 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434160 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333347 000 مستحقات الماء23

332402 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

846--- شراء عتاد تقني32

351100 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات33

413450 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب34

353100 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي35

4132150 000 صيانة وإصلح العتاد التقني36

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات37

844--- شراء عتاد كهربائي وإلكتروني38

372--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني39

831



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.30.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

حظيرة السيارات40

413152 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331200 000 شراء الوقود والزيوت42

2410 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

49330 300 مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

4211150 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

421280 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214150 000 تعويضات كيلومترية53

42213 150 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

422270 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

نفقات مختلفة60

34280 000 لباس61

47120 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال62

48100 000 مصاريف الحتفالت الرسمية63

46--- مصاريف الشهار والعلن64

33645 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة65

352--- الشتراكات والتوثيق66

591--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية67

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها68

000 237 8 مجموع الفقرة :  10

30 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
589--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

57380 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين(1) 20

000 80 مجموع الفقرة :  30

000 317 8 مجموع المادة :  8100 

معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين8600
10 دعم المهام97

تحملت عقارية10

411150 000 صيانة وإصلح المباني الدارية11

87250 000 أشغال التهيئة والقامة12

49928 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

36320 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف14

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333--- مستحقات الماء23

33258 000 مستحقات الكهرباء24

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

87120 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

35145 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

413420 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

عتاد تقني ومعلومياتي40

35320 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي41
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.30.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني42

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

84674 000 شراء عتاد تقني44

نفقات مختلفة50

582--- منح للتلميذ51

121240 000 أتعاب52

46--- مصاريف الشهار والعلن53

35220 000 اشتراك وتوثيق54

361--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر55

342--- لباس56

349--- شراء أدوات الرياضة57

846--- شراء عتاد تقني58

849--- شراء عتاد الرسم59

نفقات أخرى60

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية61

000 665 مجموع الفقرة :  10

000 665 مجموع المادة :  8600 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية8700

جهة الرباط - سل - زمور - زعير8710
10 اعانة97

55110 768 000 إعانة التسيير لفائدة المصلحة المسيرة بطريقة مستقلة ( المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية10

000 768 10 مجموع الفقرة :  10

000 768 10 مجموع المادة :  8710 

الوكالت الحضرية8800
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97

551--- إعانة التسيير للوكالت الحضرية الحديثة10

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  8800 

جهة وادي الذهب- الكويرة8801
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97

5518 200 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لواد الدهب - أوسيرد10

000 200 8 مجموع الفقرة :  10

000 200 8 مجموع المادة :  8801 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء8802
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97

55112 200 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للعيون10

000 200 12 مجموع الفقرة :  10

000 200 12 مجموع المادة :  8802 

جهة كلميم - السمارة8803
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97

5517 820 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لكلميم - أسمارة10

000 820 7 مجموع الفقرة :  10

000 820 7 مجموع المادة :  8803 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.30.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

جهة سوس - ماسة - درعة8804
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97

55115 600 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لكادير10

5518 000 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية  لورزازات - زاكورة20

000 600 23 مجموع الفقرة :  10

000 600 23 مجموع المادة :  8804 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن8805
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97

55112 400 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للقنيطرة- سيدي قاسم10

000 400 12 مجموع الفقرة :  10

000 400 12 مجموع المادة :  8805 

جهة الشاوية - ورديغة8806
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97

55112 600 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لسطات10

000 600 12 مجموع الفقرة :  10

000 600 12 مجموع المادة :  8806 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز8807
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97

55115 600 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لمراكش10

5516 100 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة20

5516 100 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للصويرة30

000 800 27 مجموع الفقرة :  10

000 800 27 مجموع المادة :  8807 

الجهة الشرقية8808
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97

55112 400 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لوجدة10

5518 000 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للناضور20

000 400 20 مجموع الفقرة :  10

000 400 20 مجموع المادة :  8808 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير8810
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97

55116 400 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للرباط وسل10

5516 100 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية بالخميسات20

000 500 22 مجموع الفقرة :  10

000 500 22 مجموع المادة :  8810 

جهة دكالة - عبدة8811
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97

55112 400 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لسفي10

5519 038 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية بالجديدة20

000 438 21 مجموع الفقرة :  10

000 438 21 مجموع المادة :  8811 

جهة تادلة - أزيلل8812
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.30.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

55112 900 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لبني ملل10

000 900 12 مجموع الفقرة :  10

000 900 12 مجموع المادة :  8812 

جهة مكناس -  تافيللت8813
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97

55112 000 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لمكناس10

5517 800 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للرشيدية20

5516 100 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية بخنيفرة30

000 900 25 مجموع الفقرة :  10

000 900 25 مجموع المادة :  8813 

جهة فاس - بولمان8814
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97

55117 800 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية وإنقاد لفاس10

000 800 17 مجموع الفقرة :  10

000 800 17 مجموع المادة :  8814 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات8815
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97

55112 800 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لتازة10

5518 500 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للحسيمة20

000 300 21 مجموع الفقرة :  10

000 300 21 مجموع المادة :  8815 

جهة طنجة - تطوان8816
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالت الحضرية97

55112 500 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لطنجة10

55112 000 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لتطوان20

000 500 24 مجموع الفقرة :  10

000 500 24 مجموع المادة :  8816 

ميدان التنمية المجالية9000

الدارة العامة9100
10 دعم المهام97

تحملت عقارية10

2180 000 ضرائب ورسوم11

44121 800 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

41111 600 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872668 300 أشغال التهيئة والقامة14

499900 000 مصاريف حراسة المباني الدارية15

رسوم وإتاوات20

4312 690 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة22

434200 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

33310 000 مستحقات الماء24

33210 000 مستحقات الكهرباء25

431--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصلت اللسلكية26

أثات وعتاد ولوازم المكتب30
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.30.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

8712 500 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351900 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134200 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424450 000 اكتراء العتاد والثاث34

4414--- اكتراء الروقة35

4414--- اكتراء قاعات المحاضرات36

عتاد تقني ومعلومياتي40

353150 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي41

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني42

4133320 000 صيانة وإصلح العتاد المعلوماتي وتحيين المنظومات المعلوماتية43

373--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 44

4132--- صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري45

846140 000 شراء عتاد تقني46

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية47

حظيرة السيارات50

4131750 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات51

3311 400 000 شراء الوقود والزيوت52

4421--- اكتراء السيارات53

2485 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية54

493103 370 مصاريف تأمين السيارات55

نقل وتنقل60

4211300 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب61

4212250 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج62

4214300 000 تعويضات كيلومترية63

42217 500 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة64

4222250 000 تعويضات المهمة بالخارج65

4213300 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد66

نفقات مختلفة70

46250 000 مصاريف الشهار والعلن71

35280 000 اشتراك وتوثيق72

47150 000 اليواء والطعام ومصاريف الستقبال73

48150 000 مصاريف الحتفالت الرسمية74

36310 000 شراء مواد الصيانة75

589--- جائزة الحسن الثاني للبيئة76

34295 000 لباس77

49--- تحميض وسحب الصور78

عتاد آخر ولوازم80

849--- شراء عتاد الرسم81

326--- شراء الصباغة82

325--- زجاجيات83

328100 000 لوازم الكهرباء84

32710 000 مصنوعات رصاصية و لوازم صحية85

39210 000 خردوات86

32--- شراء مواد البناء87

39110 000 شراء أدوات صغيرة88

نفقات أخرى90

3945 330 شراء صور صاحب الجللة والرايات واللفتات91
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.30.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية92

000 867 24 مجموع الفقرة :  10

20 تداريب و تكوين97
4221--- تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب10

454500 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها20

59160 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية30

000 560 مجموع الفقرة :  20

30 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
589100 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573300 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين(1) 20

000 400 مجموع الفقرة :  30

40 رواتب المستخدمين المياومين والعرضيين97
113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين10

مجموع الفقرة :  40

000 827 25 مجموع المادة :  9100 

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير9300
10 اعانة97

5511 683 000 إعانة التسيير لمصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة10

000 683 1 مجموع الفقرة :  10

000 683 1 مجموع المادة :  9300 

000 188 339 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.30.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

الدارة العامة0000
بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

137 500 000--- أشغال التهيئة والقامة872

143 000 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

151 513 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

213 000 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

221 500 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

23300 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

24500 000--- مصاريف النشر والطبع351

حظيرة السيارات30

31300 000--- شراء السيارات النفعية8511

321 900 000--- شراء الوقود والزيوت331

33600 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

34800 000--- اكتراء وسائل النقل4421

نفقات مختلفة40

41400 000--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

000 313 21  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

113 500 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12520 000--- شراء عتاد تقني846

13200 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

14200 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

15500 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

16------ اكتراء عتاد تقني4422

دراسات وتحسيس وتكوين20

21350 000--- دراسات عامة451

22600 000--- دراسات معلومياتية453

23100 000--- دراسات التدقيق و التسيير451

24------ دراسات قانونية451

253 500 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

261 000 000--- مصاريف الشهار والعلن46

27------ مصاريف الترجمة والترجمة الفورية459

281 000 000--- اشتراك وتوثيق352

29400 000--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية584

000 870 11  مجموع الفقرة :  20 

إتمام المشاريع 30 12

10------ إتمام المشاريع القديمة8211

 مجموع الفقرة :  30 

النظمام الى الهيئات الدولية 40 43

10350 000--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية591

000 350  مجموع الفقرة :  40 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

 33 533 000  مجموع المادة :  0000 

جهة وادي الذهب- الكويرة0001

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

1396 000--- أشغال التهيئة والقامة872

1496 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

1596 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

عتاد وتأثيت20

2136 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

2236 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

238 400--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

400 368  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

1114 400--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1412 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1512 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

1680 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1715 000--- الشهار والطبع والعلن46

400 133  مجموع الفقرة :  20 

 501 800  مجموع المادة :  0001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء0002

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

1396 000--- أشغال التهيئة والقامة872

1484 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

1572 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

عتاد وتأثيت20

2136 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

2236 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

238 400--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

400 332  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

1114 400--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1412 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1512 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

1680 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1715 000--- الشهار والطبع والعلن46

400 133  مجموع الفقرة :  20 

 465 800  مجموع المادة :  0002 

جهة كلميم - السمارة0003

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

13120 000--- أشغال التهيئة والقامة872

1460 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

1596 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

2136 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

2236 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

2314 400--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

400 362  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

1114 400--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1412 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1512 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

1650 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1715 000--- الشهار والطبع والعلن46

400 103  مجموع الفقرة :  20 

 465 800  مجموع المادة :  0003 

جهة سوس - ماسة - درعة0004

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

13240 000--- أشغال التهيئة والقامة872

14180 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

15160 800--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب20

21138 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

22108 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

2324 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

800 850  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

1114 400--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1430 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1530 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

16100 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1745 000--- الشهار والطبع والعلن46

400 219  مجموع الفقرة :  20 

 1 070 200  مجموع المادة :  0004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن0005

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

13120 000--- أشغال التهيئة والقامة872

14132 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

15120 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

2160 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

2260 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

2318 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

000 510  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

1114 400--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1418 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1518 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

16100 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1725 000--- الشهار والطبع والعلن46

400 175  مجموع الفقرة :  20 

 685 400  مجموع المادة :  0005 

جهة الشاوية - ورديغة0006

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

12------ تشييد المباني الدارية8211

13150 000--- أشغال التهيئة والقامة872

14180 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

15132 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

2185 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

2284 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

2318 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

000 649  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

1114 400--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1424 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1524 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

1670 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1730 000--- الشهار والطبع والعلن46

400 162  مجموع الفقرة :  20 

 811 400  مجموع المادة :  0006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز0007

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

13210 000--- أشغال التهيئة والقامة872

14180 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

15168 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

21120 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

2284 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

2320 400--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

400 782  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

1162 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1440 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1535 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

16100 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1725 000--- الشهار والطبع والعلن46

842



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

000 262  مجموع الفقرة :  20 

 1 044 400  مجموع المادة :  0007 

الجهة الشرقية0008

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

13132 000--- أشغال التهيئة والقامة872

14132 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

15138 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

2184 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

2260 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

2314 400--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

400 560  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

1142 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1415 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1530 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

16100 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1725 000--- الشهار والطبع والعلن46

000 212  مجموع الفقرة :  20 

 772 400  مجموع المادة :  0008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى0009

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

13247 000--- أشغال التهيئة والقامة872

14240 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

15200 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

21156 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

22156 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

2360 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

000 059 1  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

843



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

1162 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1435 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1560 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

16150 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1765 000--- الشهار والطبع والعلن46

000 372  مجموع الفقرة :  20 

 1 431 000  مجموع المادة :  0009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير0010

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

132 800 000--- أشغال التهيئة والقامة872

14300 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

15216 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

21144 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

22108 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

2326 400--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

400 594 3  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

1185 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1425 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1550 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

16140 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1745 000--- الشهار والطبع والعلن46

000 345  مجموع الفقرة :  20 

 3 939 400  مجموع المادة :  0010 

جهة دكالة - عبدة0011

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

13180 000--- أشغال التهيئة والقامة872

14132 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

15120 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

2196 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

844



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

2260 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

2314 400--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

400 602  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

1127 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1415 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1530 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

1680 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1725 000--- الشهار والطبع والعلن46

000 177  مجموع الفقرة :  20 

 779 400  مجموع المادة :  0011 

جهة تادلة - أزيلل0012

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

13108 000--- أشغال التهيئة والقامة872

1496 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

1572 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

2160 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

2263 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

238 400--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

400 407  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

1142 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1410 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1510 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

1655 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1715 000--- الشهار والطبع والعلن46

000 132  مجموع الفقرة :  20 

 539 400  مجموع المادة :  0012 

جهة مكناس -  تافيللت0013

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

13250 000--- أشغال التهيئة والقامة872

14240 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

15250 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

21100 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

22120 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

2322 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

000 982  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

1190 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1425 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1560 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

16120 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1745 000--- الشهار والطبع والعلن46

000 340  مجموع الفقرة :  20 

 1 322 000  مجموع المادة :  0013 

جهة فاس - بولمان0014

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

13140 000--- أشغال التهيئة والقامة872

14150 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

1584 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

2196 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

2260 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

2314 400--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

400 544  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

1152 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1415 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1545 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

1690 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

846



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

1725 000--- الشهار والطبع والعلن46

000 227  مجموع الفقرة :  20 

 771 400  مجموع المادة :  0014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات0015

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

13280 000--- أشغال التهيئة والقامة872

14190 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

15170 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

21132 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

2284 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

2340 800--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

800 896  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

1172 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1420 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1580 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

1690 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1735 000--- الشهار والطبع والعلن46

000 297  مجموع الفقرة :  20 

 1 193 800  مجموع المادة :  0015 

جهة طنجة - تطوان0016

بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

133 000 000--- أشغال التهيئة والقامة872

14240 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

15252 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

21168 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

22108 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

2326 400--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

دراسات30

31------ دراسات عامة451

400 794 3  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

847



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

عتاد تقني ومعلومياتي10

1182 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

1425 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1580 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

16100 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1745 000--- الشهار والطبع والعلن46

000 332  مجموع الفقرة :  20 

 4 126 400  مجموع المادة :  0016 

المجلس الوطني للسكن1500
تأطير ومواكبة تقنية لنعاش قطاع السكن 10 66

10100 000--- دراسات عامة451

20100 000--- دراسات وانجاز لتنشيط وتأطير القطاع454

000 200  مجموع الفقرة :  10 

 200 000  مجموع المادة :  1500 

مديرية النعاش العقارى3000
تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

102 000 000--- دراسات عامة451

20------ دراسات وتحريات عامة )1 )451

000 000 2  مجموع الفقرة :  10 

 2 000 000  مجموع المادة :  3000 

جهة وادي الذهب- الكويرة3001

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات وتحريات عامة )1 )451

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  3001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء3002

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451

20400 700--- دراسات وتحريات عامة )1 )451

700 400  مجموع الفقرة :  10 

 400 700  مجموع المادة :  3002 

جهة كلميم - السمارة3003

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات وتحريات عامة )1 )451

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  3003 

جهة سوس - ماسة - درعة3004

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451

848



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

20400 700--- دراسات وتحريات عامة )1 )451

700 400  مجموع الفقرة :  10 

 400 700  مجموع المادة :  3004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن3005

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451

20400 700--- دراسات وتحريات عامة )1 )451

700 400  مجموع الفقرة :  10 

 400 700  مجموع المادة :  3005 

جهة الشاوية - ورديغة3006

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451

20400 700--- دراسات وتحريات عامة )1 )451

700 400  مجموع الفقرة :  10 

 400 700  مجموع المادة :  3006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز3007

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451

20450 750--- دراسات وتحريات عامة )1 )451

750 450  مجموع الفقرة :  10 

 450 750  مجموع المادة :  3007 

الجهة الشرقية3008

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451

20400 700--- دراسات وتحريات عامة )1 )451

700 400  مجموع الفقرة :  10 

 400 700  مجموع المادة :  3008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى3009

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451

20400 000--- دراسات وتحريات عامة )1 )451

000 400  مجموع الفقرة :  10 

 400 000  مجموع المادة :  3009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير3010

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451

20400 000--- دراسات وتحريات عامة )1 )451

000 400  مجموع الفقرة :  10 

 400 000  مجموع المادة :  3010 

جهة دكالة - عبدة3011

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

20450 000--- دراسات وتحريات عامة )1 )451

000 450  مجموع الفقرة :  10 

 450 000  مجموع المادة :  3011 

جهة تادلة - أزيلل3012

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451

20400 000--- دراسات وتحريات عامة )1 )451

000 400  مجموع الفقرة :  10 

 400 000  مجموع المادة :  3012 

جهة مكناس -  تافيللت3013

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451

20450 000--- دراسات وتحريات عامة )1 )451

000 450  مجموع الفقرة :  10 

 450 000  مجموع المادة :  3013 

جهة فاس - بولمان3014

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451

20400 000--- دراسات وتحريات عامة )1 )451

000 400  مجموع الفقرة :  10 

 400 000  مجموع المادة :  3014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات3015

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451

20400 000--- دراسات وتحريات عامة )1 )451

000 400  مجموع الفقرة :  10 

 400 000  مجموع المادة :  3015 

جهة طنجة - تطوان3016

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري 10 66

10------ دراسات عامة451

20450 750--- دراسات وتحريات عامة )1 )451

750 450  مجموع الفقرة :  10 

 450 750  مجموع المادة :  3016 

مديرية المؤسسات العامة و الشراكة و العمل التعاونى4000
بحوث ودراسات 10 71

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات و مساعدة تقنية452

30------ دراسات التدقيق و التسيير451

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4000 

مديرية السكن الجتماعى و الشؤون العقارية5000
دراسة عامة للسكنى )1) 10 66
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

10------ دراسات عامة451

 مجموع الفقرة :  10 

البرنامج العام للسكن )1) 20 66

10------ دراسات وتحريات عامة )1 )451

20------ دراسات تقنية452

30------ أشغال طبوغرافية وتأريفية452

40------ إتمام المشاريع القديمة8211

50------ مصاريف الدراسات والبحاث والخبرة459

 مجموع الفقرة :  20 

برنامج القضاء على أحياء الصفيح واعادة هيكلة السكن الغير الصحي )1) 30

برنامج القضاء على أحياء الصفيح 31 66

10------ المساهمة في مشاريع  القضاء على مدن الصفيح7111

20------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار البرنامج : مدن بدون صفيح7111

 مجموع الفقرة :  31 

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني 32 66

10------ المساهمة في مشاريع إعادة هيكلة السكن الغير القانوني7111

 مجموع الفقرة :  32 

برامج استعجالية و إعادة تأهيل النسجة القديمة و عمليات التضامن)1) 40 66

10------ مساهمة في العمليات المستعجلة للسكنى7111

20------ المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل النسجة القديمة7111

30------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  40 

برنامج المناطق ذات التهيئات التدريجية)1) 50 66

10------ مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية7111

 مجموع الفقرة :  50 

 مجموع المادة :  5000 

جهة وادي الذهب- الكويرة5001

برنامج السكن الجتماعي بالقاليم الجنوبية)1) 10 66

10------ المساهمة في إنجاز برامج السكن القتصادي في القاليم الجنوبية7111

2049 000 000--- المساهمة في إنجاز عمليات القضاء على السكن الغير الصحي والتأهيل الحضري 7111

بالقاليم الجنوبية

000 000 49  مجموع الفقرة :  10 

 49 000 000  مجموع المادة :  5001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء5002

برنامج السكن الجتماعي بالقاليم الجنوبية)1) 10 66

10------ المساهمة في إنجاز برامج السكن القتصادي في القاليم الجنوبية7111

20128 000 000--- المساهمة في إنجاز عمليات القضاء على السكن الغير الصحي والتأهيل الحضري 7111

بالقاليم الجنوبية

000 000 128  مجموع الفقرة :  10 

 128 000 000  مجموع المادة :  5002 

جهة كلميم - السمارة5003

برنامج السكن الجتماعي بالقاليم الجنوبية)1) 10 66

10------ المساهمة في إنجاز برامج السكن القتصادي في القاليم الجنوبية7111

2023 000 000--- المساهمة في إنجاز عمليات القضاء على السكن الغير الصحي والتأهيل الحضري 7111

بالقاليم الجنوبية
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

000 000 23  مجموع الفقرة :  10 

 23 000 000  مجموع المادة :  5003 

جهة سوس - ماسة - درعة5004

البرنامج العام للسكن )1) 10 66

10------ دراسات وتحريات عامة )1 )451

20------ دراسات تقنية452

30------ أشغال طبوغرافية وتأريفية452

40------ مصاريف الدراسات والبحاث والخبرة459

 مجموع الفقرة :  10 

برنامج القضاء على أحياء الصفيح واعادة هيكلة السكن الغير الصحي )1) 20

برنامج القضاء على أحياء الصفيح 21 66

102 000 000--- المساهمة في مشاريع  القضاء على مدن الصفيح7111

20------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار البرنامج : مدن بدون صفيح7111

000 000 2  مجموع الفقرة :  21 

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني 22 66

1012 000 000--- المساهمة في مشاريع إعادة هيكلة السكن الغير القانوني7111

000 000 12  مجموع الفقرة :  22 

برامج استعجالية و إعادة تأهيل النسجة القديمة و عمليات التضامن)1) 30 66

10------ مساهمة في العمليات المستعجلة للسكنى7111

20------ المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل النسجة القديمة7111

30------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  30 

برنامج المناطق ذات التهيئات التدريجية)1) 40 66

10------ مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية7111

 مجموع الفقرة :  40 

 14 000 000  مجموع المادة :  5004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن5005

برنامج القضاء على أحياء الصفيح واعادة هيكلة السكن الغير الصحي )1) 10

برنامج القضاء على أحياء الصفيح 11 66

101 500 000--- المساهمة في مشاريع  القضاء على مدن الصفيح7111

20------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار البرنامج : مدن بدون صفيح7111

000 500 1  مجموع الفقرة :  11 

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني 12 66

103 000 000--- المساهمة في مشاريع إعادة هيكلة السكن الغير القانوني7111

000 000 3  مجموع الفقرة :  12 

برامج استعجالية و إعادة تأهيل النسجة القديمة و عمليات التضامن)1) 20 66

10------ مساهمة في العمليات المستعجلة للسكنى7111

20------ المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل النسجة القديمة7111

30------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  20 

برنامج المناطق ذات التهيئات التدريجية)1) 30 66

10------ مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية7111

 مجموع الفقرة :  30 

 4 500 000  مجموع المادة :  5005 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

جهة الشاوية - ورديغة5006

برنامج القضاء على أحياء الصفيح واعادة هيكلة السكن الغير الصحي )1) 10

برنامج القضاء على أحياء الصفيح 11 66

102 000 000--- المساهمة في مشاريع  القضاء على مدن الصفيح7111

20------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار البرنامج : مدن بدون صفيح7111

000 000 2  مجموع الفقرة :  11 

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني 12 66

107 000 000--- المساهمة في مشاريع إعادة هيكلة السكن الغير القانوني7111

000 000 7  مجموع الفقرة :  12 

 9 000 000  مجموع المادة :  5006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز5007

برنامج القضاء على أحياء الصفيح واعادة هيكلة السكن الغير الصحي )1) 10

برنامج القضاء على أحياء الصفيح 11 66

10------ المساهمة في مشاريع  القضاء على مدن الصفيح7111

20------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار البرنامج : مدن بدون صفيح7111

 مجموع الفقرة :  11 

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني 12 66

103 000 000--- المساهمة في مشاريع إعادة هيكلة السكن الغير القانوني7111

000 000 3  مجموع الفقرة :  12 

برامج استعجالية و إعادة تأهيل النسجة القديمة و عمليات التضامن)1) 20 66

10------ مساهمة في العمليات المستعجلة للسكنى7111

20------ المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل النسجة القديمة7111

30------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  20 

برنامج المناطق ذات التهيئات التدريجية)1) 30 66

101 000 000--- مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية7111

000 000 1  مجموع الفقرة :  30 

 4 000 000  مجموع المادة :  5007 

الجهة الشرقية5008

البرنامج العام للسكن )1) 10 66

10------ دراسات وتحريات عامة )1 )451

20------ دراسات تقنية452

30------ أشغال طبوغرافية وتأريفية452

40------ مصاريف الدراسات والبحاث والخبرة459

 مجموع الفقرة :  10 

برنامج القضاء على أحياء الصفيح واعادة هيكلة السكن الغير الصحي )1) 20

برنامج القضاء على أحياء الصفيح 21 66

101 500 000--- المساهمة في مشاريع  القضاء على مدن الصفيح7111

20------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار البرنامج : مدن بدون صفيح7111

000 500 1  مجموع الفقرة :  21 

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني 22 66

1010 000 000--- المساهمة في مشاريع إعادة هيكلة السكن الغير القانوني7111

000 000 10  مجموع الفقرة :  22 

برامج استعجالية و إعادة تأهيل النسجة القديمة و عمليات التضامن)1) 30 66
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

10450 000--- مساهمة في العمليات المستعجلة للسكنى7111

20------ المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل النسجة القديمة7111

30------ أتعاب 455

000 450  مجموع الفقرة :  30 

برنامج المناطق ذات التهيئات التدريجية)1) 40 66

102 000 000--- مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية7111

000 000 2  مجموع الفقرة :  40 

 13 950 000  مجموع المادة :  5008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى5009

البرنامج العام للسكن )1) 10 66

10------ دراسات وتحريات عامة )1 )451

20------ دراسات تقنية452

30------ أشغال طبوغرافية وتأريفية452

مصاريف البحث والتنمية40

 مجموع الفقرة :  10 

برنامج القضاء على أحياء الصفيح واعادة هيكلة السكن الغير الصحي )1) 20

برنامج القضاء على أحياء الصفيح 21 66

10------ المساهمة في مشاريع  القضاء على مدن الصفيح7111

20------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار البرنامج : مدن بدون صفيح7111

 مجموع الفقرة :  21 

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني 22 66

10------ المساهمة في مشاريع إعادة هيكلة السكن الغير القانوني7111

 مجموع الفقرة :  22 

برنامج المناطق ذات التهيئات التدريجية)1) 30 66

10------ مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية7111

 مجموع الفقرة :  30 

 مجموع المادة :  5009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير5010

برنامج القضاء على أحياء الصفيح واعادة هيكلة السكن الغير الصحي )1) 10

برنامج القضاء على أحياء الصفيح 11 66

103 000 000--- المساهمة في مشاريع  القضاء على مدن الصفيح7111

20------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار البرنامج : مدن بدون صفيح7111

000 000 3  مجموع الفقرة :  11 

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني 12 66

10------ المساهمة في مشاريع إعادة هيكلة السكن الغير القانوني7111

 مجموع الفقرة :  12 

برامج استعجالية و إعادة تأهيل النسجة القديمة و عمليات التضامن)1) 20 66

10------ مساهمة في العمليات المستعجلة للسكنى7111

20------ المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل النسجة القديمة7111

30------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  20 

برنامج المناطق ذات التهيئات التدريجية)1) 30 66

10------ مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية7111

 مجموع الفقرة :  30 

 3 000 000  مجموع المادة :  5010 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

جهة دكالة - عبدة5011

برنامج القضاء على أحياء الصفيح واعادة هيكلة السكن الغير الصحي )1) 10

برنامج القضاء على أحياء الصفيح 11 66

10------ المساهمة في مشاريع  القضاء على مدن الصفيح7111

20------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار البرنامج : مدن بدون صفيح7111

 مجموع الفقرة :  11 

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني 12 66

103 000 000--- المساهمة في مشاريع إعادة هيكلة السكن الغير القانوني7111

000 000 3  مجموع الفقرة :  12 

 3 000 000  مجموع المادة :  5011 

جهة تادلة - أزيلل5012

برنامج القضاء على أحياء الصفيح واعادة هيكلة السكن الغير الصحي )1) 10

برنامج القضاء على أحياء الصفيح 11 66

10------ المساهمة في مشاريع  القضاء على مدن الصفيح7111

20------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار البرنامج : مدن بدون صفيح7111

 مجموع الفقرة :  11 

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني 12 66

10------ المساهمة في مشاريع إعادة هيكلة السكن الغير القانوني7111

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  5012 

جهة مكناس -  تافيللت5013

برنامج القضاء على أحياء الصفيح واعادة هيكلة السكن الغير الصحي )1) 10

برنامج القضاء على أحياء الصفيح 11 66

10------ المساهمة في مشاريع  القضاء على مدن الصفيح7111

20------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار البرنامج : مدن بدون صفيح7111

 مجموع الفقرة :  11 

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني 12 66

105 000 000--- المساهمة في مشاريع إعادة هيكلة السكن الغير القانوني7111

000 000 5  مجموع الفقرة :  12 

برامج استعجالية و إعادة تأهيل النسجة القديمة و عمليات التضامن)1) 20 66

10------ مساهمة في العمليات المستعجلة للسكنى7111

201 000 000--- المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل النسجة القديمة7111

30------ أتعاب 455

000 000 1  مجموع الفقرة :  20 

 6 000 000  مجموع المادة :  5013 

جهة فاس - بولمان5014

برنامج القضاء على أحياء الصفيح واعادة هيكلة السكن الغير الصحي )1) 10

برنامج القضاء على أحياء الصفيح 11 66

10------ المساهمة في مشاريع  القضاء على مدن الصفيح7111

20------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار البرنامج : مدن بدون صفيح7111

 مجموع الفقرة :  11 

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني 12 66

1014 000 000--- المساهمة في مشاريع إعادة هيكلة السكن الغير القانوني7111

000 000 14  مجموع الفقرة :  12 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

برامج استعجالية و إعادة تأهيل النسجة القديمة و عمليات التضامن)1) 20 66

10------ مساهمة في العمليات المستعجلة للسكنى7111

202 550 000--- المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل النسجة القديمة7111

30------ أتعاب 455

000 550 2  مجموع الفقرة :  20 

برنامج المناطق ذات التهيئات التدريجية)1) 30 66

101 000 000--- مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية7111

000 000 1  مجموع الفقرة :  30 

 17 550 000  مجموع المادة :  5014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات5015

برنامج القضاء على أحياء الصفيح واعادة هيكلة السكن الغير الصحي )1) 10

برنامج القضاء على أحياء الصفيح 11 66

10------ المساهمة في مشاريع  القضاء على مدن الصفيح7111

20------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار البرنامج : مدن بدون صفيح7111

 مجموع الفقرة :  11 

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني 12 66

104 000 000--- المساهمة في مشاريع إعادة هيكلة السكن الغير القانوني7111

000 000 4  مجموع الفقرة :  12 

برامج استعجالية و إعادة تأهيل النسجة القديمة و عمليات التضامن)1) 20 66

10------ مساهمة في العمليات المستعجلة للسكنى7111

20------ المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل النسجة القديمة7111

30------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  20 

برنامج المناطق ذات التهيئات التدريجية)1) 30 66

10------ مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية7111

 مجموع الفقرة :  30 

 4 000 000  مجموع المادة :  5015 

جهة طنجة - تطوان5016

برنامج القضاء على أحياء الصفيح واعادة هيكلة السكن الغير الصحي )1) 10

برنامج القضاء على أحياء الصفيح 11 66

10------ المساهمة في مشاريع  القضاء على مدن الصفيح7111

20------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار البرنامج : مدن بدون صفيح7111

 مجموع الفقرة :  11 

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني 12 66

105 000 000--- المساهمة في مشاريع إعادة هيكلة السكن الغير القانوني7111

000 000 5  مجموع الفقرة :  12 

 5 000 000  مجموع المادة :  5016 

المديرية التقنية للسكان6000
دراسات متعلقة بصناعة وتكنولوجيات البناء )1) 10 66

101 100 000--- دراسات عامة451

20500 000--- دراسات تقنية452

301 500 000--- دراسات تكميلية حول  RPS 2000 التي تخص قطاع البناء451

40200 000--- دراسات حول وضع المركز التقني للسكنى )1)452

50------ دراسات و إنجاز النماذج و تجريبها)1)452
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

60500 000--- دراسة متعلقة بإعداد مراشد تقنية للسكن )4521

70500 000--- جائزة الهندسة المعمارية و السكان589

000 300 4  مجموع الفقرة :  10 

 4 300 000  مجموع المادة :  6000 

ميدان التعمير8000

الدارة العامة8100
بناء و تجهيز 10 66

تحملت عقارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

13------ أشغال التهيئة والقامة872

14------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

15------ مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

21------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

22------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

23------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

حظيرة السيارات30

31------ شراء السيارات النفعية8511

32------ شراء الوقود والزيوت331

33------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

34------ اكتراء وسائل النقل4421

نفقات مختلفة40

41------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

 مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 66

عتاد تقني ومعلومياتي10

11------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء عتاد تقني846

13------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

14------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

15------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

16------ اكتراء عتاد تقني4422

دراسات وتحسيس وتكوين20

21------ دراسات عامة451

22500 000--- دراسات معلومياتية453

23------ دراسات التدقيق و التسيير451

24500 000--- دراسات قانونية451

25------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

261 500 000--- مصاريف الشهار والعلن46

27------ مصاريف الترجمة والترجمة الفورية459

28554 000--- اشتراك وتوثيق352

000 054 3  مجموع الفقرة :  20 

 3 054 000  مجموع المادة :  8100 

مديرية التعمير8300
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

تعمير )1 10 97

102 000 0002 000 000 دراسات عامة451

202 000 0002 000 000 دراسات تقنية452

302 464 0002 000 000 مصاريف البتكار و التنمية459

403 000 0002 000 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

50------ تصاميم التهيئة وتصاميم التنمية452

60------ دراسات متعلقة بالتصاميم التوجيهية للتعمير والتنمية الحضرية بالعالم القروي452

70------ دراسات متعلقة بالمخططات التوجيهية للتعمير والتنمية الحضرية بالعالم القروي452

80------ دراسات حول الشكال الجديدة للتعمير451

901 500 000--- اشغال طبوغرافية و خرائطية452

000 000 8  مجموع الفقرة :  10   10 964 000

إتمام المشاريع 20 12

10------ إتمام المشاريع القديمة8211

 مجموع الفقرة :  20 

 10 964 000 8 000 000  مجموع المادة :  8300 

مديرية الشؤون القانونية8400
أبحاث قانونية 10 97

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات نوعية451

30400 000--- دراسات وأبحاث قانونية451

000 400  مجموع الفقرة :  10 

 400 000  مجموع المادة :  8400 

مديرية الهندسة المعمارية8500
الهندسة المعمارية )1) 10 97

101 691 0001 000 000 دراسات تقنية452

20------ دراسة تجريبية للتقنيات الجديدة للنجاز452

301 691 0001 000 000 دراسات متعلقة بتصاميم النقاد451

40------ دراسات و مساعدات في ميدان الهندسة المعمارية452

000 000 2  مجموع الفقرة :  10   3 382 000

إعانة 20 12

10500 000--- إعانة للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين751

000 500  مجموع الفقرة :  20 

تنظيم المناظرات و الندوات و المساهمة في الجوائز الوطنية و الدولية 30 66

10500 000--- جائزة الهندسة المعمارية و السكان589

000 500  مجموع الفقرة :  30 

 4 382 000 2 000 000  مجموع المادة :  8500 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية8700

جهة الرباط - سل - زمور - زعير8710

اعانة 10 97

104 500 000--- إعانة التجهيز للمصلحة المسيرة بصورة مستقلة ) المدرسة الوطنية للهندسة 751

المعمارية

000 500 4  مجموع الفقرة :  10 

 4 500 000  مجموع المادة :  8710 

الوكالت الحضرية8800
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

المشاركة في نفقات الستثمار للوكالت الحضرية 10 97

10100 000 000--- المساهمة في برنامج الستثمار للوكالت الحضرية751

000 000 100  مجموع الفقرة :  10 

إعانة 20 12

20500 000--- مساهمة لفائدة الفدرالية الوطنية للوكالت الحضرية751

000 500  مجموع الفقرة :  20 

 100 500 000  مجموع المادة :  8800 

ميدان التنمية المجالية9000

الدارة العامة9100
بناء و تجهيز المباني الدارية 10 99

10------ شراء الراضي811

20------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ الشهار والطبع والعلن46

50------ أشغال التهيئة والقامة872

عتاد تقني ومعلومياتي60

61------ شراء عتاد تقني846

62------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

63------ شراء عتاد طبوغرافي وتصويري849

64------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

شراء السيارات80

81------ شراء السيارات النفعية8511

82400 000--- شراء السيارات السياحية8512

83------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

84600 000--- اكتراء السيارات4421

000 000 1  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الدارة 20 99

معلوميات10

11------ دراسات معلومياتية453

12------ شراء لوازم معلومياتية353

131 000 0001 500 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

14------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

15800 000500 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

16------ صيانة المنظومات المعلوماتية4133

17398 000500 000 أشغال تركيب شبكات العلميات8328

20------ دراسات عامة451

30472 000500 000 اشتراك وتوثيق352

000 000 3  مجموع الفقرة :  20   2 670 000

إتصال و توعية 30 99

10------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع46

20400 000--- مصاريف الشهار والعلن46

30300 000--- دراسة من أجل إنجاز مخطط للتواصل451

000 700  مجموع الفقرة :  30 

الشراكة والمشاريع المندمجة 40

تنمية الشراكة 41 99
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات تقنية452

30------ مساهمة في تنفيد استراتيجية لتنمية الطلس المتوسط7111

40------ 7111 SPL  مساهمة في مشروع تنمية القطاب الترابية للتنافسية  و

 مجموع الفقرة :  41 

مشاريع مندمجة 42 99

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات تقنية452

 مجموع الفقرة :  42 

مساهمة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 50 99

المحافظة على البيئة وتحسين جودة  حياة السكان10

11------ دعم النشطة البيئية772

121 600 000--- مساهمة في محاربة التصحر والفقر عن طيق المحافظة على الواحات وانعاشها772

131 000 000--- مساهمة في برنامج التنمية المندمجة للطلس المتوسط772

14------ مساهمة في برنامج التحسين البيئي داخل المدارس القروية772

154 000 000--- مساهمة في تنفيد مشاريع كبرى للتنمية الترابية7111

000 600 6  مجموع الفقرة :  50 

التنمية القروية 60 74

10------ دفع لفائدة صندوق التنمية القروية74

 مجموع الفقرة :  60 

 10 970 000 3 000 000  مجموع المادة :  9100 

مديرية إعداد التراب الوطني9200
انجاز الدراساتالساسية 10 97

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات تقنية452

دراسات وخبرات منجزة من طرف المقاولة30

31------ أتعاب 455

32------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع46

 مجموع الفقرة :  10 

انجاز الدراسات النوعية 20 97

103 100 0002 000 000 دراسات عامة451

201 000 0005 000 000 دراسات تقنية452

000 000 7  مجموع الفقرة :  20   4 100 000

إنجاز دراسات جهوية 30 97

103 000 000--- دراسات عامة451

20------ دراسات تقنية452

000 000 3  مجموع الفقرة :  30 

دعم برنامج : مغرب بمدن نظيفة 40 97

10------ دراسات عامة451

20------ مساهمة في برنامج "مغرب بمدن نظيفة" مع برنامج المم المتحدة للتنمية79

 مجموع الفقرة :  40 

برنامج دعم صياغة أجاندة 21 مع برنامج المم المتحدة للتنمية 50 97

10500 000--- مساهمة في برنامج وضع أجاندة 21 الوطنية مع برنامج المم المتحدة للتنمية772

000 500  مجموع الفقرة :  50 

 7 600 000 7 000 000  مجموع المادة :  9200 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.30.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارةالسكان والتعمير والتنمية المجالية

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير9300
بناء و تجهيز البنايات 10 97

10------ شراء الراضي811

20------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ الشهار والطبع والعلن46

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

803 000 000--- إعانة التجهيز لمصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة751

000 000 3  مجموع الفقرة :  10 

دراسات و أبحاث 20 97

10------ دراسات عامة451

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

40------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

 مجموع الفقرة :  20 

 3 000 000  مجموع المادة :  9300 

000 000 20 000 128 495  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.30.000 
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قانون المالية لسنة 2009

وزارة التشغيل و التكوين المهني

ميزانية التسيير

000 365 165 الموظفون و العوان

000 729 415 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 495 165 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 245 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.31.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التشغيل و التكوين المهني

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

ميدان التشغيل5000

الدارة العامة5100
10 دعم المهام62

111117 763 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112123 000 أعوان دائمون21

1131 370 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

تعويضات عن الساعات الضافية40

121--- تعويضات عن ساعات العمل الضافية41

التعويضات الممثلة للمصاريف50

122--- تعويض عن التنصيب51

14331 000 مساعدة استثنائية عن السكن52

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم53

122--- التعويض الجزافي عن مصاريف الجولت داخل المدينة54

تعويضات عن الخطار والعباء60

1238 000 مكافآت للسائقين61

1234 000 تعويضات عن الصندوق62

1245 000 تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية63

1221143 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة64

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد70

000 447 119 مجموع الفقرة :  10

000 447 119 مجموع المادة :  5100 

ميدان التكوين المهني7000

الدارة العامة7100
10 دعم المهام34

11145 198 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112--- أعوان دائمون21

113600 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

التعويضات الممثلة للمصاريف30

122--- تعويض عن التنصيب31

1431 600 مساعدة استثنائية عن السكن32

1243 000 تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية33

تعويضات عن الخطار والعباء40

123--- مكافآت للسائقين41

1231 200 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين42

1221114 200 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة43

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد44

تعويضات عن الساعات الضافية50

121--- تعويضات عن ساعات العمل الضافية51

000 918 45 مجموع الفقرة :  10

000 918 45 مجموع المادة :  7100 

000 365 165 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.31.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.31.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التشغيل و التكوين المهني

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

ميدان التشغيل5000

الدارة العامة5100
10 دعم المهام69

تحملت عقارية10

2450 000 ضرائب ورسوم11

44126 500 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

41111 350 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب14

499930 000 مصاريف حراسة المباني الدارية15

رسوم وإتاوات20

4312 609 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

432--- رسوم ومستحقات التيلكس22

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة23

434169 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت24

333620 000 مستحقات الماء25

3321 000 000 مستحقات الكهرباء26

431--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصلت اللسلكية27

333--- تصفية متأخرات مستحقات الماء28

332--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء29

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351300 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134450 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

حظيرة السيارات40

4131450 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331700 000 شراء الوقود والزيوت42

2461 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493130 000 مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

4211200 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212400 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214300 000 تعويضات كيلومترية53

42214 000 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222800 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

4421--- اكتراء السيارات57

4211--- مصاريف النقل الجوي داخل المملكة58

نفقات مختلفة60

34230 000 لباس61

47200 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال62

46250 000 الشهار والطبع والعلن63

352250 000 اشتراك وتوثيق64

334--- غاز65

33620 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة66

4414--- اكتراء قاعات المؤتمرات67
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.31.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التشغيل و التكوين المهني

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية68

5911 650 000 اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية69

000 819 23 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
589--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573600 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 600 مجموع الفقرة :  20

30 تداريب وتكوين69
454--- تعويضات التعاب10

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها20

مجموع الفقرة :  30

000 419 24 مجموع المادة :  5100 

مديرية التشغيل5500
10 المساهمة في نفقات التسيير للوكالة الوطنية لنعاش التشغيل و الكفاءات62

55145 400 000 إعانة التسيير10

000 400 45 مجموع الفقرة :  10

000 400 45 مجموع المادة :  5500 

مديرية العمل5600
10 تشجيعات لفائدة العمال والمنظمات المغربية للشغل62

35230 000 شراء المؤلفات والدوريات للنقابات المهنية للشغل10

39920 000 شراء الوسمة20

000 50 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في الندوات )المنظمة العربية للشغل بالقاهرة و المنظمة العالمية للشغل بجنيف62
4212450 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج10

000 450 مجموع الفقرة :  20

30 برنامج الزيارات لمفتشية الشغل62
42211 300 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 300 1 مجموع الفقرة :  30

000 800 1 مجموع المادة :  5600 

مديرية الحماية الجتماعية للعمال5800
10 عمل اجتماعي لفائدة العمال64

مساعدة للعمال10

14113 840 000 اليرادات والزيادة في اليرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل11

49230 000 إسعافات12

49260 000 مصاريف طبية13

45550 000 أتعاب 14

000 980 13 مجموع الفقرة :  10

000 980 13 مجموع المادة :  5800 

ميدان التكوين المهني7000

مديرية الشؤون الدارية والموارد البشرية7300
10 دعم المهام34

رسوم وإتاوات10

431750 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية11

43420 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت12
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.31.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التشغيل و التكوين المهني

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

333100 000 مستحقات الماء13

332300 000 مستحقات الكهرباء14

2460 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية15

نقل وتنقل20

421150 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب21

421910 000 مصاريف نقل البضائع22

421450 000 تعويضات كيلومترية23

42212 800 000 تعويضات التنقل داخل المملكة24

4222100 000 تعويضات المهمة بالخارج25

4219160 000 مصاريف النقل الجوي26

نفقات مختلفة30

34260 000 لباس العوان31

4730 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية32

36115 000 شراء الدوية ومواد الصيدلة33

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية34

454--- مصاريف  الستشاريين ، أتعاب ومصاريف التدريب والتكوين40

000 505 4 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
5731 100 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين10

000 100 1 مجموع الفقرة :  20

000 605 5 مجموع المادة :  7300 

المصالح الخارجية7700
10 دعم المهام34

تحملت عقارية10

4412900 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة11

رسوم وإتاوات20

431550 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43440 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33350 000 مستحقات الماء23

332125 000 مستحقات الكهرباء24

نقل وتنقل30

421170 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب31

421980 000 مصاريف النقل الجوي32

421435 000 تعويضات كيلومترية33

42212 150 000 تعويضات التنقل داخل المملكة34

422250 000 تعويضات المهمة بالخارج35

نفقات مختلفة40

4725 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية41

000 075 4 مجموع الفقرة :  10

000 075 4 مجموع المادة :  7700 

مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل7800
10 التكوين المهني34

5111310 950 000 إعانة برسم التكوين المهني10

000 950 310 مجموع الفقرة :  10

000 950 310 مجموع المادة :  7800 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.31.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التشغيل و التكوين المهني

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

المدرسة العليا لصناعات النسيج و البسة7900
10 التكوين34

51119 500 000 مساهمة الدولة في نفقات الستغلل للمدرسة العليا لصناعة النسيج و اللبسة 10

000 500 9 مجموع الفقرة :  10

000 500 9 مجموع المادة :  7900 

000 729 415 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.31.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.31.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التشغيل و التكوين المهني

ميدان التشغيل5000

الدارة العامة5100
دراسات 10 16

10200 000--- دراسات عامة451

20------ دراسات تقنية452

30------ دراسات معلومياتية453

40------ أتعاب الخبراء455

000 200  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز المصالح المركزية 20 62

10------ شراء البنايات الدارية813

20------ شراء الراضي811

3016 490 000--- تشييد المباني الدارية8211

40300 000200 000 أشغال التهيئة والقامة872

عتاد وتأثيت50

51600 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

52150 000--- شراء عتاد تقني846

53700 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61700 000200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63800 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64400 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

حظيرة السيارات70

71------ شراء السيارات النفعية8511

721 350 000--- شراء السيارات السياحية8512

7390 000--- شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

74150 000--- اكتراء السيارات4421

نفقات مختلفة80

81200 000--- الشهار والطبع والعلن46

82300 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

83------ أتعاب 455

84300 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

000 400  مجموع الفقرة :  20   22 530 000

المساهمة في نفقات التجهيز للوكالة الوطنية لنعاش التشغيل و الكفاءات 30 62

103 500 000--- اعانة التجهيز751

000 500 3  مجموع الفقرة :  30 

التنمية القروية 40 74

10------ دفع لفائدة صندوق التنمية القروية74

 مجموع الفقرة :  40 

 26 230 000 400 000  مجموع المادة :  5100 

المصالح الخارجية5300
بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

أشغال البناء  10

11------ دراسات متعلقة بتشييد المباني الدارية881

12------ تشييد المباني الدارية8211
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.31.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التشغيل و التكوين المهني

205 000 0002 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

30700 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50800 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61700 000300 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62400 000200 000 أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63700 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64270 000100 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74300 000--- أتعاب 455

000 600 2  مجموع الفقرة :  10   8 870 000

 8 870 000 2 600 000  مجموع المادة :  5300 

جهة وادي الذهب- الكويرة5301

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5301 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء5302

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.31.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التشغيل و التكوين المهني

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5302 

جهة كلميم - السمارة5303

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5303 

جهة سوس - ماسة - درعة5304

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  10 

870



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.31.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التشغيل و التكوين المهني

 مجموع المادة :  5304 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن5305

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5305 

جهة الشاوية - ورديغة5306

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5306 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز5307

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

871



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.31.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التشغيل و التكوين المهني

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5307 

الجهة الشرقية5308

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5308 

جهة الدارالبيضاء الكبرى5309

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.31.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التشغيل و التكوين المهني

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5309 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير5310

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5310 

جهة دكالة - عبدة5311

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5311 

جهة تادلة - أزيلل5312

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.31.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التشغيل و التكوين المهني

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5312 

جهة مكناس -  تافيللت5313

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5313 

جهة فاس - بولمان5314

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.31.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التشغيل و التكوين المهني

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5314 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات5315

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5315 

جهة طنجة - تطوان5316

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 61

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

تجهيز معلومياتي60

61------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

62------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

63------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

64------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات مختلفة70

71------ مصاريف الشهار والعلن46

72------ مصاريف التكوين والتداريب454

73------ اشتراك وتوثيق352

74------ أتعاب 455

875



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.31.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التشغيل و التكوين المهني

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5316 

مديرية الموارد البشرية الميزانية و الشؤون العامة5400
بناء وتجهيز المعهد الوطني للشغل 10 62

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30100 000--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

4050 000--- شراء عتاد تقني846

5050 000--- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

60100 000--- اصلح وصيانة العتاد التقني4132

70------ اشتراك وتوثيق352

80------ أتعاب 455

90400 000--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

000 700  مجموع الفقرة :  10 

 700 000  مجموع المادة :  5400 

مديرية التشغيل5500
المرصد الوطني للتشغيل 10 62

101 500 0002 000 000 دراسات عامة451

20------ دراسات تقنية452

3090 000--- اشتراك وتوثيق352

4080 000--- مصاريف طبع ونشر نتائج الدراسات351

5090 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

60140 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 000 2  مجموع الفقرة :  10   1 900 000

إنعاش التشغيل 20 62

10109 600 000--- الدفع لفائدة الحساب المرصود لمور خصوصية "صندوق النهوض بتشغيل الشباب"74

000 600 109  مجموع الفقرة :  20 

عمليات و إجراءات لنعاش الشغل و التشغيل 30 62

10------ مصاريف الترجمة459

20------ مصاريف الذاعة والعلنات الشهارية46

30------ مصاريف الشهار والعلن46

40------ اكتراء قاعات الجتماعات4414

50------ اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري4423

60------ اكتراء عتاد التسجيل والترجمة4422

70------ اكتراء العتاد والثاث4424

80------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

90------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

 مجموع الفقرة :  30 

 111 500 000 2 000 000  مجموع المادة :  5500 

مديرية العمل5600
صحة و المن في الشغل 10 62

10100 000--- إقتناء العتاد التقني لقياس النماط84

20------ مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم359

30100 000--- مصاريف الندوات والملتقيات454

000 200  مجموع الفقرة :  10 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.31.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التشغيل و التكوين المهني

حملت تحسيس متعلقة بالستنظاف و حماية الشغل 20 62

10------ أتعاب 455

20------ مصاريف الترجمة459

30------ اكتراء قاعات الجتماعات4414

40------ اكتراء عتاد التسجيل والترجمة4422

50------ اكتراء عتاد سمعي4422

60------ مصاريف التكوين والتداريب454

 مجموع الفقرة :  20 

مساهمة الدولة في مصاريف التكوين والتدريب للنقابات المهنية 30 62

102 000 000--- إعانة الدولة المتعلقة بمصاريف التكوين والتدريب للنقابات المهنية772

000 000 2  مجموع الفقرة :  30 

تنظيم انتخابات لفائدة مندوبي الجراء 40 62

شراء العتاد10

11300 000--- شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

121 000 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

13600 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء اللوازم20

21800 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

22600 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

23300 000--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم359

30400 000--- الشهار والطبع والعلن46

40100 000--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات الشهارية46

50500 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

60400 000--- اكتراء السيارات4421

70600 000--- أشغال تركيب شبكات العلميات8328

80400 000--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

90300 000--- مصاريف الندوات والملتقيات454

000 300 6  مجموع الفقرة :  40 

برنامج محاربة تشغيل الطفال 50 62

دراسات10

11500 000--- دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات تقنية452

201 000 000--- دعم الحمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الطفال771

30430 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

40150 000--- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

50500 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

60100 000--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

000 680 2  مجموع الفقرة :  50 

 11 180 000  مجموع المادة :  5600 

مديرية الحماية الجتماعية للعمال5800
حملة الوقاية من حوادث الشغل و المراض المهنية 10 62

10------ مصاريف طبع الدعامات351

20------ مصاريف الندوات والملتقيات454

 مجموع الفقرة :  10 

دعم العمليات المتعلقة بالحماية الجتماعية 20 63
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.31.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التشغيل و التكوين المهني

10------ دراسات ومساعدات451

20------ أتعاب 455

30------ مصاريف التكوين والتداريب454

40------ مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية591

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  5800 

ميدان التكوين المهني7000

مديرية الشؤون الدارية والموارد البشرية7300
تحديث الدارة 10 34

عتاد تقني ومعلومياتي10

111 040 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12700 000--- دراسات و مساعدة تقنية452

13710 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

14------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

15------ مصاريف التجهيز و التركيب والربط872

161 200 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

21400 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

221 400 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع351

23100 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

2450 000--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني372

حظيرة السيارات30

31600 000--- شراء السيارات النفعية8511

32------ شراء السيارات السياحية8512

33------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

34500 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

35600 000--- شراء الوقود والزيوت331

3690 000--- مصاريف تأمين السيارات493

4080 000--- اكتراء وسائل النقل4421

50150 000--- مصاريف حراسة المباني الدارية499

000 620 7  مجموع الفقرة :  10 

تكييف التراث الداري 20 34

بنايات ، تهيئة وتجهيزات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

121 300 000--- أشغال التهيئة والقامة للمباني الدارية والتقنية872

13670 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

14------ دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة بالنجاز881

15------ شراء عتاد تقني وعتاد التجهيز84

000 970 1  مجموع الفقرة :  20 

بناء وتجهيز مؤسسات التكوين المهني للبرنامج العام 30 34

10------ بناء مؤسسات التكوين المهني8211

20------ دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة بالنجاز881

30------ مصاريف رخصة البناء499

40------ شراء عتاد تقني وتربوي849

 مجموع الفقرة :  30 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.31.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التشغيل و التكوين المهني

التكوين المستمر 40 34

10200 000--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات454

20200 000--- مصاريف اليواء والطعام47

30------ مساعدة تقنية452

40------ مصاريف التكوين454

5050 000--- مصاريف الشهار والعلن46

60250 000--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم359

70170 000--- اشتراك وتوثيق352

8090 000--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية591

90------ مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

000 960  مجموع الفقرة :  40 

تنظيم المتحانات المهنية 50 34

10------ مساعدة تقنية452

20------ مصاريف التكوين454

30100 000--- مصاريف اليواء والطعام47

000 100  مجموع الفقرة :  50 

مشاريع التعاون 60 78

تعاون10

11------ دراسات و مساعدة تقنية452

12------ اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

13------ مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم359

14------ مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات454

 مجموع الفقرة :  60 

 10 650 000  مجموع المادة :  7300 

مديرية التخطيط والتقييم7400
التخطيط والتقييم 10 34

دراسات10

113 271 0003 200 000 دراسات و مساعدة تقنية452

121 886 0002 100 000 دراسات حول تطابق التكوين مع الشغل451

13------ الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

2030 000--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات454

30------ مصاريف اليواء والطعام47

000 300 5  مجموع الفقرة :  10   5 187 000

العلم و إنعاش القطاع 20 34

نفقات التعميم والعلم والتوعية10

11810 000--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم359

12100 000--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

13------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

14------ لوازم المكتب ومواد الطبع351

15300 000300 000 دراسات و مساعدة تقنية452

16264 000--- الشهار والطبع والعلن46

2040 000--- اشتراك وتوثيق352

000 300  مجموع الفقرة :  20   1 514 000

مشروع مساعدة لنجاز دراسة قطاعية في مجال التقنيات الحديثة للتصال 

بمشاركة البنك السلمي للتنمية

30 69

10------ دراسات و مساعدة تقنية452
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.31.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التشغيل و التكوين المهني

 مجموع الفقرة :  30 

 6 701 000 5 600 000  مجموع المادة :  7400 

مديرية التكوين في الوسط المهني7500
تنمية التكوين أثناء العمل 10 34

10500 000--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات454

201 400 0001 300 000 مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

30200 000--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم359

40------ لوازم المكتب ومواد الطبع351

50------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

60------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

7035 000--- اشتراك وتوثيق352

80100 000--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

90------ الشهار والطبع والعلن46

000 300 1  مجموع الفقرة :  10   2 235 000

التكوين بالتدرج 20

تنمية التكوين بالتدرج المهني 21 34

1060 000 000110 000 000 الدفع لفائدة الحساب المرصود لمور خصوصية "صندوق النهوض بتشغيل الشباب"74

20------ مصاريف التكوين بالتدرج المهني454

30------ إعانة لفائدة مراكز التكوين بالتدرج المهني751

401 000 0002 500 000 دراسات و مساعدة تقنية452

50------ مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات454

60------ مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم359

بناء وتهيئة وتجهيز مراكز التدرج المهني في قطاعي الفلحة والصناعة التقليدية70

 )البرنامج الستعجالي
7134 000 00045 700 000 بناء مراكز التكوين بالتدرج المهني8211

72------ تهيئة مراكز التكوين بالتدرج المهني872

734 000 0005 000 000 دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة بالنجاز881

74------ مصاريف رخصة البناء499

75------ شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المراكز84

76------ دراسات و مساعدة تقنية452

بناء وتهيئة وتجهيز مراكز التدرج المهني في قطاعات أخرى 80

816 400 0004 400 000 بناء مراكز التكوين بالتدرج المهني8211

82------ تهيئة مراكز التكوين بالتدرج المهني872

83600 000600 000 دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة بالنجاز881

84------ مصاريف رخصة البناء499

85------ شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المراكز84

86------ دراسات و مساعدة تقنية452

90100 000--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

000 200 168  مجموع الفقرة :  21   106 100 000

مشروع مساعدة لتنمية التكوين بالتدرج 22 34

شراء العتاد التقني والمعلومياتي10

11------ شراء عتاد تقني وتربوي849

12------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

13------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

21------ شراء عتاد وأثاث المكتب871
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.31.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التشغيل و التكوين المهني

22------ لوازم المكتب ومواد الطبع351

30------ دراسات و مساعدة تقنية452

40------ مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات454

50------ مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم359

60------ اشتراك وتوثيق352

70------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  22 

 108 335 000 169 500 000  مجموع المادة :  7500 

مديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص7600
تكوين مستمر وتكوين المكونين 10 34

10800 000--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات454

20------ مصاريف الشهار والعلن46

30------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

40------ لوازم المكتب ومواد الطبع351

50------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

6035 000--- اشتراك وتوثيق352

70150 000700 000 مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

000 700  مجموع الفقرة :  10   985 000

تنظيم وانعاش القطاع 20 34

دراسة تحسين نظام التعليم المهني10

111 010 000700 000 دراسات لعداد البرامج التربوية451

121 840 0001 000 000 دراسات تقييم نظام التكوين المهني451

13100 000--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

نفقات التعميم والعلم والتوعية20

21700 000--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم359

22------ مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

23------ مصاريف الشهار والعلن46

000 700 1  مجموع الفقرة :  20   3 650 000

تعزيز برامج التكوين المهني )البرنامج الستعجالي 30 34

103 500 00012 500 000 مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

205 000 00050 000 000 دراسات لعداد البرامج التربوية451

30800 000--- مصاريف الشهار والعلن46

4019 800 000--- مساهمة في نفقات تكوين متدربي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني78

000 500 62  مجموع الفقرة :  30   29 100 000

 33 735 000 64 900 000  مجموع المادة :  7600 

المصالح الخارجية7700
تحديث الدارة 10 34

عتاد تقني ومعلومياتي10

11100 000--- شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

1250 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

13------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

14300 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

21200 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

22600 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع351
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.31.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التشغيل و التكوين المهني

23100 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

حظيرة السيارات30

31300 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

32700 000--- شراء الوقود والزيوت331

40350 000--- مصاريف حراسة المباني الدارية499

000 700 2  مجموع الفقرة :  10 

تكييف التراث الداري 20 34

بنايات ، تهيئة وتجهيزات10

11400 000--- أشغال التهيئة والقامة للمباني الدارية والتقنية872

12400 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

13------ دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة بالنجاز881

000 800  مجموع الفقرة :  20 

التكوين المستمر 30 34

10200 000--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات454

20200 000--- مصاريف اليواء والطعام47

30------ مساعدة تقنية452

40200 000--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم359

5080 000--- اشتراك وتوثيق352

000 680  مجموع الفقرة :  30 

 4 180 000  مجموع المادة :  7700 

مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل7800
مساهمة الدولة في مصاريف الستثمار لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 10 62

تنمية التكوين المهني10

1179 500 000--- الزيادة في رأس المال916

إنجاز مشاريع البرنامج الستعجالي20

2144 500 000--- الزيادة في رأس المال916

تنمية التكوين المهني بالمؤسسات السجنية30

3110 000 000--- الزيادة في رأس المال916

000 000 134  مجموع الفقرة :  10 

 134 000 000  مجموع المادة :  7800 

المدرسة العليا لصناعات النسيج و البسة7900
التكوين 10 34

108 000 000--- الزيادة في رأس المال916

2021 084 000--- إعانة الستثمار للمدرسة العليا لصناعات النسيج واللبسة برسم مبادرة نكوين7121

 10000 مهندس
3010 000 000--- إعانة لحداث المدرسة العليا للبتكار و الموضة )البرنامج الستعجالي7121

000 084 39  مجموع الفقرة :  10 

 39 084 000  مجموع المادة :  7900 

000 000 245 000 165 495  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.31.000 
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قانون المالية لسنة 2009

الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان  

ميزانية التسيير

000 257 15 الموظفون و العوان

000 817 4 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ -اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها

-
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.32.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان  

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام12

11115 145 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112--- أعوان دائمون21

11336 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

12149 500 تعويضات عن ساعات العمل الضافية30

التعويضات الممثلة للمصاريف40

122--- تعويض عن التنصيب41

143--- مساعدة استثنائية عن السكن42

142--- منح ومكافآت الولدة43

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم44

تعويضات عن الخطار والعباء50

1231 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين51

1232 000 مكافآت للسائقين52

1241 500 تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية53

122122 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة54

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد60

000 257 15 مجموع الفقرة :  10

000 257 15 مجموع المادة :  0000 

000 257 15 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.32.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.32.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان  

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

21--- ضرائب ورسوم وإتاوات11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111200 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

4123100 000 صيانة و اصلح شبكات الماء الشروب و الكهرباء و المواصلت السلكية و اللسلكية و التطهير14

872100 000 ترتيب وتهيئة وتركيب15

499112 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة16

رسوم وإتاوات20

431500 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43350 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة22

435--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصلت المتعلقة بالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 23

الموظفين و اعوان الدولة

4345 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت24

33373 000 مستحقات الماء25

332179 000 مستحقات الكهرباء26

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351150 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

413432 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

84410 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري34

حظيرة السيارات40

8511--- شراء السيارات النفعية41

8512--- شراء السيارات السياحية42

8513--- شراء الدراجات النارية و الدراجات43

4131170 000 صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى44

331350 000 شراء الوقود والزيوت45

2426 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية46

49332 000 مصاريف تأمين السيارات47

نقل وتنقل50

421145 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

421230 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

42211 080 000 تعويضات التنقل داخل المملكة53

422230 000 تعويضات المهمة بالخارج54

مصاريف الدراسات والمعلوميات60

845370 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية61

353100 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي62

454200 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها63

413310 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات64

453100 000 دراسات معلومياتية65

451140 000 مصاريف الدراسات والستشارة66

452--- دراسات تقنية67

455--- أتعاب 68

نفقات مختلفة70

34227 000 لباس71

47136 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال72
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.32.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان  

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

46120 000 الشهار والطبع والعلن73

352100 000 اشتراك وتوثيق74

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني75

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية76

000 677 4 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
58940 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573100 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 140 مجموع الفقرة :  20

000 817 4 مجموع المادة :  0000 

000 817 4 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.32.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.32.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:الوزارة المكلفة بالعلقات مع البرلمان  

الدارة العامة0000
بناء وتجهيز المقر 10 12

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات تقنية452

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  0000 

 مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.32.000 
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قانون المالية لسنة 2009

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

ميزانية التسيير

000 924 48 الموظفون و العوان

000 540 15 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 29 918 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 18 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.33.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام12

11147 812 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

11286 000 أعوان دائمون21

113714 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين23

114--- أجرة الخاضعين للخدمة المدنية30

121140 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف50

12210 000 تعويض عن التنصيب51

14315 000 مساعدة استثنائية عن السكن52

1422 000 منح ومكافآت الولدة53

12220 000 مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم54

تعويضات عن الخطار والعباء60

1233 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين61

1232 000 مكافآت للسائقين62

1221120 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة70

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد80

000 924 48 مجموع الفقرة :  10

000 924 48 مجموع المادة :  0000 

000 924 48 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.33.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.33.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

441216 800 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111612 800 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

499337 200 مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية15

رسوم وإتاوات20

4311 554 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة22

43420 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333238 000 مستحقات الماء24

332238 000 مستحقات الكهرباء25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات31

351150 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

353--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي33

4134100 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب34

حظيرة السيارات40

4131500 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331900 000 شراء الوقود والزيوت42

2474 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

49361 500 مصاريف تأمين السيارات45

442130 000 اكتراء وسائل النقل46

نقل وتنقل50

4211100 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212354 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214--- تعويضات كيلومترية53

42213 000 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222200 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

نفقات مختلفة60

3427 500 لباس61

47180 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال62

46100 000 الشهار والطبع والعلن63

352147 000 اشتراك وتوثيق64

591830 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية65

33620 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة66

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية67

800 770 9 مجموع الفقرة :  10

20 تحديث الدارة81
121500 000 تعويضات التعاب عن التعريب10

451--- معجم التعريب20

000 500 مجموع الفقرة :  20

30 مساعدات وأعمال إجتماعية64
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.33.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

589--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

5731 150 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 150 1 مجموع الفقرة :  30

800 420 11 مجموع المادة :  0000 

مؤسسات التكوين6000

المدرسة الوطنية للدارة6100
10 مساهمة في نفقات التسيير للمدرسة الوطنية للدارة35

5513 932 000 إعانة التسيير للمدرسة الوطنية للدارة10

000 932 3 مجموع الفقرة :  10

000 932 3 مجموع المادة :  6100 

مراكز التكوين6200
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

441297 200 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة11

411120 000 صيانة وإصلح المباني الدارية12

تكوين التلميذ20

454--- تعويضات التعاب21

45420 000 تعويضات التعاب للساتذة المكلفين بمهمة قصيرة المدى داخل المملكة22

200 137 مجموع الفقرة :  10

200 137 مجموع المادة :  6200 

المجلس العلى للوظيفة العمومية7000
10 دعم المهام12

353--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي10

35130 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات20

352--- اشتراك وتوثيق30

4620 000 الشهار والطبع والعلن40

47--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال50

000 50 مجموع الفقرة :  10

000 50 مجموع المادة :  7000 

000 540 15 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.33.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.33.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

الدارة العامة0000
بناء وتجهيز مقر الوزارة 10 12

10------ شراء الراضي811

بنايات ، تهيئة وتجهيزات20

211 220 00016 860 000 تشييد المباني الدارية8211

22810 000--- أشغال التهيئة والقامة872

2350 000--- شراء عتاد تقني846

2420 000--- شراء و تركيب عتاد المواصلت السلكية و اللسلكية844

25200 000--- اصلح و صيانة عتاد المواصلت السلكية و اللسلكية4132

30------ أشغال الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب8321

40340 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

معلوميات50

51460 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

52100 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

5330 000--- اشتراك وتوثيق352

54------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

55------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

56------ أشغال التهيئة و التركيب  المعلومياتي872

57------ شراء عتاد كهربائي وإلكتروني844

58------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

دراسات60

61------ دراسات عامة451

62------ دراسات تقنية452

63------ دراسات معلومياتية453

64------ أتعاب 455

65900 000900 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

شراء السيارات70

71672 000--- شراء السيارات النفعية8511

72------ شراء السيارات السياحية8512

73------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

80120 000240 000 مصاريف الشراف المفوض على المنشآت459

000 000 18  مجموع الفقرة :  10   4 922 000

برنامج تحديث القطاعات العامة 20

تحديث الدارة 21 12

دراسات10

118 640 000--- دراسات عامة451

12------ دراسات تقنية452

13------ أتعاب 455

20------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

نفقات مختلفة30

3120 000--- الشهار والطبع والعلن46

32------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

33------ اشتراك وتوثيق352

34------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

000 660 8  مجموع الفقرة :  21 

تدبير الموارد البشرية 22 12
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.33.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات تقنية452

13------ أتعاب 455

201 420 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

نفقات مختلفة30

31------ الشهار والطبع والعلن46

32------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

33------ اشتراك وتوثيق352

34------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

000 420 1  مجموع الفقرة :  22 

تطوير الدارة الرقمية 23 12

دراسات10

111 820 000--- دراسات معلومياتية453

12------ دراسات تقنية452

13------ أتعاب 455

20400 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

نفقات مختلفة30

31------ الشهار والطبع والعلن46

32------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

33------ اشتراك وتوثيق352

34------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

000 220 2  مجموع الفقرة :  23 

التنمية القروية 30 74

10------ دفع لفائدة صندوق التنمية القروية74

 مجموع الفقرة :  30 

مساهمة 40 12

1010 000 000--- دفع لفائدة الحساب المرصد لمور خصوصية ''صندوق تحديث الدارة العمومية74

000 000 10  مجموع الفقرة :  40 

تكوين وتظاهرات 50 12

101 040 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

20------ مصاريف الشهار والعلن46

30------ اشتراك وتوثيق352

4056 000--- مصاريف النشر والطبع351

50200 000--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

60200 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

000 496 1  مجموع الفقرة :  50 

تهيئة وتجهيز مركز التصال 60 12

10------ أشغال التهيئة والقامة872

20200 000--- أشغال التهيئة و التركيب  المعلومياتي872

30------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

40------ شراء عتاد تقني846

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

000 200  مجموع الفقرة :  60 

 28 918 000 18 000 000  مجموع المادة :  0000 

مؤسسات التكوين6000
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.33.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بتحديث القطاعات العامة

المدرسة الوطنية للدارة6100
توسيع وتجهيز المدرسة الوطنية للدارة 10 35

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

401 000 000--- إعانة التجهيز7111

000 000 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 000 000  مجموع المادة :  6100 

مراكز التكوين6200
بناء وتجهيز 10 12

10------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  6200 

000 000 18 000 918 29  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.33.000 

894



قانون المالية لسنة 2009

إدارة الدفاع الوطني

ميزانية التسيير

000 940 944 14 الموظفون و العوان

000 000 730 4 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 4 940 000 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 490 3 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها

895



ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.34.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

إدارة الدفاع الوطني

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 940 944 14 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.34.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.34.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

إدارة الدفاع الوطني

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 000 730 4 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.34.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.34.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:إدارة الدفاع الوطني

000 000 490 3 000 000 940 4  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.34.000 
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قانون المالية لسنة 2009

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

ميزانية التسيير

000 651 43 الموظفون و العوان

000 944 46 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 10 061 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 500 8 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.35.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام65

11143 383 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

11233 000 أعوان دائمون20

1221160 500 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة30

تعويضات عن الساعات الضافية40

12165 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية41

1217 300 مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات42

1431 000 مساعدة استثنائية عن السكن50

123600 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين60

123600 مكافآت للسائقين70

1312--- مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد80

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد90

000 651 43 مجموع الفقرة :  10

000 651 43 مجموع المادة :  0000 

000 651 43 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.35.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.35.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام65

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

44121 400 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111170 000 صيانة وإصلح المباني الدارية14

412330 000 صيانة و اصلح شبكات الماء الشروب و الكهرباء و المواصلت السلكية و اللسلكية و التطهير15

872150 000 أشغال التهيئة والقامة16

3950 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية17

499120 650 مصاريف حراسة المباني الدارية18

412320 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف19

رسوم وإتاوات20

431532 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

431--- مستحقات متعلقة بالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة22

434215 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333189 800 مستحقات الماء24

332241 800 مستحقات الكهرباء25

432--- رسوم ومستحقات التيلكس26

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة27

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871450 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351146 750 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

413427 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

413330 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات34

413215 000 صيانة وإصلح العتاد التقني35

3915 000 شراء صور صاحب الجللة والرايات واللفتات36

حظيرة السيارات40

4131200 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331175 000 شراء الوقود والزيوت42

2440 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

49362 000 مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

4211100 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212120 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214100 000 تعويضات كيلومترية53

42211 150 000 تعويضات التنقل داخل المملكة54

4222120 000 تعويضات المهمة بالخارج55

421350 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد56

3995 000 شراء الكياس ومواد التلفيف57

4219--- نقل الشخاص المدعوين من الخارج58

نفقات مختلفة60

34215 000 لباس العوان61

47--- مصاريف الستقبالت62

4880 000 مصاريف الحتفال63

4640 000 مصاريف الشهار والعلن64

3525 000 اشتراك وتوثيق65
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.35.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

33130 000 شراء الغازوال للتدفئة66

33417 000 شراء الغاز وقنينات الغاز67

459--- اداءات عن النتاج الدبي68

58445 000 تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية70

اكتراء80

4424--- اكتراء العتاد والثاث81

4421--- اكتراء السيارات82

نقل وتنقل الموظفين الستشاريين والمحاضرين90

421130 000 مصاريف النقل للموظفين والمستشارين والمحاضرين91

421240 000 مصاريف النقل للموظفين والمستشارين والمحاضرين بالخارج92

422240 000 تعويضات المهمة للموظفين و المستشارين و المحاضرين بالخارج93

000 267 6 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
58960 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573350 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

492600 000 إسعافات30

000 010 1 مجموع الفقرة :  20

000 277 7 مجموع المادة :  0000 

مديرية النظمة والدراسات التاريخية3000
10 دراسات متعلقة بوضعية قدماء المقاومين، المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 65

التحرير
نقل وتنقل10

421160 000 مصاريف نقل أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين و اعضاء جيش التحرير بالمغرب11

421240 000 مصاريف نقل أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين و أعصاء جيش التحرير بالخارج12

422120 000 تعويضات تنقل أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير داخل المغرب13

422240 000 تعويضات المهمة لعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير إلى الخارج14

124250 000 تعويضات يومية عن العمل لعضاء المجلس الوطني و أعضاء المجالس القليمية و أعضاء مكاتب اللجان 15

المحلية ولجان قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

000 410 مجموع الفقرة :  10

000 410 مجموع المادة :  3000 

قسم الشؤون الجتماعية4000
10 مساعدة إجتماعية64

421915 000 مصاريف نقل المقاومين10

57315 000 مصاريف تنظيم المخيمات20

5891 648 000 مصاريف الدفن30

455--- تعويضات الطباء المكلفين بالفحوص الطبية40

49337 500 000 التغطية الصحية لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم50

000 178 39 مجموع الفقرة :  10

20 التكوين المهني34
4112--- صيانة و إصلح العقارات10

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب20

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب21

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

3515 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات23

45474 000 أتعاب  ومصاريف تصحيح المتحانات والمباريات30

000 79 مجموع الفقرة :  20
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.35.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 257 39 مجموع المادة :  4000 

000 944 46 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.35.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.35.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

الدارة العامة0000
تشييد بنايات إدارية 10 65

10110 000200 000 دراسات عامة451

201 000 0001 500 000 شراء الراضي811

30300 000300 000 تشييد المباني الدارية8211

40400 000200 000 صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد التقني والمعلومياتي50

51473 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

52200 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

5380 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة60

61------ دراسات و مساعدة تقنية452

62------ دراسات معلومياتية453

63100 000--- تداريب و تكوين454

64------ أتعاب 455

حظيرة السيارات70

71250 000--- شراء الوقود والزيوت331

72456 000--- شراء السيارات النفعية8511

73------ شراء السيارات السياحية8512

7448 000--- شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

000 200 2  مجموع الفقرة :  10   3 417 000

برامج شراكة لنجاز مركبات اجتماعية وثقافية 20 65

10900 0001 200 000 المساهمة في تشييد مباني إدارية825

000 200 1  مجموع الفقرة :  20   900 000

 4 317 000 3 400 000  مجموع المادة :  0000 

مديرية النظمة والدراسات التاريخية3000
إبراز تاريخ المقاومة 10 65

دراسات وبناء10

11------ دراسات تقنية452

12144 000400 000 المساهمة في بناء المعالم التذكارية825

13------ بناء المعالم التذكارية825

القامة ، الستقبال والحفلت20

21150 000--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

2280 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت47

الندوات ، المؤتمرات والجوائز30

3115 000--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

32200 000--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

3340 000--- جوائز مسلمة للمتفوقين في المباريات589

3415 000--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية459

3540 000--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية591

مواد ، توثيق واشتراك40

41200 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

4230 000--- شراء لوازم تقنية ومعلومياتية353

4360 000--- شراء، تصوير وتسفير المجلت، الوثائق والمطبوعات359

44------ اشتراك وتوثيق352

4580 000--- الشتراك في الجرائد والمجلت وشراء المؤلفات ونشرات مختلفة352
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.35.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

الطبع ، الشهار  و النشر50

51520 000500 000 نفقات نشر المؤلفات والمجلت ونشرات التصال46

5230 000--- مصاريف الشهار والعلن46

60------ المساهمة في انجاز الفلم والشرطة الوثائقية والمسرحيات499

عتاد وتجهيز70

71------ شراء عتاد تقني846

72------ شراء عتاد معلومياتي845

7370 000--- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري849

7460 000--- شراء لوازم التصوير ومصاريف السحب التصويري353

7520 000--- شراء اللوازم السمعية- البصرية353

76------ صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

نفقات مختلفة80

81200 000200 000 شراء التحف وتهييء لوازم المتحف879

82------ المساهمة في ترميم مقابر الشهداء8269

832 000 0004 000 000 مصاريف استرجاع الوثائق و المستندات المرتبطة بتاريخ المقاومة المغربية من الخارج359

8410 000--- ترميم مقابر الشهداء872

85140 000--- شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات399

000 100 5  مجموع الفقرة :  10   4 104 000

 4 104 000 5 100 000  مجموع المادة :  3000 

قسم الشؤون الجتماعية4000
مؤسسات التكوين المهني 10 34

10------ تهيئة مراكز التكوين المهني872

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

3020 000--- شراء عتاد معلومياتي845

4010 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

50------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

6010 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

000 40  مجموع الفقرة :  10 

أعمال اقتصادية واجتماعية 20 65

10100 000--- شراء الت تقويم وتعويض العضاء المبثورة849

20900 000--- اقتناء أو المساهمة في اقتناء الراضي أو المساكن78

30500 000--- إعانة لحداث أو توسيع التعاونيات وتحقيق المشاريع القتصادية7121

40------ مساعدات لفائدة قدماء المقاومين589

50------ دراسات عامة451

6075 000--- شراء المواد الصيدلة والضمادات واللوازم الطبية والصيدلة361

7025 000--- صيانة وإصلح العتاد الطبي4132

000 600 1  مجموع الفقرة :  20 

التنمية القروية 30 74

10------ دفع لفائدة صندوق التنمية القروية74

 مجموع الفقرة :  30 

 1 640 000  مجموع المادة :  4000 

000 500 8 000 061 10  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.35.000 
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قانون المالية لسنة 2009

النفقات الطارئة والمخصصات الحتياطية

000 000 000 3 ................................................النفقات الطارئة والمخصصات الحتياطية
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1.2.1.4.0.36.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

النفقات الطارئة والمخصصات الحتياطية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 اقتطاع لفائدة فصول أخرى04

05--- إقتطاعات لفائدة فصول الموظفين و العوان10

053 000 000 000 إقتطاعات لفائدة فصول المعدات و النفقات المختلفة20

000 000 000 3 مجموع الفقرة :  10

000 000 000 3 مجموع المادة :  0000 

000 000 000 3 مجموع الفصل :  1.2.1.4.0.36.000 
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قانون المالية لسنة 2009

وزارة التجارة الخارجية

ميزانية التسيير

000 450 24 الموظفون و العوان

000 362 14 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 7 500 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 100 4 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.37.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجارة الخارجية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام91

11124 106 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112--- أعوان دائمون21

113200 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

12150 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف50

12210 000 تعويض عن التنصيب51

1433 000 مساعدة استثنائية عن السكن52

142--- منح ومكافآت الولدة53

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم54

122175 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة55

تعويضات عن الخطار والعباء60

123--- مكافآت للسائقين61

1234 800 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين62

1241 200 تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية63

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد70

000 450 24 مجموع الفقرة :  10

000 450 24 مجموع المادة :  0000 

000 450 24 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.37.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.37.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجارة الخارجية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام91

تحملت عقارية10

2129 700 ضرائب ورسوم11

44121 297 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111240 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872310 000 ترتيب وتهيئة وتركيب14

499200 000 مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية15

رسوم وإتاوات20

431827 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434100 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333100 000 مستحقات الماء23

332140 000 مستحقات الكهرباء24

433300 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351270 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413470 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

حظيرة السيارات40

4131250 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331480 000 شراء الوقود والزيوت42

2417 600 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

4421--- اكتراء السيارات44

49330 700 مصاريف تأمين السيارات45

نقل وتنقل50

4211100 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

42121 200 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214200 000 تعويضات كيلومترية53

4221825 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222900 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

مصاريف النقل والستقبال والقامة للشخصيات الجنبية60

4211--- مصاريف نقل الشخصيات الجنبية61

47--- مصاريف االقامة والستقبال62

نفقات مختلفة70

342--- لباس71

47550 000 مصاريف االقامة والستقبال72

46100 000 الشهار والطبع والعلن73

455--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء74

33930 000 شراء المحروقات75

4850 000 مصاريف الحتفالت الرسمية76

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية77

352165 000 اشتراك وتوثيق78

499--- شراء الهدايا للشخصيات79

5911 400 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية80
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.37.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجارة الخارجية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 282 10 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة للعمال الجتماعية64
589--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573240 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 240 مجموع الفقرة :  20

30 التكوين المهني34

نفقات مختلفة10

454--- مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها13

454--- مصاريف التكوين والتداريب14

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج15

مجموع الفقرة :  30

40 تدبير الشغال المعلوماتية93
845--- شراء عتاد معلومياتي10

879--- شراء البرامج المعلومياتية20

353--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي30

413380 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات40

454--- مصاريف التكوين والتداريب50

453--- دراسات معلومياتية60

872--- مصاريف التجهيز و التركيب والربط70

845--- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط80

4423--- اكتراء العتاد المعلومياتي90

000 80 مجموع الفقرة :  40

50 دراسات متعلقة بالتجارة الخارجية93
4221400 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة10

331--- شراء الوقود والزيوت20

4214--- تعويضات كيلومترية30

451--- دراسات عامة40

47--- مصاريف الستقبال واليواء الخاصة بالخبراء50

454--- مصاريف التكوين والتداريب60

353--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي70

000 400 مجموع الفقرة :  50

60 وضع التدابير الوقائية )الغراق95
4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة10

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج20

4222--- تعويضات المهمة بالخارج30

455--- مصاريف الستشارة والخبرة40

47--- مصاريف االقامة والستقبال50

352--- اشتراك وتوثيق60

مجموع الفقرة :  60

70 معالجة معلوماتية لمساطر إيداع وثائق الستيراد والتصدير93
845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية10

454--- مصاريف التكوين والتداريب20

مجموع الفقرة :  70

80 بحث حول نظام الحث و إنعاش الصادرات93
4221200 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب20
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.37.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجارة الخارجية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها30

000 200 مجموع الفقرة :  80

90 بحث حول اثار التفاقيات التجارية و التعريفية93
4221400 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب20

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها30

000 400 مجموع الفقرة :  90

000 602 11 مجموع المادة :  0000 

المجلس الوطني للتجارة الخارجية5000
10 انعاش التجارة الخارجية95

51112 760 000 إعانة لتسيير المجلس الوطني للتجارة الخارجية10

000 760 2 مجموع الفقرة :  10

000 760 2 مجموع المادة :  5000 

000 362 14 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.37.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.37.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التجارة الخارجية

الدارة العامة0000
تشييد وتجهيز البنايات الدارية 10 91

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أتعاب 455

40------ شراء البنايات الدارية813

50------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء السيارات60

61272 000--- شراء السيارات النفعية8511

62------ شراء السيارات السياحية8512

63------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية70

71500 000300 000 شراء عتاد معلومياتي845

72100 000--- شراء البرامج المعلومياتية879

73400 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

74------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

75------ شراء عتاد تقني846

76------ مصاريف التكوين والتداريب454

77------ دراسات ومساعدات451

78100 000--- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط845

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب80

81488 000200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

82------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

83------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

90120 000--- دراسات نوعية451

000 500  مجموع الفقرة :  10   1 980 000

تكوين و تداريب 20 91

10400 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

20------ شراء العتاد التعليمي84

30------ مصاريف الستشارة والخبرة455

40------ أتعاب 455

000 400  مجموع الفقرة :  20 

التنمية القروية 30 74

10------ دفع لفائدة صندوق التنمية القروية74

 مجموع الفقرة :  30 

تنفيذ الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات 40 95

10------ أتعاب 455

20200 000--- دراسات نوعية451

3040 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

000 240  مجموع الفقرة :  40 

دراسات متعلقة بالتجارة الخارجية 50 95

10800 000500 000 دراسات عامة451

20------ مساعدة تقنية ومشورة452

30------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

40------ أتعاب 455

000 500  مجموع الفقرة :  50   800 000
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.37.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التجارة الخارجية

دعم لنعاش الصادرات 60 95

10200 000100 000 مصاريف إعداد دليل لفائدة المصدرين المغاربة459

2080 000--- أتعاب الترجمة455

دعم مجموعات التصدير30

31200 000200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

32100 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

33------ أتعاب المستشارين والخبراء455

34700 000300 000 دراسات وتحريات عامة )1 )451

35------ مساعدة تقنية452

المساهمة في إرساء قاعدة الشباك الوحيد المتعلق بإجراءات التجارة الخارجية40

41100 000200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

42------ شراء عتاد تقني846

43100 000--- مصاريف الربط بقاعدة الشباك الوحيد439

44100 000100 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

45100 000--- مصاريف المشاركة في قاعدة الشباك الوحيد459

501 300 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

دراسات60

61------ دراسات عامة451

62------ دراسات نوعية451

63------ أتعاب المستشارين والخبراء455

70------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

000 900  مجموع الفقرة :  60   2 980 000

مرصد التجارة الخارجية 70 95

10200 000400 000 مساعدة تقنية ومشورة452

20100 000300 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

30100 000200 000 أتعاب 455

40100 000300 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج4212

50100 000200 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

60500 000800 000 دراسات نوعية451

000 200 2  مجموع الفقرة :  70   1 100 000

 7 500 000 4 100 000  مجموع المادة :  0000 

000 100 4 000 500 7  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.37.000 
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قانون المالية لسنة 2009

المندوبية السامية للتخطيط

ميزانية التسيير

000 707 216 الموظفون و العوان

000 883 85 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 70 337 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 20 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.42.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المندوبية السامية للتخطيط

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام12

111213 859 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112300 000 أعوان دائمون21

1132 000 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

121250 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف50

122--- تعويض عن التنصيب51

122--- تعويض عن التمثيل52

122--- تعويض عن مصاريف اللباس53

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم54

14360 000 مساعدة استثنائية عن السكن55

1221220 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة56

تعويضات عن االعباء60

12314 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين61

1242 000 تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية62

1232 000 مكافآت للسائقين63

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد70

000 707 216 مجموع الفقرة :  10

000 707 216 مجموع المادة :  0000 

000 707 216 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.42.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.42.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المندوبية السامية للتخطيط

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2300 000 ضرائب ورسوم11

44125 075 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

41112 828 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

5911 500 000 دفع لمكتب المفوضية القتصادية للمم المتحدة لفريقيا15

رسوم وإتاوات20

4313 000 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

4331 000 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة22

434300 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333428 000 مستحقات الماء24

3321 349 000 مستحقات الكهرباء25

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

4134360 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

4133120 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات35

353--- شراء لوازم معلومياتية36

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24600 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493600 000 مصاريف تأمين السيارات44

493--- مصاريف تأمين البنايات الدارية45

نقل وتنقل50

4211400 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212400 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214100 000 تعويضات كيلومترية53

422142 050 000 تعويضات التنقل داخل المملكة54

4222300 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

4421--- اكتراء السيارات57

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها58

454--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب59

نفقات مختلفة60

34270 000 لباس61

47--- مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62

46200 000 الشهار والطبع والعلن63

352700 000 اشتراك وتوثيق64

336--- مواد أخرى للتدفئة65

45930 000 مساهمة المغرب في مصاريف الستشاريين66

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية67

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين68
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.42.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المندوبية السامية للتخطيط

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4994 000 000 مصاريف حراسة المباني الدارية69

000 710 65 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
589--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573600 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 600 مجموع الفقرة :  20

30 تكوين الموظفين بالخارج12
582--- منح وتداريب بالخارج10

589--- مصاريف التمدرس20

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج30

مجموع الفقرة :  30

40 تنظيم المؤتمر السادس والعشرون حول السكان12

نقل وتنقل10

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب11

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج12

4219--- مصاريف نقل المبعوثين الجانب13

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد14

4214--- تعويضات كيلومترية15

4221--- تعويضات التنقل داخل المملكة16

4222--- تعويضات المهمة بالخارج17

4222--- تعويضات المهمة للمستشارين بالخارج18

455--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة19

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة20

451--- دراسات ومساعدات21

451--- دراسات عامة22

ندوات وتداريب وتكوين30

47--- مصاريف اليواء والطعام31

47--- تعويضات إقامة الخبراء الجانب المكلفين بمهمة في المغرب32

47--- مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية33

454--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات34

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها35

نفقات مختلفة40

351--- مصاريف النشر والطبع41

351--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات42

359--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم43

5123--- مساهمة في العروض والمعارض بالمغرب وخارجه44

4414--- اكتراء قاعات المحاضرات45

4414--- اكتراء الروقة46

4421--- اكتراء السيارات47

4421--- اكتراء وسائل النقل48

46--- مصاريف الشهار والعلن49

459--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية50

46--- طبع ومصاريف النشر والترجمة والعلن60

331--- شراء الوقود والزيوت70

مجموع الفقرة :  40

000 310 66 مجموع المادة :  0000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.42.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المندوبية السامية للتخطيط

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

المركز الوطني للتوثيق6000
10 التوثيق12

5513 239 000 إعانة التسيير لفائدة المركز الوطني للتوثيق10

000 239 3 مجموع الفقرة :  10

000 239 3 مجموع المادة :  6000 

معاهد التكوين7000

المعهد الوطني للحصاء والقتصاد التطبيقي7100
10 تكوين الطر12

55112 633 000 إعانة التسيير لفائدة المعهد الوطني للحصاء والقتصاد التطبيقي10

000 633 12 مجموع الفقرة :  10

000 633 12 مجموع المادة :  7100 

مدرسة علوم العلم7200
10 مساهمة في نفقات التسيير لمدرسة علوم العلم12

5513 701 000 إعانة التسيير لمدرسة علوم العلم10

000 701 3 مجموع الفقرة :  10

000 701 3 مجموع المادة :  7200 

000 883 85 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.42.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

الدارة العامة0000
بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ دراسات تقنية452

12------ دراسات عامة451

13------ دراسات ومساعدات451

14------ أتعاب المهندسين المعماريين455

20------ مصاريف الشهار والعلن46

شراء الراضي و البنايات30

31------ شراء الراضي811

32------ شراء البنايات الدارية813

4010 000 00018 000 000 تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

70------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

000 000 18  مجموع الفقرة :  10   10 000 000

تحديث الدارة 20 12

شراء المواد10

111 300 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

1250 000--- شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

13------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

14100 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

15100 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

شراء الخدمات20

21------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

22500 0002 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

23------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

24------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

25300 000--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

26------ اشتراك وتوثيق352

27200 000--- مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

2850 000--- اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

29------ مصاريف التعاب وتنظيم حلقات دراسية454

30------ مصاريف الشهار والعلن46

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة40

41------ دراسات عامة451

42110 000--- دراسات تقنية452

43------ دراسات معلومياتية453

44500 000--- دراسات ومساعدات451

45------ أتعاب المهندسين المعماريين455

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

60------ اكتراء السيارات4421

000 000 2  مجموع الفقرة :  20   3 210 000
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

دراسات وتقييمات 30 12

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات10

11------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

12300 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

13------ مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

14------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

151 100 000--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات454

شراء المواد20

21------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

23------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

24------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

25------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

26------ اشتراك وتوثيق352

شراء الخدمات30

31------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

32------ أشغال التهيئة والقامة872

33------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

34------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

35------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

3640 000--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

37------ مصاريف الشهار والعلن46

38------ أتعاب المهندسين المعماريين455

3950 000--- اكتراء السيارات4421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة40

41------ دراسات عامة451

42------ دراسات تقنية452

43------ دراسات معلومياتية453

44------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

60------ مساهمة المغرب في البرامج المنجزة بتعاون مع صندوق المم المتحدة للسكان79

000 490 1  مجموع الفقرة :  30 

أموال العلقات العمومية 40 12

10500 000--- دفع لصندوق العلقات العمومية54

000 500  مجموع الفقرة :  40 

 15 200 000 20 000 000  مجموع المادة :  0000 

الوزير، الديوان، الكتابة العامة، المفتشية العامة و المصالح 1000

الخارجية للوزارة

المصالح الخارجية للوزارة1500
بحوث ودراسات اجتماعية واقتصادية جهوية 10 12

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات10

11------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

12------ مصاريف التكوين والتداريب454
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

13116 000--- مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

14------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة20

21400 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

23400 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

24350 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

25500 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

26203 000--- اشتراك وتوثيق352

27600 000--- شراء الوقود والزيوت331

2880 000--- مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات30

31350 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

32200 000--- أشغال التهيئة والقامة872

33196 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

34242 500--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

35600 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

36355 000--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

37------ مصاريف الشهار والعلن46

38------ أتعاب المهندسين المعماريين455

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة40

41------ دراسات عامة451

42------ دراسات تقنية452

43------ دراسات معلومياتية453

44------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

500 592 4  مجموع الفقرة :  10 

تشييد وتجهيز البنايات الدارية 20 95

شراء الراضي و البنايات10

11------ شراء الراضي811

12------ شراء البنايات الدارية813

204 000 000--- تشييد المباني الدارية8211

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة30

31------ دراسات تقنية452

32------ دراسات عامة451

33------ دراسات معلومياتية453

34------ دراسات ومساعدات451

35------ أتعاب المهندسين المعماريين455

شراء الخدمات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

42------ أشغال التهيئة والقامة872

43------ مصاريف الشهار والعلن46

44------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

000 000 4  مجموع الفقرة :  20 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

 8 592 500  مجموع المادة :  1500 

مديرية الموارد البشرية و الشؤون العامة2000
دراسات وتكوين 10 12

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات10

11------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

12100 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

13------ مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

14------ مصاريف اليواء والطعام47

شراء المتعة20

21------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

23------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

24200 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

25200 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

26100 000--- اشتراك وتوثيق352

27200 000--- شراء الوقود والزيوت331

2830 000--- مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات30

31------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

32------ أشغال التهيئة والقامة872

33------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

34------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

35200 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

36------ مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

37------ أتعاب المهندسين المعماريين455

38------ مصاريف الشهار والعلن46

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة40

41------ دراسات عامة451

42------ دراسات تقنية452

43------ دراسات معلومياتية453

44------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات50

51120 000--- شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

60------ أجور المستخدمين العرضيين والمياومين113

نقل وتنقل70

71------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

72------ تعويضات المهمة بالخارج4222

73------ نقل الموظفين داخل المملكة4211

74------ مصاريف نقل الموظفين بالخارج4212

75------ تعويضات كيلومترية4214

80------ الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

000 150 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 150 000  مجموع المادة :  2000 

ميدان الدراسات القتصادية و الجتماعية3000
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

مديرية التخطيط3100
دراسات و أشغال التخطيط 10 12

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات10

11------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

12100 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

13------ مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

14------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة20

21300 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

2380 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

2480 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

2580 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

26135 000--- اشتراك وتوثيق352

27------ شراء الوقود والزيوت331

28------ مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات30

31------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

32------ أشغال التهيئة والقامة872

3350 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

3440 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

35------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

36------ مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

37------ مصاريف الشهار والعلن46

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة40

41------ دراسات عامة451

42------ دراسات تقنية452

43------ دراسات معلومياتية453

44------ دراسات ومساعدات451

45------ أتعاب المهندسين المعماريين455

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

60------ مساهمة المغرب في برنامج التنمية البشرية الدائمة و محاربة الفقر  برنامج المم المتحدة 7113

للتنمية )ب.ا.ا.1
70------ مساهمة المغرب في مشروع دعم التخطيط الستراتيجي للتنمية7113

000 865  مجموع الفقرة :  10 

تتبع و تنسيق البرامج المندمجة في التنمية 20 12

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات10

11------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

12------ مصاريف التكوين والتداريب454

1350 000--- مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

14------ اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة20

21------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

23------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

2420 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

2540 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

26------ اشتراك وتوثيق352

27100 000--- شراء الوقود والزيوت331

28------ مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات30

3150 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

3250 000--- أشغال التهيئة والقامة872

33------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

34------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

35100 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

36------ مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

37------ أتعاب المهندسين المعماريين455

38------ مصاريف الشهار والعلن46

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة40

41------ دراسات عامة451

42------ دراسات تقنية452

43------ دراسات معلومياتية453

44------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات50

51240 000--- شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

000 650  مجموع الفقرة :  20 

 1 515 000  مجموع المادة :  3100 

مديرية التوقعات والمستقبلية3200
دراسات متعلقة بالتوقعات والستكشافات والتنمية 10 12

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات10

11------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

12100 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

13------ مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

14------ اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة20

21------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

23------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

24100 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

25150 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

2665 000--- اشتراك وتوثيق352

2780 000--- شراء الوقود والزيوت331

2820 000--- مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات30

3150 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

32------ أشغال التهيئة والقامة872

33------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134
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1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

34------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

35100 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

36------ مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

37------ أتعاب المهندسين المعماريين455

38------ مصاريف الشهار والعلن46

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة40

41------ دراسات عامة451

42------ دراسات تقنية452

43------ دراسات معلومياتية453

44------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات50

51120 000--- شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

60------ مساهمة المغرب في البرامج المنجزة بتعاون مع صندوق المم المتحدة للتنمية79

000 785  مجموع الفقرة :  10 

 785 000  مجموع المادة :  3200 

ميدان الحصاء و الديمغرافية4000

مديرية الحصاء4100
دراسات و أبحاث ديموغرافية 10 12

مصاريف الموظفين10

11------ تعويضات لمساعدي الحصاء119

12------ تأمين مساعدي الحصاء493

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات20

21------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

22------ مصاريف التكوين والتداريب454

23------ مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

24------ اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة30

31------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

32------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

33500 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

34------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

35750 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

36------ اشتراك وتوثيق352

37------ شراء الوقود والزيوت331

38------ مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

42------ أشغال التهيئة والقامة872

43200 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

44------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

45------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

46------ مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

47------ أتعاب المهندسين المعماريين455

48------ مصاريف الشهار والعلن46
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1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

493 000 000--- اكتراء السيارات4421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة50

51------ دراسات عامة451

52------ دراسات تقنية452

53------ دراسات معلومياتية453

54------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

62------ شراء السيارات السياحية8512

63------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

70------ مساهمة المغرب في برنامج الدراسات الديموغرافية المنجزة بتعاون مع صندوق المم 79

المتحدة للسكان

000 450 4  مجموع الفقرة :  10 

دراسات و أبحاث اجتماعية 20 12

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات10

11------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

12------ مصاريف التكوين والتداريب454

13------ مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

14------ اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة20

211 500 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

23------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

24100 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

25300 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

26------ اشتراك وتوثيق352

27500 000--- شراء الوقود والزيوت331

28------ مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات30

31------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

32------ أشغال التهيئة والقامة872

33------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

34------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

35------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

36200 000--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

37------ أتعاب المهندسين المعماريين455

38------ مصاريف الشهار والعلن46

393 000 000--- اكتراء السيارات4421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة40

41------ دراسات عامة451

42------ دراسات تقنية452

43------ دراسات معلومياتية453

44------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513
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1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

60------ تعويضات لمساعدي الحصاء119

000 600 5  مجموع الفقرة :  20 

دراسات و أبحاث اقتصادية 30 12

10------ تعويضات لمساعدي الحصاء119

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات20

21------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

22------ مصاريف التكوين والتداريب454

23------ مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

24------ اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة30

31300 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

32------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

33500 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

34100 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

35800 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

36------ اشتراك وتوثيق352

37500 000--- شراء الوقود والزيوت331

38------ مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

42------ أشغال التهيئة والقامة872

43200 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

4450 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

451 200 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

46------ مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

47------ أتعاب المهندسين المعماريين455

48------ مصاريف الشهار والعلن46

49------ اكتراء السيارات4421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة50

51300 000--- دراسات عامة451

52------ دراسات تقنية452

53------ دراسات معلومياتية453

54------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

62------ شراء السيارات السياحية8512

63------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

000 950 3  مجموع الفقرة :  30 

قاعدة المعطيات ونظام العلم الجغرافي 40 12

10------ تعويضات لمساعدي الحصاء119

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات20

21------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

22300 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

23------ مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

24------ اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة30

311 200 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845
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1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

32------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

33------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

34500 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

35100 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

36------ اشتراك وتوثيق352

37------ شراء الوقود والزيوت331

38------ مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات40

411 000 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

422 000 000--- أشغال التهيئة والقامة872

43------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

44350 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

45------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

46------ مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

47------ أتعاب المهندسين المعماريين455

48------ مصاريف الشهار والعلن46

49------ اكتراء السيارات4421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة50

51------ دراسات عامة451

52------ دراسات تقنية452

53------ دراسات معلومياتية453

54------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

62------ شراء السيارات السياحية8512

63------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

000 450 5  مجموع الفقرة :  40 

إحصائيات عامة وتنسيق 50 12

10------ تعويضات لمساعدي الحصاء119

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات20

21------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

22450 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

2350 000--- مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

24------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة30

31------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

321 000 000--- شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

3350 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

3420 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

3520 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

36300 000--- اشتراك وتوثيق352

37------ شراء الوقود والزيوت331

3870 000--- مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات40

411 000 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

421 000 000--- أشغال التهيئة والقامة872

43------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134
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1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

44------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

45100 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

4630 000--- مصاريف الشهار والعلن46

47700 000--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

48------ أتعاب المهندسين المعماريين455

49------ اكتراء السيارات4421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة50

51------ دراسات عامة451

52250 000--- دراسات تقنية452

53------ دراسات معلومياتية453

54------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

62------ شراء السيارات السياحية8512

63------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

70300 000--- مساهمة المغرب في منظمات الحصائية الدولية79

000 340 5  مجموع الفقرة :  50 

الفراءة اللية للوثائق 60 12

10------ تعويضات لمساعدي الحصاء119

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات20

21------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

22------ تداريب و تكوين454

23------ مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

24------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المواد30

31200 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

32------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

3330 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

3420 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

3530 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

3635 000--- اشتراك وتوثيق352

3712 000--- شراء الوقود والزيوت331

38------ شراء مواد الطاقة للتدفئة336

39------ أتعاب المهندسين المعماريين455

شراء الخدمات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

42------ أشغال التهيئة والقامة872

43------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

44------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

45------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

46------ مصاريف الشهار والعلن46

4750 000--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

48------ اكتراء السيارات4421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة50

51------ دراسات عامة451

52------ دراسات تقنية452

53------ دراسات معلومياتية453
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

54------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

62------ شراء السيارات السياحية8512

63------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

000 377  مجموع الفقرة :  60 

 25 167 000  مجموع المادة :  4100 

مركز الدراسات و البحاث الديمغرافية4200
دراسات و ابحاث ديمغرافية 10 12

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات10

11------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

1220 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

13------ مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

14------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة20

2113 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

23------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

2480 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

2580 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

26------ اشتراك وتوثيق352

27100 000--- شراء الوقود والزيوت331

28------ مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات30

31------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

32------ أشغال التهيئة والقامة872

33------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

3410 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

35140 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

36120 000--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

37------ مصاريف الشهار والعلن46

38------ أتعاب المهندسين المعماريين455

39------ اكتراء السيارات4421

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة40

41------ دراسات عامة451

42------ دراسات تقنية452

43------ دراسات معلومياتية453

44------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات50

51120 000--- شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

60------ إعانات واشتراكات في المنظمات الوطنية والدولية59

70------ مساهمة المغرب في برنامج الدراسات الديموغرافية المنجزة بتعاون مع صندوق المم 79

المتحدة للسكان

000 683  مجموع الفقرة :  10 
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1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

 683 000  مجموع المادة :  4200 

المعهد الوطني لتحليل الظرفية4300
تحليل الظرفية القتصادية 10 12

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات10

11------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

12------ مصاريف التكوين والتداريب454

13------ مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

14------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة20

2175 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

23------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

2420 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

2535 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

2635 000--- اشتراك وتوثيق352

27------ شراء الوقود والزيوت331

28------ مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات30

31------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

32------ أشغال التهيئة والقامة872

33------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

3435 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

35------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

3630 000--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

37------ مصاريف الشهار والعلن46

38------ اكتراء السيارات4421

39------ أتعاب المهندسين المعماريين455

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة40

4190 000--- دراسات عامة451

42------ دراسات تقنية452

43------ دراسات معلومياتية453

44------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات50

51170 000--- شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

000 490  مجموع الفقرة :  10 

 490 000  مجموع المادة :  4300 

مديرية المحاسبة الوطنية4400
دراسات وحسابات ومؤشرات اقتصادية 10 12

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات10

11------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

12100 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

13------ مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

14------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة20
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1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

21100 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

23100 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

24150 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

25170 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

26330 000--- اشتراك وتوثيق352

27100 000--- شراء الوقود والزيوت331

28------ مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات30

31------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

32------ أشغال التهيئة والقامة872

33------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

34------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

35100 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

36100 000--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

37------ مصاريف الشهار والعلن46

38------ أتعاب المهندسين المعماريين455

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة40

41------ دراسات عامة451

42------ دراسات تقنية452

43------ دراسات معلومياتية453

44------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

000 250 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 250 000  مجموع المادة :  4400 

مرصد ظروف معيشة السكان4500
دراسات وأبحاث حول مستوى معيشة السكان 10 12

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات10

11------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

12------ مصاريف التكوين والتداريب454

13------ مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

14------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة20

21120 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

2219 000--- شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

2317 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

2415 500--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

2530 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

26------ اشتراك وتوثيق352

2713 000--- شراء الوقود والزيوت331

28------ مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات30

31------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111
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اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

32------ أشغال التهيئة والقامة872

33------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

34------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

3510 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

36------ مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

37------ مصاريف الشهار والعلن46

38------ أتعاب المهندسين المعماريين455

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة40

41------ دراسات عامة451

42------ دراسات تقنية452

43------ دراسات معلومياتية453

44------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات50

51180 000--- شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

500 404  مجموع الفقرة :  10 

 404 500  مجموع المادة :  4500 

المركز الوطني لتقييم البرامج5000
دراسات وتقييم البرامج 10 12

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات10

11------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

12------ مصاريف التكوين والتداريب454

13------ مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

14------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة20

21------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

23------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

24------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

25------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

2650 000--- اشتراك وتوثيق352

2780 000--- شراء الوقود والزيوت331

28------ مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات30

31------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

32------ أشغال التهيئة والقامة872

33------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

34------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

35100 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

36------ مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

37------ مصاريف الشهار والعلن46

38------ أتعاب المهندسين المعماريين455

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة40

41------ دراسات عامة451

42------ دراسات تقنية452
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1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

43------ دراسات معلومياتية453

44------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

000 230  مجموع الفقرة :  10 

 230 000  مجموع المادة :  5000 

المركز الوطني للتوثيق6000
مساهمة في نفقات التجهيز للمركز الوطني للتوثيق 10 12

106 000 000--- إعانة التجهيز7111

000 000 6  مجموع الفقرة :  10 

 6 000 000  مجموع المادة :  6000 

معاهد التكوين7000

المعهد الوطني للحصاء والقتصاد التطبيقي7100
مساهمة في نفقات الستثمار للمعهد الوطني للحصاء والقتصاد التطبيقي 10 35

107 500 000--- إعانة التجهيز7111

000 500 7  مجموع الفقرة :  10 

 7 500 000  مجموع المادة :  7100 

مدرسة علوم العلم7200
مساهمة في نفقات التجهيز لمدرسة علوم العلم 10 12

101 200 000--- إعانة التجهيز7111

000 200 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 200 000  مجموع المادة :  7200 

معهد تكوين التقنيين في الحصاء و العلميات7300
تكوين 10 12

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات10

11------ مصاريف الستشاريين والمحاضرين455

12------ مصاريف التكوين والتداريب454

13------ مصاريف الحتفالت والملتقيات والندوات48

14------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة20

21------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

23------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

24------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

25------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

26------ اشتراك وتوثيق352

27------ شراء الوقود والزيوت331

28------ مواد أخرى للتدفئة336

شراء الخدمات30

31------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

32------ أشغال التهيئة والقامة872

33------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.42.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للتخطيط

34------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

35------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

36------ مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

37------ مصاريف الشهار والعلن46

38170 000--- مصاريف التعاب وتنظيم حلقات دراسية454

39------ أتعاب المهندسين المعماريين455

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة40

41------ دراسات عامة451

42------ دراسات تقنية452

43------ دراسات معلومياتية453

44------ دراسات ومساعدات451

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

000 170  مجموع الفقرة :  10 

 170 000  مجموع المادة :  7300 

000 000 20 000 337 70  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.42.000 
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قانون المالية لسنة 2009

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

ميزانية التسيير

000 583 364 الموظفون و العوان

000 956 40 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 152 460 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 120 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.45.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام77

111333 624 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

11252 000 أعوان دائمون21

112--- المستخدمون التقنيون ومستخدمو الشراف22

11318 000 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين23

121--- تعويضات عن ساعات العمل الضافية30

التعويضات الممثلة للمصاريف40

122--- تعويض عن التنصيب41

143150 000 مساعدة استثنائية عن السكن42

1426 000 منح ومكافآت الولدة43

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم44

تعويضات عن الخطار والعباء50

123--- مكافآت للسائقين51

12350 000 تعويضات عن الصندوق52

123200 000 تعويضات عن الخطار والعباء للعوان المياه والغابات53

1221101 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة60

12912 400 000 التعويضات الخاصة بالموظفين التقنيين للمياه والغابات70

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد80

000 583 364 مجموع الفقرة :  10

000 583 364 مجموع المادة :  0000 

000 583 364 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.45.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.45.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام77

تحملت عقارية10

2500 000 ضرائب ورسوم11

44123 500 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب13

41111 052 000 صيانة وإصلح المباني الدارية14

رسوم وإتاوات20

4316 800 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

435--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصلت المتعلقة بالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض الموظفين و 22

اعوان الدولة

434200 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

3331 413 000 مستحقات الماء24

3321 675 000 مستحقات الكهرباء25

نقل وتنقل30

4211600 000 نقل الموظفين داخل المملكة31

4212350 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج32

4222360 000 تعويضات المهمة بالخارج33

422116 227 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة34

4214--- تعويضات كيلومترية35

47100 000 مصاريف إقامة الخبراء الجانب بالمغرب36

121--- مصاريف التعاب وتصحيح المباريات والمتحانات37

حظيرة السيارات40

331--- شراء الوقود والزيوت41

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات42

241 150 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

4931 300 000 مصاريف تأمين السيارات44

أثاث وعتاد ولوازم المكتب50

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب51

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات52

4134640 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب53

نفقات مختلفة60

46400 000 الشهار والطبع والعلن61

352294 000 اشتراك وتوثيق62

342--- لباس العوان63

47420 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا64

353--- شراء لوازم تأريف الملك الغابوي65

872200 000 منشآت هاتفية66

363300 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف67

35215 000 الشتراكات في شبكة النترنيت68

584200 000 تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية69

عتاد المعلوميات والبرامج70

845--- شراء عتاد معلومياتي71

353--- شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية72

4133--- صيانة المنظومات المعلوماتية73

452--- مساعدة تقنية ومشورة74

4123--- صيانة الشبكة75
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.45.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين80

نفقات أخرى90

499900 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة91

454260 000 مصاريف تنظيم وتصحيح المتحانات والمباريات )921

454--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات93

000 056 39 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
589--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

5731 900 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 900 1 مجموع الفقرة :  20

30 استغلل وحفض الملك الغابوي77
499--- شراء السراج والسلح لمأموري المياه والغابات10

492--- مصاريف طبية واستشفاء ومطاعم طبية20

مصاريف استغلل المنتوجات الغابوية والشاتل والغراس الغابوية30

842--- شراء وتجديد العتاد والدوات31

4132--- صيانة واصلح العتاد والدوات32

419--- مصاريف صيانة المطية33

551--- إعانة لمصلحة تحسين قيمة المنتوجات الغابوية40

نفقات متعلقة بتربية السماك50

84--- شراء وتجديد العتاد والدوات51

4132--- صيانة واصلح العتاد والدوات52

46--- مصاريف الشهار والعلن60

مجموع الفقرة :  30

000 956 40 مجموع المادة :  0000 

مديرية الملك الغابوي و الشؤون القانونية و المنازاعات2000
10 الحديقة الوطنية للحيوانات76

551--- إعانة للحديقة الوطنية للحيوانات10

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  2000 

000 956 40 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.45.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

الدارة العامة0000
دعم المهام 10 71

شراء العتاد10

111 300 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

12------ شراء لوازم ركوب الخيل343

13------ شراء السيارات النفعية8511

14350 000--- شراء العتاد التعليمي84

15------ شراء عتاد معلومياتي845

16------ شراء عتاد تقني846

17------ شراء صور صاحب الجللة والرايات واللفتات39

شراء المتعة والخدمات20

211 600 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

221 650 000--- شراء لوازم معلومياتية353

23300 000--- مصاريف الشهار والعلن46

24350 000--- مصاريف النشر والطبع351

251 850 000--- شراء الوقود والزيوت331

26700 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

27------ اكتراء الروقة4414

28250 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

نفقات أخرى30

31------ شراء الحيوانات )مطايا المصلحة)873

322 500 000--- شراء اللباس342

33------ مستحقات التصال بالراديو431

34------ علجات بيطرية وتصفيح المطايا499

35400 000--- اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

361 000 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

37620 000--- اشتراك وتوثيق352

38950 000--- ترتيب وتهيئة وتركيب872

39------ مصاريف التكوين والتداريب454

000 820 13  مجموع الفقرة :  10 

أبحاث غابوية 20 77

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات تقنية452

13------ دراسات معلومياتية453

14------ دراسات طبوغرافية886

شراء العتاد20

21------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

22------ شراء العتاد الفلحي842

23------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

24------ شراء عتاد النوم849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26------ شراء تجهيزات تقنية و علمية84

27------ شراء الغراس والبذور874

شراء المتعة والخدمات30

31------ شراء الوقود والزيوت331

941



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

32------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

33------ شراء المواد الكيميائية وشبه الكيميائية36

34------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

35------ مواد أخرى )خشب وأدوات صغيرة وعقاقير)39

36------ شراء السيارات النفعية8511

37------ شراء المحروقات والغاز334

38------ شراء مواد البناء32

تشييد البنايات الدارية40

41------ دراسات و مراقبات452

43------ أشغال مد وتوزيع الماء الصالح للشرب8321

50------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

60------ أشغال الستطلح836

70------ أشغال الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب8321

80------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

 مجموع الفقرة :  20 

 13 820 000  مجموع المادة :  0000 

مديرية الملك الغابوي و الشؤون القانونية و المنازاعات2000
بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

بنايات ، تهيئة وتجهيزات10

11------ شراء الراضي811

121 532 220--- تشييد المباني الدارية8211

13------ بناء المساكن الدارية8212

14------ تشييد الدور الغابوية825

15------ أتعاب 455

162 000 000--- ترتيب وتهيئة وتركيب872

17------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

18------ منشآت هاتفية872

19------ شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات  كهربائية849

شراء المتعة والخدمات20

21------ دراسات ومساعدات451

22------ شراء قطع الغيار للعتاد التقني372

23------ صيانة العتاد التقني واللكتروني4132

24------ إستصلح الدور الغابوية836

25------ صيانة الدور الغابوية4113

26------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

272 000 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

220 532 5  مجموع الفقرة :  10 

فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء 20 77

10------ أشغال فتح السبل8312

20------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

30------ دراسات ومساعدات451

 مجموع الفقرة :  20 

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي 30 77

109 846 2003 780 000 دراسات تقنية452

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء أدوات صغيرة391
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

40------ مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء455

50------ مصاريف نشر الخرائط والتصاميم والمنشورات352

70------ شراء مواد البناء32

80------ الشهار والطبع والعلن46

90------ شراء الشارات )الرفات ومعالم التحديد) 391

000 780 3  مجموع الفقرة :  30   9 846 200

الحراسة الغابوية 40 77

10------ شراء لوازم المكتب و مواد الطباعة و المختبر351

 مجموع الفقرة :  40 

 15 378 420 3 780 000  مجموع المادة :  2000 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء2002

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي 10 77

10------ دراسات تقنية452

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء455

50------ مصاريف نشر الخرائط والتصاميم والمنشورات352

70------ شراء مواد البناء32

80------ الشهار والطبع والعلن46

90------ شراء الشارات )الرفات ومعالم التحديد) 391

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  2002 

جهة كلميم - السمارة2003

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

20------ صيانة الدور الغابوية4113

30------ إستصلح الدور الغابوية836

40------ شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات  كهربائية849

50------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

 مجموع الفقرة :  10 

فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء 20 77

10------ أشغال فتح السبل8312

20------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

30------ دراسات ومساعدات451

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  2003 

جهة سوس - ماسة - درعة2004

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

20------ صيانة الدور الغابوية4113

30------ إستصلح الدور الغابوية836

40------ شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات  كهربائية849

50------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

 مجموع الفقرة :  10 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء 20 77

10------ أشغال فتح السبل8312

20------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

30------ دراسات ومساعدات451

 مجموع الفقرة :  20 

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي 30 77

10------ دراسات تقنية452

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء455

50------ مصاريف نشر الخرائط والتصاميم والمنشورات352

70------ شراء مواد البناء32

80------ الشهار والطبع والعلن46

90------ شراء الشارات )الرفات ومعالم التحديد) 391

 مجموع الفقرة :  30 

 مجموع المادة :  2004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن2005

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

20------ صيانة الدور الغابوية4113

30------ إستصلح الدور الغابوية836

40------ شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات  كهربائية849

50------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

60------ صيانة العتاد التقني واللكتروني4132

 مجموع الفقرة :  10 

فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء 20 77

10------ أشغال فتح السبل8312

20------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

30------ دراسات ومساعدات451

 مجموع الفقرة :  20 

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي 30 77

10------ دراسات تقنية452

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء455

50------ مصاريف نشر الخرائط والتصاميم والمنشورات352

70------ شراء مواد البناء32

80------ الشهار والطبع والعلن46

90------ شراء الشارات )الرفات ومعالم التحديد) 391

 مجموع الفقرة :  30 

 مجموع المادة :  2005 

جهة الشاوية - ورديغة2006

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

20------ صيانة الدور الغابوية4113
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

30------ إستصلح الدور الغابوية836

40------ شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات  كهربائية849

50------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

 مجموع الفقرة :  10 

فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء 20 77

10------ أشغال فتح السبل8312

20------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

30------ دراسات ومساعدات451

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  2006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز2007

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

20------ صيانة الدور الغابوية4113

30------ إستصلح الدور الغابوية836

40------ شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات  كهربائية849

50------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

 مجموع الفقرة :  10 

فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء 20 77

10------ أشغال فتح السبل8312

20------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

30------ دراسات ومساعدات451

 مجموع الفقرة :  20 

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي 30 77

10------ دراسات تقنية452

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء455

50------ مصاريف نشر الخرائط والتصاميم والمنشورات352

70------ شراء مواد البناء32

80------ الشهار والطبع والعلن46

90------ شراء الشارات )الرفات ومعالم التحديد) 391

 مجموع الفقرة :  30 

 مجموع المادة :  2007 

الجهة الشرقية2008

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

20------ صيانة الدور الغابوية4113

30------ إستصلح الدور الغابوية836

40------ شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات  كهربائية849

50------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

60------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  10 

فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء 20 77

10------ أشغال فتح السبل8312
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

20------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

30------ دراسات ومساعدات451

 مجموع الفقرة :  20 

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي 30 77

10------ دراسات تقنية452

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء455

50------ مصاريف نشر الخرائط والتصاميم والمنشورات352

70------ شراء مواد البناء32

80------ الشهار والطبع والعلن46

90------ شراء الشارات )الرفات ومعالم التحديد) 391

 مجموع الفقرة :  30 

 مجموع المادة :  2008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى2009

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي 10 77

10------ دراسات تقنية452

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء455

50------ مصاريف نشر الخرائط والتصاميم والمنشورات352

70------ شراء مواد البناء32

80------ الشهار والطبع والعلن46

90------ شراء الشارات )الرفات ومعالم التحديد) 391

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  2009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير2010

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

20------ صيانة الدور الغابوية4113

30------ إستصلح الدور الغابوية836

40------ شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات  كهربائية849

50------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

60------ صيانة العتاد التقني واللكتروني4132

 مجموع الفقرة :  10 

فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء 20 77

10------ أشغال فتح السبل8312

20------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

30------ دراسات ومساعدات451

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  2010 

جهة دكالة - عبدة2011

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي 10 77

10------ دراسات تقنية452

20------ شراء عتاد تقني846
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء455

50------ مصاريف نشر الخرائط والتصاميم والمنشورات352

70------ شراء مواد البناء32

80------ الشهار والطبع والعلن46

90------ شراء الشارات )الرفات ومعالم التحديد) 391

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  2011 

جهة تادلة - أزيلل2012

فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء 10 77

10------ أشغال فتح السبل8312

20------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

30------ دراسات ومساعدات451

 مجموع الفقرة :  10 

بناء و تجهيز المباني الدارية 20 12

بنايات ، تهيئة وتجهيزات10

11------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

 مجموع الفقرة :  20 

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي 30 77

10------ دراسات تقنية452

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء455

50------ مصاريف نشر الخرائط والتصاميم والمنشورات352

70------ شراء مواد البناء32

80------ الشهار والطبع والعلن46

90------ شراء الشارات )الرفات ومعالم التحديد) 391

 مجموع الفقرة :  30 

 مجموع المادة :  2012 

جهة مكناس -  تافيللت2013

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

20------ صيانة الدور الغابوية4113

30------ إستصلح الدور الغابوية836

40------ شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات  كهربائية849

50------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

 مجموع الفقرة :  10 

فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء 20 77

10------ أشغال فتح السبل8312

20------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

30------ دراسات ومساعدات451

 مجموع الفقرة :  20 

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي 30 77

10------ دراسات تقنية452

20------ شراء عتاد تقني846
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء455

50------ مصاريف نشر الخرائط والتصاميم والمنشورات352

70------ شراء مواد البناء32

80------ الشهار والطبع والعلن46

90------ شراء الشارات )الرفات ومعالم التحديد) 391

 مجموع الفقرة :  30 

 مجموع المادة :  2013 

جهة فاس - بولمان2014

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

20------ صيانة الدور الغابوية4113

30------ إستصلح الدور الغابوية836

40------ شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات  كهربائية849

50------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

 مجموع الفقرة :  10 

فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء 20 77

10------ أشغال فتح السبل8312

20------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

30------ دراسات ومساعدات451

 مجموع الفقرة :  20 

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي 30 77

10------ دراسات تقنية452

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء455

50------ مصاريف نشر الخرائط والتصاميم والمنشورات352

70------ شراء مواد البناء32

80------ الشهار والطبع والعلن46

90------ شراء الشارات )الرفات ومعالم التحديد) 391

 مجموع الفقرة :  30 

 مجموع المادة :  2014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات2015

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

20------ صيانة الدور الغابوية4113

30------ إستصلح الدور الغابوية836

40------ شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات  كهربائية849

50------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

 مجموع الفقرة :  10 

فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء 20 77

10------ أشغال فتح السبل8312

20------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

30------ دراسات ومساعدات451

 مجموع الفقرة :  20 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي 30 77

10------ دراسات تقنية452

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء455

50------ مصاريف نشر الخرائط والتصاميم والمنشورات352

70------ شراء مواد البناء32

80------ الشهار والطبع والعلن46

90------ شراء الشارات )الرفات ومعالم التحديد) 391

 مجموع الفقرة :  30 

 مجموع المادة :  2015 

جهة طنجة - تطوان2016

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

20------ صيانة الدور الغابوية4113

30------ إستصلح الدور الغابوية836

40------ شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات  كهربائية849

50------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

 مجموع الفقرة :  10 

فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء 20 77

10------ أشغال فتح السبل8312

20------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

30------ دراسات ومساعدات451

 مجموع الفقرة :  20 

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي 30 77

10------ دراسات تقنية452

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء455

50------ مصاريف نشر الخرائط والتصاميم والمنشورات352

70------ شراء مواد البناء32

80------ الشهار والطبع والعلن46

90------ شراء الشارات )الرفات ومعالم التحديد) 391

 مجموع الفقرة :  30 

 مجموع المادة :  2016 

مديرية التنمية الغابوية3000
صيانة المشاريع 10 75

10------ أشغال بواسطة المقاولة836

20------ دراسات التهيئة886

30------ أشغال التوليد وتجديد الغراس836

40------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

50------ أشغال الستصلح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة836

60------ اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

70------ إستصلح الدور الغابوية836

80------ شراء عتاد تقني846
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

90------ تهيئة المساحات المحمية836

 مجموع الفقرة :  10 

تجديد الغراس وتتبعها 20 77

101 681 580--- أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836

580 681 1  مجموع الفقرة :  20 

إتمام المشاريع 30 12

شراء المتعة والخدمات10

11------ شراء الوقود والزيوت331

12------ اشتراك وتوثيق352

20------ دراسات و استشارات451

30------ دراسات تقنية452

أشغال البنيات التحتية40

41------ أشغال التوليد836

42------ تهيئة المساحات المحمية836

43------ أشغال الستصلح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة836

44------ أشغال التشجير836

45------ إستصلح الدور الغابوية836

46------ استصلح المسالك8319

50------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  30 

اقتصاد غابوي 40 77

10------ شراء مواد البناء32

20------ شراء الوقود والزيوت331

خدمات30

31------ اكتراء قاعات للمناقصة العمومية4414

32------ دراسات و استشارات451

33------ أشغال الستغلل والستثمار الغابوي836

34------ شراء عتاد الستغلل849

35------ شراء لوازم المكتب351

36------ مصاريف اليواء والطعام47

 مجموع الفقرة :  40 

تشجير 50 77

دراسات عن طريق الوكالة10

11------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

12------ الشهار والطبع والعلن46

13------ شراء المواد39

14------ شراء المعدات والدوات39

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ نفقات نقل العتاد والمواد4213

40------ شراء المواد الكيميائية والسمدة36

50------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

أشغال التهيئة60

61------ أشغال استصلح المشاتل836
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

622 912 706--- أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

632 199 804--- أشغال إنتاج الغراس836

64360 000--- أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

70------ لباس342

510 472 5  مجموع الفقرة :  50 

تهيئة الغابات 60 77

10800 000--- دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

40------ مصاريف التغطية الجوية وشراء الخرائط359

50------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

000 800  مجموع الفقرة :  60 

تحسين المراعي الغابوية 70 77

10------ دراسات لتحسين المراعي الغابوية886

20------ بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية823

30------ شراء عتاد تقني846

40------ أشغال تحسين المراعي عن طريق المقاولة836

50------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

 مجموع الفقرة :  70 

مشروع فلين المتوسط 80 77

10------ إعانة للجمعيات المهنية )1) 772

 مجموع الفقرة :  80 

 7 954 090  مجموع المادة :  3000 

جهة وادي الذهب- الكويرة3001

تجديد الغراس وتتبعها 10 77

10118 780135 000 أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836

000 135  مجموع الفقرة :  10   118 780

تشجير 20 77

دراسات عن طريق الوكالة10

11------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

12------ الشهار والطبع والعلن46

13------ شراء المواد39

14------ شراء المعدات والدوات39

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ نفقات نقل العتاد والمواد4213

40------ شراء المواد الكيميائية والسمدة36

50------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

أشغال التهيئة60

61------ أشغال استصلح المشاتل836

62------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

63------ أشغال إنتاج الغراس836

6429 85760 000 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

70------ لباس342
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

000 60  مجموع الفقرة :  20   29 857

تحسين المراعي الغابوية 30 77

10------ دراسات لتحسين المراعي الغابوية886

20------ بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية823

30------ شراء عتاد تقني846

40178 673105 000 أشغال تحسين المراعي عن طريق المقاولة836

50------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

000 105  مجموع الفقرة :  30   178 673

 327 310 300 000  مجموع المادة :  3001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء3002

تشجير 10 77

10------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ أشغال إنتاج الغراس836

40------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

50------ أشغال استصلح المشاتل836

6025 167458 000 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

000 458  مجموع الفقرة :  10   25 167

 25 167 458 000  مجموع المادة :  3002 

جهة كلميم - السمارة3003

تجديد الغراس وتتبعها 10 77

101 017 4001 800 000 أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836

000 800 1  مجموع الفقرة :  10   1 017 400

تشجير 20 77

10------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ أشغال إنتاج الغراس836

40------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

50------ أشغال استصلح المشاتل836

60311 334478 400 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

400 478  مجموع الفقرة :  20   311 334

تحسين المراعي الغابوية 30 77

10------ دراسات لتحسين المراعي الغابوية886

20------ بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية823

30------ شراء عتاد تقني846

40599 5003 325 000 أشغال تحسين المراعي عن طريق المقاولة836

50------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

000 325 3  مجموع الفقرة :  30   599 500

 1 928 234 5 603 400  مجموع المادة :  3003 

جهة سوس - ماسة - درعة3004

تجديد الغراس وتتبعها 10 77
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

103 862 8095 000 000 أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836

000 000 5  مجموع الفقرة :  10   3 862 809

تشجير 20 77

10------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ أشغال إنتاج الغراس836

40------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

50------ أشغال استصلح المشاتل836

60795 1752 226 000 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

000 226 2  مجموع الفقرة :  20   795 175

تهيئة الغابات 30 77

10---4 394 600 دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

40------ مصاريف التغطية الجوية وشراء الخرائط359

50------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

600 394 4  مجموع الفقرة :  30 

تحسين المراعي الغابوية 40 77

10------ دراسات لتحسين المراعي الغابوية886

20------ بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية823

30------ شراء عتاد تقني846

401 206 8122 000 000 أشغال تحسين المراعي عن طريق المقاولة836

50------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

000 000 2  مجموع الفقرة :  40   1 206 812

 5 864 796 13 620 600  مجموع المادة :  3004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن3005

تجديد الغراس وتتبعها 10 77

102 547 8663 694 000 أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836

000 694 3  مجموع الفقرة :  10   2 547 866

تشجير 20 77

10------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ أشغال إنتاج الغراس836

40------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

50------ أشغال استصلح المشاتل836

603 280 0003 662 400 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

400 662 3  مجموع الفقرة :  20   3 280 000

تهيئة الغابات 30 77

10---1 372 000 دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد تقني846
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

30------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

40------ مصاريف التغطية الجوية وشراء الخرائط359

50------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

000 372 1  مجموع الفقرة :  30 

 5 827 866 8 728 400  مجموع المادة :  3005 

جهة الشاوية - ورديغة3006

تجديد الغراس وتتبعها 10 77

10770 556875 000 أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836

000 875  مجموع الفقرة :  10   770 556

تشجير 20 77

10------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ أشغال إنتاج الغراس836

40------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

50------ أشغال استصلح المشاتل836

60738 000920 000 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

000 920  مجموع الفقرة :  20   738 000

تحسين المراعي الغابوية 40 77

10------ دراسات لتحسين المراعي الغابوية886

20------ بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية823

30------ شراء عتاد تقني846

40934 184600 000 أشغال تحسين المراعي عن طريق المقاولة836

50------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

000 600  مجموع الفقرة :  40   934 184

 2 442 740 2 395 000  مجموع المادة :  3006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز3007

تجديد الغراس وتتبعها 10 77

101 750 0003 968 000 أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836

000 968 3  مجموع الفقرة :  10   1 750 000

تشجير 20 77

10------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ أشغال إنتاج الغراس836

40------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

50------ أشغال استصلح المشاتل836

60851 6571 354 400 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

400 354 1  مجموع الفقرة :  20   851 657

تهيئة الغابات 30 77

10---700 000 دراسات التهيئة886
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

40------ مصاريف التغطية الجوية وشراء الخرائط359

50------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

000 700  مجموع الفقرة :  30 

تحسين المراعي الغابوية 40 77

10------ دراسات لتحسين المراعي الغابوية886

20------ بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية823

30------ شراء عتاد تقني846

40483 5762 800 000 أشغال تحسين المراعي عن طريق المقاولة836

50------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

000 800 2  مجموع الفقرة :  40   483 576

 3 085 233 8 822 400  مجموع المادة :  3007 

الجهة الشرقية3008

تجديد الغراس وتتبعها 10 77

10817 6524 325 000 أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836

000 325 4  مجموع الفقرة :  10   817 652

تشجير 20 77

10------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ أشغال إنتاج الغراس836

40------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

50------ أشغال استصلح المشاتل836

601 038 4362 908 000 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

000 908 2  مجموع الفقرة :  20   1 038 436

تحسين المراعي الغابوية 30 77

10------ دراسات لتحسين المراعي الغابوية886

20------ بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية823

30------ شراء عتاد تقني846

402 007 6852 400 000 أشغال تحسين المراعي عن طريق المقاولة836

50------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

000 400 2  مجموع الفقرة :  30   2 007 685

تهيئة الغابات 40 77

10663 5881 890 000 دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

40------ مصاريف التغطية الجوية وشراء الخرائط359

50------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

000 890 1  مجموع الفقرة :  40   663 588

 4 527 361 11 523 000  مجموع المادة :  3008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى3009

تهيئة الغابات 10 77
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

10642 600574 000 دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

40------ مصاريف التغطية الجوية وشراء الخرائط359

50------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

000 574  مجموع الفقرة :  10   642 600

تجديد الغراس وتتبعها 20 77

10------ أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836

 مجموع الفقرة :  20 

تشجير 30 77

10---40 000 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

000 40  مجموع الفقرة :  30 

 642 600 614 000  مجموع المادة :  3009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير3010

تجديد الغراس وتتبعها 10 77

103 989 3044 025 000 أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836

000 025 4  مجموع الفقرة :  10   3 989 304

تشجير 20 77

10------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ أشغال إنتاج الغراس836

40------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

50------ أشغال استصلح المشاتل836

603 240 0002 924 000 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

000 924 2  مجموع الفقرة :  20   3 240 000

تهيئة الغابات 30 77

10------ دراسات التهيئة886

 مجموع الفقرة :  30 

 7 229 304 6 949 000  مجموع المادة :  3010 

جهة دكالة - عبدة3011

تشجير 10 77

10------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ أشغال إنتاج الغراس836

40------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

50------ أشغال استصلح المشاتل836

60213 83896 000 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

000 96  مجموع الفقرة :  10   213 838

تحسين المراعي الغابوية 20 77

956



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

10------ دراسات لتحسين المراعي الغابوية886

20------ بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية823

30------ شراء عتاد تقني846

40145 530125 000 أشغال تحسين المراعي عن طريق المقاولة836

50------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

000 125  مجموع الفقرة :  20   145 530

تجديد الغراس وتتبعها 30 77

10------ أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836

 مجموع الفقرة :  30 

 359 368 221 000  مجموع المادة :  3011 

جهة تادلة - أزيلل3012

تجديد الغراس وتتبعها 10 77

10196 493500 000 أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836

000 500  مجموع الفقرة :  10   196 493

تشجير 20 77

10------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ أشغال إنتاج الغراس836

40------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

50------ أشغال استصلح المشاتل836

60394 085760 000 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

000 760  مجموع الفقرة :  20   394 085

تحسين المراعي الغابوية 30 77

10------ دراسات لتحسين المراعي الغابوية886

20------ بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية823

30------ شراء عتاد تقني846

40157 440200 000 أشغال تحسين المراعي عن طريق المقاولة836

50------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

000 200  مجموع الفقرة :  30   157 440

تهيئة الغابات 40 77

10------ دراسات التهيئة886

 مجموع الفقرة :  40 

 748 018 1 460 000  مجموع المادة :  3012 

جهة مكناس -  تافيللت3013

تجديد الغراس وتتبعها 10 77

101 809 7146 565 000 أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

000 565 6  مجموع الفقرة :  10   1 809 714

تشجير 20 77

10------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ أشغال إنتاج الغراس836

40------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

50------ أشغال استصلح المشاتل836

601 265 4073 667 600 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

600 667 3  مجموع الفقرة :  20   1 265 407

تهيئة الغابات 30 77

10738 8542 082 794 دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

40------ مصاريف التغطية الجوية وشراء الخرائط359

50------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

794 082 2  مجموع الفقرة :  30   738 854

تحسين المراعي الغابوية 40 77

10------ دراسات لتحسين المراعي الغابوية886

20------ بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية823

30------ شراء عتاد تقني846

40666 0753 934 000 أشغال تحسين المراعي عن طريق المقاولة836

50------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

000 934 3  مجموع الفقرة :  40   666 075

برنامج التنمية المندمجة للمناطق الغابوية و المجاورة للغابة بإفران 50 77

دراسات وأبحاث10

11------ دراسات و مساعدة تقنية452

12------ مصاريف التدقيق و التقييم459

13------ أتعاب 455

14------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

15------ مصاريف التكوين والتداريب454

16------ مصاريف الشتراك والتوثيق352

تجهيز المصالح20

21------ شراء السيارات النفعية8511

22------ شراء عتاد معلومياتي845

23------ شراء عتاد الرسال844

24------ شراء مأطورات للشارة399

25------ شراء عتاد تقني846

26------ شراء عتاد تقني وتربوي849

27------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

28------ شراء السيارات لمحاربة الحرائق8511

نفقات أخرى30

31------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

33------ شراء الوقود والزيوت331

34------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

35------ الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

36------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

37------ مصاريف الشهار والعلن46

38------ صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

39------ شراء لوازم صغيرة ومختلفة ومواد الصيانة369

أشغال التهيئة40

41------ أشغال فتح السبل8312

42------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

43------ أشغال الستصلح الفلحي المائي836

44------ أشغال التشجير والغراس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة839

45------ أشغال استصلح المشاتل836

46------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

47------ اشغال تكسير الصخور و ازالة الحجار839

48------ أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس النباتات العلفية ومراقبة العشاب المضرة836

أشغال التهيئة القروية50

51------ شراء الغراس874

52------ مصاريف نقل الغراس4219

53------ شراء أدوات صغيرة391

54------ أشغال التشجير836

55------ أشغال التوليد836

56------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

57------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني60

61------ شراء السمدة ومواد الصحة النباتية369

62------ شراء المواد البيطرية361

64------ شراء البذور874

تشييد وصيانة البنايات70

71------ تشييد المباني الدارية8211

72------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

73------ تشييد الدور الغابوية825

74------ صيانة الدور الغابوية4113

 مجموع الفقرة :  50 

 4 480 050 16 249 394  مجموع المادة :  3013 

جهة فاس - بولمان3014

تجديد الغراس وتتبعها 10 77

10943 5881 200 000 أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836

000 200 1  مجموع الفقرة :  10   943 588

تشجير 20 77

10------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ أشغال إنتاج الغراس836

40------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

50------ أشغال استصلح المشاتل836

60457 2021 160 000 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

000 160 1  مجموع الفقرة :  20   457 202

تحسين المراعي الغابوية 30 77

10------ دراسات لتحسين المراعي الغابوية886

20------ بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية823

30------ شراء عتاد تقني846

40---400 000 أشغال تحسين المراعي عن طريق المقاولة836

50------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

000 400  مجموع الفقرة :  30 

تهيئة الغابات 40 77

101 190 694--- دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

40------ مصاريف التغطية الجوية وشراء الخرائط359

50------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

694 190 1  مجموع الفقرة :  40 

 2 591 484 2 760 000  مجموع المادة :  3014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات3015

تجديد الغراس وتتبعها 10 77

101 210 7163 194 600 أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836

600 194 3  مجموع الفقرة :  10   1 210 716

تشجير 20 77

10------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ أشغال إنتاج الغراس836

40------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

50------ أشغال استصلح المشاتل836

602 845 6013 473 400 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

400 473 3  مجموع الفقرة :  20   2 845 601

تهيئة الغابات 30 77

10737 9401 512 000 دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

40------ مصاريف التغطية الجوية وشراء الخرائط359

50------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

000 512 1  مجموع الفقرة :  30   737 940

تحسين المراعي الغابوية 40 77

10------ دراسات لتحسين المراعي الغابوية886

20------ بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية823

30------ شراء عتاد تقني846

401 783 7251 100 000 أشغال تحسين المراعي عن طريق المقاولة836

50------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

000 100 1  مجموع الفقرة :  40   1 783 725
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

 6 577 982 9 280 000  مجموع المادة :  3015 

جهة طنجة - تطوان3016

تجديد الغراس وتتبعها 10 77

101 780 0001 375 000 أشغال التوليد836

20------ أشغال الحراجة و تجديد الغراس836

30------ شراء أدوات صغيرة391

40------ مصاريف السياج836

000 375 1  مجموع الفقرة :  10   1 780 000

تشجير 20 77

10------ أشغال التشجير والمسالك والوقاية من الحريق836

20------ شراء الغراس والبذور874

30------ أشغال إنتاج الغراس836

40------ شراء العتاد والدوات للمشاتل849

50------ أشغال استصلح المشاتل836

601 352 7753 052 000 أشغال تجديد و صيانة الغراس القديمة بالمقاولة836

000 052 3  مجموع الفقرة :  20   1 352 775

تحسين المراعي الغابوية 30 77

10------ دراسات لتحسين المراعي الغابوية886

20------ بناء مراكز التموين بالعلف وحظائر ومخابىء للماشية823

30------ شراء عتاد تقني846

40---400 000 أشغال تحسين المراعي عن طريق المقاولة836

50------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

000 400  مجموع الفقرة :  30 

تهيئة الغابات 40 77

102 614 500682 360 دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

40------ مصاريف التغطية الجوية وشراء الخرائط359

50------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

360 682  مجموع الفقرة :  40   2 614 500

 5 747 275 5 509 360  مجموع المادة :  3016 

مديرية الموارد البشرية و الشؤون الدارية4000
التكوين والتصال والرشاد 10 72

10------ مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

نفقات التعميم والعلم والتوعية20

21------ إشهار لتوعية المستعملين46

30------ استشارات و مساعدة452

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4000 

مديرية محااربة التصحر و المحافظة على الطبيعة5000
مكافحة الخطار والمحافظة على الغابات 10 77

أشغال التهيئة10

11------ أشغال محاربة المخاطر836

12------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

13------ بناء مراكز الحراسة823
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

شراء العتاد20

21------ شراء عتاد تقني846

22------ شراء أدوات صغيرة391

23------ شراء السيارات لمحاربة الحرائق8511

24------ شراء المواد الكيميائية36

25------ شراء المواد39

30------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

40------ تهيئة وصيابة خنادق واقية النار872

60------ دراسات تقنية452

70------ الشهار من أجل التوعية46

80480 000--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية)1) 451

000 480  مجموع الفقرة :  10 

صيد ، قنص وحماية الطبيعة 20

تربية السماك والقنص 21 77

شراء العتاد10

11------ شراء عتاد تقني846

20------ شراء الحيوانات وبيض السمك وفراخها873

30------ تغذية الحيوانات312

40------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

50------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

60------ شبكات أخرى )سياج)836

70------ أشغال الستصلح  والستثمار836

80------ دراسات تقنية452

 مجموع الفقرة :  21 

البيئة والتنوع البيولوجي 22 77

101 240 000--- دراسات تقنية452

20700 000--- شراء عتاد تقني846

30------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

أشغال التهيئة بالوكالة40

41------ تهيئة المساحات المحمية836

42------ تغذية الحيوانات312

505 000 000--- أشغال الستصلح عن طريق المقاولة836

602 400 0001 000 000 تشييد المباني الدارية8211

70------ أتعاب المهندسين المعماريين455

80------ دراسات و مراقبات452

نفقات مختلفة90

91400 000--- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

92------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

931 420 000--- شراء مأطورات للشارة399

94------ الشهار من أجل التوعية46

95990 000--- مصاريف ابتكار و نشر و إنتاج كتيبات و كراسات46

962 500 000--- تهيئة الروقة وقاعات العرض872

97------ أشغال التهيئة والقامة للمتحف872

981 000 000--- شراء عتاد تقني لتجهيز المتحف84

99450 000--- مصاريف نشر الخرائط والتصاميم والمنشورات352

000 000 1  مجموع الفقرة :  22   16 100 000

التنمية القروية 30 74
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

10------ دفع لفائدة صندوق التنمية القروية74

 مجموع الفقرة :  30 

إعانات و تحويلت 40 99

10400 000--- إعانة التجهيز لفائدة الحديقة الوطنية للحيوانات751

20------ دفوعات لفائدة مصلحة تثمين المنتوجات الغابوية751

30------ دفع مساهمة المغرب برسم مشروع برنامج المم المتحدة للتنمية7113

000 400  مجموع الفقرة :  40 

محاربة التصحر 50 77

10------ أشغال الستصلح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة836

20------ تهيئة مراكز المياه8324

30------ مصاريف تنظيم المناظرات والندوات454

40------ دراسات تقنية452

50------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  50 

تهيئة الحواض والمحافظة على التربة 60 77

10------ أشغال الستصلح  والستثمار836

20------ أشغال الستصلح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة836

30------ أشغال التشجير والغراس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة839

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ بناء محطات المراقبة823

60------ شراء عتاد تقني846

نفقات مختلفة70

71------ شراء لوازم المكتب351

72------ شراء الغراس والبذور874

73------ مصاريف نقل الغراس4219

74------ شراء المواد39

75------ شراء أفران مطورة849

80------ شراء الحيوانات873

90------ دراسات تقنية452

 مجموع الفقرة :  60 

مكافحة تجمع الرمال 70 77

10------ دراسات ومساعدات451

20------ نفقات نقل العتاد والمواد4213

30------ شراء الغراس والبذور874

40------ شراء مواد ) سعف وحلفاء وغيرها من المواد النباتية)32

50------ أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية الساسية839

60---353 962 اشغال مكافحة زحف الرمال839

962 353  مجموع الفقرة :  70 

 16 980 000 1 353 962  مجموع المادة :  5000 

جهة وادي الذهب- الكويرة5001

صيد ، قنص وحماية الطبيعة 10

البيئة والتنوع البيولوجي 11 77

10------ دراسات تقنية452

20------ أشغال الستصلح عن طريق المقاولة836

30------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

40------ شراء مأطورات للشارة399
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

50------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

60------ تشييد المباني الدارية8211

70------ أتعاب المهندسين المعماريين455

80------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  5001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء5002

مكافحة تجمع الرمال 10 77

10------ دراسات ومساعدات451

20------ نفقات نقل العتاد والمواد4213

30------ شراء الغراس والبذور874

40------ شراء مواد ) سعف وحلفاء وغيرها من المواد النباتية)32

50------ أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية الساسية839

60609 796837 600 اشغال مكافحة زحف الرمال839

600 837  مجموع الفقرة :  10   609 796

 609 796 837 600  مجموع المادة :  5002 

جهة كلميم - السمارة5003

صيد ، قنص وحماية الطبيعة 10

البيئة والتنوع البيولوجي 11 77

10------ دراسات تقنية452

20------ أشغال الستصلح عن طريق المقاولة836

30------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

40------ شراء مأطورات للشارة399

50------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

 مجموع الفقرة :  11 

تهيئة الحواض والمحافظة على التربة 20 77

10------ أشغال الستصلح  والستثمار836

202 384 655523 600 أشغال الستصلح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة836

30------ أشغال التشجير والغراس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة839

40------ دراسات تقنية452

600 523  مجموع الفقرة :  20   2 384 655

مكافحة تجمع الرمال 30 77

10------ دراسات ومساعدات451

20------ نفقات نقل العتاد والمواد4213

30------ شراء الغراس والبذور874

40------ شراء مواد ) سعف وحلفاء وغيرها من المواد النباتية)32

50------ أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية الساسية839

60560 300751 350 اشغال مكافحة زحف الرمال839

350 751  مجموع الفقرة :  30   560 300

 2 944 955 1 274 950  مجموع المادة :  5003 

جهة سوس - ماسة - درعة5004

صيد ، قنص وحماية الطبيعة 10

البيئة والتنوع البيولوجي 11 77

10------ دراسات تقنية452

20------ شراء عتاد تقني846

964



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

30------ تغذية الحيوانات312

40------ أشغال الستصلح عن طريق المقاولة836

50------ شراء مأطورات للشارة399

60------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

70------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

 مجموع الفقرة :  11 

تهيئة الحواض والمحافظة على التربة 20 77

10------ أشغال الستصلح  والستثمار836

20459 1401 810 000 أشغال الستصلح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة836

30------ أشغال التشجير والغراس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة839

40597 836--- دراسات تقنية452

000 810 1  مجموع الفقرة :  20   1 056 976

مكافحة تجمع الرمال 30 77

10------ دراسات ومساعدات451

20------ نفقات نقل العتاد والمواد4213

30------ شراء الغراس والبذور874

40------ شراء مواد ) سعف وحلفاء وغيرها من المواد النباتية)32

50---264 000 أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية الساسية839

60892 0891 464 000 اشغال مكافحة زحف الرمال839

000 728 1  مجموع الفقرة :  30   892 089

 1 949 065 3 538 000  مجموع المادة :  5004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن5005

تهيئة الحواض والمحافظة على التربة 10 77

10------ أشغال الستصلح  والستثمار836

20------ أشغال الستصلح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة836

30------ أشغال التشجير والغراس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة839

40210 000490 000 دراسات تقنية452

000 490  مجموع الفقرة :  10   210 000

 210 000 490 000  مجموع المادة :  5005 

جهة الشاوية - ورديغة5006

صيد ، قنص وحماية الطبيعة 10

البيئة والتنوع البيولوجي 11 77

10------ دراسات تقنية452

20------ أشغال الستصلح عن طريق المقاولة836

30------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

40------ شراء مأطورات للشارة399

50------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

 مجموع الفقرة :  11 

تهيئة الحواض والمحافظة على التربة 20 77

10------ أشغال الستصلح  والستثمار836

20419 00084 000 أشغال الستصلح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة836

30------ أشغال التشجير والغراس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة839

40------ دراسات تقنية452

000 84  مجموع الفقرة :  20   419 000

 419 000 84 000  مجموع المادة :  5006 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز5007

صيد ، قنص وحماية الطبيعة 10

البيئة والتنوع البيولوجي 11 77

10------ دراسات تقنية452

20------ أشغال الستصلح عن طريق المقاولة836

30------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

40------ شراء مأطورات للشارة399

50------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

 مجموع الفقرة :  11 

تهيئة الحواض والمحافظة على التربة 20 77

10------ أشغال الستصلح  والستثمار836

20202 1942 380 000 أشغال الستصلح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة836

30------ أشغال التشجير والغراس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة839

40120 000280 000 دراسات تقنية452

000 660 2  مجموع الفقرة :  20   322 194

مكافحة تجمع الرمال 30 77

10------ دراسات ومساعدات451

20------ نفقات نقل العتاد والمواد4213

30------ شراء الغراس والبذور874

40------ شراء مواد ) سعف وحلفاء وغيرها من المواد النباتية)32

50------ أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية الساسية839

60359 746180 000 اشغال مكافحة زحف الرمال839

000 180  مجموع الفقرة :  30   359 746

 681 940 2 840 000  مجموع المادة :  5007 

الجهة الشرقية5008

صيد ، قنص وحماية الطبيعة 10

البيئة والتنوع البيولوجي 11 77

10------ دراسات تقنية452

20------ أشغال الستصلح عن طريق المقاولة836

30------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

40------ شراء مأطورات للشارة399

50------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

 مجموع الفقرة :  11 

تهيئة الحواض والمحافظة على التربة 20 77

10------ أشغال الستصلح  والستثمار836

20232 0001 074 200 أشغال الستصلح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة836

30------ أشغال التشجير والغراس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة839

40------ دراسات تقنية452

200 074 1  مجموع الفقرة :  20   232 000

مكافحة تجمع الرمال 30 77

10------ دراسات ومساعدات451

20------ نفقات نقل العتاد والمواد4213

30------ شراء الغراس والبذور874

40------ شراء مواد ) سعف وحلفاء وغيرها من المواد النباتية)32

50------ أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية الساسية839
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

60508 100612 000 اشغال مكافحة زحف الرمال839

000 612  مجموع الفقرة :  30   508 100

 740 100 1 686 200  مجموع المادة :  5008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى5009

صيد ، قنص وحماية الطبيعة 10

البيئة والتنوع البيولوجي 11 77

10------ دراسات تقنية452

20------ أشغال الستصلح عن طريق المقاولة836

30------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

40------ شراء مأطورات للشارة399

50------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

 مجموع الفقرة :  11 

تهيئة الحواض والمحافظة على التربة 30 77

10288 000672 000 دراسات تقنية452

000 672  مجموع الفقرة :  30   288 000

 288 000 672 000  مجموع المادة :  5009 

جهة دكالة - عبدة5011

مكافحة تجمع الرمال 10 77

10------ دراسات ومساعدات451

20------ نفقات نقل العتاد والمواد4213

30------ شراء الغراس والبذور874

40------ شراء مواد ) سعف وحلفاء وغيرها من المواد النباتية)32

50------ أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية الساسية839

60------ اشغال مكافحة زحف الرمال839

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5011 

جهة تادلة - أزيلل5012

صيد ، قنص وحماية الطبيعة 10

البيئة والتنوع البيولوجي 11 77

10------ دراسات تقنية452

20------ أشغال الستصلح عن طريق المقاولة836

30------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

40------ شراء مأطورات للشارة399

50------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

 مجموع الفقرة :  11 

تهيئة الحواض والمحافظة على التربة 20 77

10------ أشغال الستصلح  والستثمار836

203 400 968735 000 أشغال الستصلح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة836

30------ أشغال التشجير والغراس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة839

40------ دراسات تقنية452

000 735  مجموع الفقرة :  20   3 400 968

مشروع تهيئة الحوض المائي لواد الخضر 30 77

دراسات عن طريق الوكالة10

11------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

14------ شراء عتاد التوضيح849
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

18------ شراء المدخلت الفلحية369

19------ شراء الحيوانات873

20------ شراء عتاد لنجاز الخرائط849

30------ أشغال استصلح مناطق الري839

40------ الشهار والطبع والعلن46

50------ أشغال فتح السبل8312

60------ شراء السيارات النفعية8511

70------ شراء عتاد معلومياتي845

شراء المتعة والخدمات80

81------ شراء الوقود والزيوت331

82------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

84------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

85------ مواد أخرى للتدفئة336

87------ دراسات تقنية452

88------ استشارات و مساعدة452

89------ شراء الغراس والبذور874

90------ أشغال التشجير والغرس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة836

 مجموع الفقرة :  30 

 3 400 968 735 000  مجموع المادة :  5012 

جهة مكناس -  تافيللت5013

صيد ، قنص وحماية الطبيعة 10

البيئة والتنوع البيولوجي 11 77

10------ دراسات تقنية452

20------ أشغال الستصلح عن طريق المقاولة836

30------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

40------ شراء مأطورات للشارة399

50------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

60------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  11 

مشاريع التنمية المندمجة 20

برنامج التنمية المندمجة بإقليم خنيفرة - برنامج التعاون الوروبي المغربي- ميدا 21 77

دراسات وأبحاث10

11------ مساعدة تقنية454

12------ مصاريف التدقيق و التقييم459

13------ دراسات عامة451

14------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

15------ مصاريف التكوين والتداريب454

16------ أتعاب 455

تجهيز المصالح20

21------ شراء السيارات النفعية8511

22------ شراء عتاد معلومياتي845

23------ شراء عتاد النسخ849

24------ شراء عتاد تربوي وسمعي بصري849

25------ شراء عتاد تقني846

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ شراء عتاد التوضيح849
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

28------ شراء عتاد للمؤسسات849

نفقات أخرى30

31------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

33------ شراء الوقود والزيوت331

34------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

35------ شراء الحيوانات873

36------ مصاريف التغطية الجوية وشراء الخرائط359

37------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

38------ شراء لوازم صغيرة ومختلفة ومواد الصيانة369

39------ تغذية الحيوانات312

اشغال التهيئة و الستصلح40

41------ أشغال فتح السبل8312

42------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

43------ أشغال الستصلح الفلحي المائي836

44------ أشغال التشجير والغراس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة839

45------ أشغال استصلح المشاتل836

46------ أشغال الستصلحات  العقارية836

47------ تهيئة مراكز المراقبة872

48------ أشغال تحسين المراعي836

49------ معالجات الغابات836

أشغال التهيئة القروية50

51------ شراء الغراس والبذور874

52------ شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

53------ شراء عتاد تقني و استغللي849

54------ شراء مواد البناء32

55------ المواد الصيدلية والبيطرية361

56------ شراء المدخلت الفلحية369

57------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

خدمات60

61------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

62------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

63------ اشتراك وتوثيق352

64------ اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

65------ منشآت هاتفية872

66------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

67------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

68------ الشهار والطبع والعلن46

رسوم وإتاوات70

71------ مستحقات الكهرباء332

72------ مستحقات الماء333

73------ الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

74------ رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية431

تشييد وصيانة البنايات80

81------ تشييد الدور الغابوية825

82------ صيانة الدور الغابوية4113

83------ تشييد المباني الدارية8211
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

84------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

85------ أشغال تشييد المراكز8211

86------ بناء المدارس8211

87------ بناء مراكز الحراسة823

 مجموع الفقرة :  21 

تهيئة الحواض والمحافظة على التربة 30 77

10------ أشغال الستصلح  والستثمار836

2011 283 6412 730 000 أشغال الستصلح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة836

30------ أشغال التشجير والغراس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة839

40204 000476 000 دراسات تقنية452

000 206 3  مجموع الفقرة :  30   11 487 641

مكافحة تجمع الرمال 40 77

10------ دراسات ومساعدات451

20------ نفقات نقل العتاد والمواد4213

30------ شراء الغراس والبذور874

40------ شراء مواد ) سعف وحلفاء وغيرها من المواد النباتية)32

50------ أشغال تثبيت الكثبان وأشغال البنية الساسية839

60111 972600 000 اشغال مكافحة زحف الرمال839

000 600  مجموع الفقرة :  40   111 972

 11 599 613 3 806 000  مجموع المادة :  5013 

جهة فاس - بولمان5014

صيد ، قنص وحماية الطبيعة 10

البيئة والتنوع البيولوجي 11 77

10------ دراسات تقنية452

20------ أشغال الستصلح عن طريق المقاولة836

30------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

40------ شراء مأطورات للشارة399

50------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

 مجموع الفقرة :  11 

تهيئة الحواض والمحافظة على التربة 20 77

10------ أشغال الستصلح  والستثمار836

20------ أشغال الستصلح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة836

30------ أشغال التشجير والغراس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة839

40------ دراسات تقنية452

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  5014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات5015

صيد ، قنص وحماية الطبيعة 10

البيئة والتنوع البيولوجي 11 77

10------ دراسات تقنية452

20------ أشغال الستصلح عن طريق المقاولة836

30------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

40------ شراء مأطورات للشارة399

50------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

60------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

 مجموع الفقرة :  11 

تهيئة الحواض والمحافظة على التربة 20 77

10------ أشغال الستصلح  والستثمار836

203 746 900920 000 أشغال الستصلح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة836

30------ أشغال التشجير والغراس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة839

40------ دراسات تقنية452

000 920  مجموع الفقرة :  20   3 746 900

 3 746 900 920 000  مجموع المادة :  5015 

جهة طنجة - تطوان5016

مشاريع التنمية المندمجة 10

برنامج التنمية المندمجة للمناطق الغابوية والمجاورة للغابة بشفشاون - برنامج 

التعاون الروبي المغربي ميدا

11 77

دراسات وأبحاث10

11------ مساعدة تقنية454

12------ مصاريف التدقيق و التقييم459

13------ دراسات عامة451

14------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

15------ مصاريف التكوين والتداريب454

16------ أتعاب 455

تجهيز المصالح20

21------ شراء السيارات النفعية8511

22------ شراء عتاد معلومياتي845

23------ شراء عتاد النسخ849

24------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

25------ شراء عتاد كهربائي844

26------ شراء عتاد تقني وتربوي849

27------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

28------ شراء مضخات و مأطورات شمسية ومضخات  كهربائية849

نفقات أخرى30

31------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

33------ شراء الوقود والزيوت331

34------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

35------ المواد الصيدلية والبيطرية361

36------ مصاريف التغطية الجوية وشراء الخرائط359

37------ شراء عتاد التدفئة849

38------ شراء لوازم صغيرة ومختلفة ومواد الصيانة369

39------ شراء المدخلت الفلحية369

أشغال التهيئة40

41------ أشغال فتح السبل8312

42------ أشغال الستصلح و صيانة المسالك836

43------ تهيئة باحات للستقبال836

44------ أشغال التشجير والغراس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة839

45------ أشغال استصلح المشاتل836

46------ أشغال تحسين المراعي836

47------ أشغال الري الصغير والمتوسط8324
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

48------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

49------ معالجات الغابات836

أشغال التهيئة القروية50

51------ شراء الغراس والبذور874

52------ مصاريف نقل الغراس4219

53------ شراء أدوات صغيرة391

54------ شراء عتاد تقني846

55------ شراء مواد البناء32

56------ شراء الحيوانات873

تشييد وصيانة البنايات60

61------ تشييد الدور الغابوية825

62------ صيانة الدور الغابوية4113

63------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

64------ أشغال الكهرباء8322

65------ تشييد المباني الدارية8211

66------ بناء مراكز التنشيط النسوي8211

أشغال البنيات التحتية70

71------ بناء مراكز الحراسة823

72------ بناء صهاريج825

73------ شراء مأطورات للشارة399

74------ دفع لصندوق التنمية الفلحية74

75------ تهيئة وصيابة خنادق واقية النار872

خدمات80

81------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

82------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

83------ اشتراك وتوثيق352

84------ اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

85------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

86------ منشآت هاتفية872

87------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

88------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

89------ الشهار والطبع والعلن46

رسوم وإتاوات90

91------ مستحقات الكهرباء332

92------ مستحقات الماء333

93------ الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

94------ رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية431

 مجموع الفقرة :  11 

تهيئة الحواض والمحافظة على التربة 20 77

10------ أشغال الستصلح  والستثمار836

20800 000200 000 أشغال الستصلح الغابوي الرعوي والمنشآت المضادة لتعرية التربة836

30------ أشغال التشجير والغراس والبنيات الساسية المضادة لتعرية التربة839

40220 365--- دراسات تقنية452

000 200  مجموع الفقرة :  20   1 020 365

 1 020 365 200 000  مجموع المادة :  5016 

مديرية البرمجة و نطام العلم و التعاون6000
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1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

جرد غابوي وطني 10 77

10------ شراء عتاد تقني846

20------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

303 800 0002 800 000 دراسات عن طريق المقاولة451

40------ شراء الخرائط359

50------ مصاريف نشر الخرائط و الملصقات352

60------ مصاريف التغطية الجوية وشراء الخرائط359

701 100 000--- شراء الخرائط والصور الجوية وصورالقمار الصطناعية351

80------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية)1) 451

000 800 2  مجموع الفقرة :  10   4 900 000

تنمية التعاون 20 71

10------ اكتراء قاعات المحاضرات4414

20------ اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

30------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

40------ شراء لوازم معلومياتية353

50------ مصاريف ابتكار و نشر و إنتاج كتيبات و كراسات46

60875 000--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية591

000 875  مجموع الفقرة :  20 

ادخال المعلوميات 30 77

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

111 200 000488 734 دراسات معلومياتية453

121 000 000--- استشارات و مساعدة452

13------ مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات454

14------ مساعدة تقنية452

شراء   وتركيب العتاد20

213 337 000--- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

221 700 000--- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

23------ شراء عتاد معلومياتي845

24------ شراء البرامج المعلومياتية879

25------ شراء عتاد كهربائي وإلكتروني844

30600 000--- صيانة وإصلح العتاد المعلوماتي وتحيين المنظومات المعلوماتية4133

401 000 000--- أشغال تركيب شبكات العلميات8328

501 000 000--- صيانة المنظومات المعلوماتية4133

60500 000--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية4133

70400 000--- تركيب ووضع شبكات المعلوميات872

80------ شراء الوثائق المعلومياتية352

734 488  مجموع الفقرة :  30   10 737 000

المشاركة في المعارض وتنظمها 40 94

10------ دراسات ومساعدات451

20350 000--- تهيئة الروقة وقاعات العرض872

عتاد ولوازم تقنية30

3150 000--- شراء عتاد سمعي بصري وعتاد المختبر849

40150 000--- شراء مأطورات للشارة399

50------ مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

نفقات أخرى60

61300 000--- الشهار والطبع والعلن46

62100 000--- اكتراء الروقة4414
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.45.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

6350 000--- اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

64------ مواد أخرى )خشب وأدوات صغيرة وعقاقير)39

000 000 1  مجموع الفقرة :  40 

إتصال و توعية 50 99

10600 000--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم359

20------ مصاريف البتكار و الطبع46

30------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

40------ مصاريف وكالت التصال46

50100 000--- شراء وتركيب عتاد التصالت849

60100 000--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات الشهارية46

000 800  مجموع الفقرة :  50 

 18 312 000 3 288 734  مجموع المادة :  6000 

000 000 120 000 460 152  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.45.000 
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قانون المالية لسنة 2009

وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن 

ميزانية التسيير

000 861 45 الموظفون و العوان

000 797 309 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 195 135 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 4 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.48.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن 

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام12

11143 557 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112--- أعوان دائمون21

1132 141 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

تعويضات عن الساعات الضافية40

12185 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية41

التعويضات الممثلة للمصاريف50

122--- تعويض عن التنصيب51

143--- مساعدة استثنائية عن السكن52

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم53

122--- التعويض الجزافي عن مصاريف الجولت داخل المدينة54

تعويضات عن الخطار والعباء60

123--- مكافآت للسائقين61

1234 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين62

124--- تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية63

122174 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة64

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد70

000 861 45 مجموع الفقرة :  10

000 861 45 مجموع المادة :  0000 

000 861 45 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.48.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.48.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن 

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
إدارة ودعم السياسات10

11 دعم المهام69

تحملت عقارية10

2167 000 ضرائب ورسوم11

44123 084 322 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111--- صيانة وتهيئة المباني الدارية13

872300 000 ترتيب وتهيئة وتركيب14

499488 678 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

872--- تركيب ووضع شبكات المعلوميات16

رسوم ومستحقات20

431735 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

433177 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة22

434110 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333284 000 مستحقات الماء24

332432 000 مستحقات الكهرباء25

431259 000 تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصلت اللسلكية26

332--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء27

333--- تصفية متأخرات مستحقات الماء28

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351556 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- كراء عتاد و أثاث المكتب34

العتاد التقني والسمعي البصري40

353--- شراء لوازم للعتاد التقني41

84--- شراء عتاد تقني وسمعي بصري42

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني43

39--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب44

4422--- اكتراء عتاد تقني45

حظيرة السيارات50

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات51

3311 200 000 شراء الوقود والزيوت52

2464 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية53

49355 000 مصاريف تأمين السيارات54

4421--- اكتراء السيارات55

نقل وتنقل60

4211300 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب61

4212600 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج62

4214250 000 تعويضات كيلومترية63

42211 800 000 تعويضات التنقل داخل المملكة64

4222300 000 تعويضات المهمة بالخارج65

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد66

مصاريف الدراسات والمعلوميات70

451--- دراسات عامة71

452--- دراسات تقنية72
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.48.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن 

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

453--- دراسات معلومياتية73

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية74

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات75

353--- شراء لوازم معلومياتية76

4423--- اكتراء العتاد المعلومياتي77

نفقات مختلفة80

34220 000 لباس81

47300 000 مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات82

49960 000 شراء الهدايا للشخصيات83

47200 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال84

4422--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة85

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة86

352--- اشتراك وتوثيق87

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية88

000 742 11 مجموع الفقرة :  11

12 تداريب وتكوين69

تكوين وتداريب10

454--- مصاريف التكوين11

4414--- اكتراء قاعات الجتماعات12

نقل وتنقل20

421180 000 نقل المشاركين21

4221300 000 تعويضات تنقل المشاركين22

12130 000 مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات30

000 410 مجموع الفقرة :  12

13 إتصال و توعية99
46--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات الشهارية10

46--- انتاج الفلم الوثائقية والشهار20

46--- نفقات نشر المؤلفات والمجلت ونشرات التصال30

46--- إشهار و نشر و اتصال واستنساخ40

46200 000 الشهار والطبع والعلن50

000 200 مجموع الفقرة :  13

14 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
58990 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573500 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 590 مجموع الفقرة :  14

15 المعهد الوطني للعمل الجتماعي بطنجة35

تحملت عقارية10

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية11

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب12

499135 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

499--- مصاريف التنظيف14

399--- شراء مواد ولوازم للحدائق15

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب21

41343 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

مصاريف الدراسات والمعلوميات30

978



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.48.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن 

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

451--- دراسات عامة وتدقيق31

453--- دراسات معلومياتية32

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية33

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات34

تغذية40

311620 000 شراء المواد الغذائية لتغذية الطلبة41

33430 000 غاز42

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة43

849--- شراء عتاد الستغلل44

41323 000 صيانة وإصلح عتاد الستغلل والدوات45

منح وتعويضات مختلفة50

582600 000 منح للتلميذ51

121100 000 أتعاب52

42114 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب53

422140 000 تعويضات التنقل داخل المملكة54

121--- مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات55

نفقات مختلفة60

3611 000 شراء المواد الصيدلية61

4934 000 مصاريف التأمين62

46--- مصاريف الشهار والعلن63

475 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال64

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها65

352--- اشتراك وتوثيق66

4131--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى67

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني68

رسوم وإتاوات70

33360 000 مستحقات الماء71

332156 000 مستحقات الكهرباء72

43160 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية73

431--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصلت اللسلكية74

332--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء75

333--- تصفية متأخرات مستحقات الماء76

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت77

000 821 1 مجموع الفقرة :  15

000 763 14 مجموع المادة :  0000 

مديرية التنمية الجتماعية3000
دعم الفاعلين المحليين للتنمية10

11 مبادرة 10.000 عامل اجتماعي69
55120 000 000 دفع للجامعات ولمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل10

000 000 20 مجموع الفقرة :  11

محاربة الفقر القصاء والتهميش20

21 المساهمة في نفقات التسيير للتعاون الوطني69
551242 179 000 إعانة التسيير10

000 179 242 مجموع الفقرة :  21

22 المساهمة في نفقات التسيير لوكالة التنمية الجتماعية62
55129 878 000 إعانة التسيير10
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.48.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن 

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 878 29 مجموع الفقرة :  22

000 057 292 مجموع المادة :  3000 

مجال السرة والطفولة والشخاص المعاقين7000

مديرية الوقاية والدماج الجتماعي للشخاص المعاقين7400
الوقاية والدماج الجتماعي للشخاص المعاقين10

11 المهرجان الوطني للطفال ذوي الحتياجات الخاصة69
481 800 000 مصاريف الستقبالت و المناسبات الرسمية و تنظيم المهرجان10

4221150 000 تعويضات تنقل المشاركين20

47--- مصاريف القامة والطعام30

46--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع40

000 950 1 مجموع الفقرة :  11

12 بطاقة المعاق69
499--- تعويضات إعضاء اللجان الطبية10

مجموع الفقرة :  12

13 استراتيجية ومخطط عمل للوقاية من حالة العاقة69
45480 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات10

46300 000 مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال20

455--- مصاريف الستشارة والخبرة30

000 380 مجموع الفقرة :  13

000 330 2 مجموع المادة :  7400 

مديرية شؤون المرأة والسرة والطفولة7500
برنامج لصالح الطفولة والسرة10

11 خطة العمل الوطنية للطفولة69
35150 000 مصاريف النشر والطبع10

46--- انتاج الفلم الوثائقية والشهار20

452--- دراسات تقنية30

454250 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات40

000 300 مجموع الفقرة :  11

برنامج حول المرأة20

21 النهوض بالمرآة69
351--- مصاريف النشر والطبع10

454347 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات20

454--- مصاريف التكوين30

000 347 مجموع الفقرة :  21

000 647 مجموع المادة :  7500 

000 797 309 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.48.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.48.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن 

الدارة العامة0000
إدارة ودعم السياسات 10

دعم المهام 11 66

بنايات ، تهيئة وتجهيزات10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد البنايات8211

131 000 000--- ترتيب وتهيئة وتركيب872

14910 000--- صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

15------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

16------ أتعاب المهندسين المعماريين455

شراء العتاد20

21800 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

22100 000--- شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

241 200 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

شراء المتعة والخدمات30

31800 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

32800 000--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

33------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

34100 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

3560 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

36260 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

37400 000--- انتاج الفلم الوثائقية والشهار46

381 000 000--- مصاريف الذاعة والعلنات الشهارية46

39800 000--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم359

دراسات و أبحاث و تقييم40

41------ دراسات عامة451

42------ دراسات تقنية452

43200 000--- دراسات معلومياتية453

44------ مصاريف التدقيق و التقييم459

حظيرة السيارات50

51500 000--- شراء السيارات النفعية8511

52350 000--- شراء السيارات السياحية8512

5360 000--- شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

54650 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

نفقات مختلفة60

61600 000--- اشتراك وتوثيق352

62150 000--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية459

63637 000--- مصاريف الشهار والعلن46

641 000 000--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

65800 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

66500 000--- اكتراء قاعات الجتماعات4414

6720 000--- شراء المواد الصيدلية361

000 697 13  مجموع الفقرة :  11 

تكوين وتداريب 12 66

10506 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.48.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن 

2080 000--- مصاريف الدروس والتعاب121

30------ اكتراء عتاد التسجيل والترجمة4422

40------ اشتراك وتوثيق352

50------ شراء مؤلفات تقنية وتربوية352

000 586  مجموع الفقرة :  12 

المعهد الوطني للعمل الجتماعي بطنجة 14 35

101 100 000--- ترتيب وتهيئة وتركيب872

20------ أتعاب المهندسين المعماريين455

عتاد وتأثيت30

3130 000--- شراء اثاث و عتاد المكتب و السرة و قاعات الكل871

32------ شراء وتركيب العتاد التقني84

3350 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

34------ شراء العتاد التعليمي84

3540 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

3620 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

37------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

385 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

3980 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

4040 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

5020 000--- اشتراك وتوثيق352

6075 000--- دراسات عامة451

7015 000--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

000 475 1  مجموع الفقرة :  14 

 15 758 000  مجموع المادة :  0000 

مديرية التنمية الجتماعية3000
دعم الفاعلين المحليين للتنمية 10

مساهمة الدولة في عمليات التنمية الجتماعية 11 69

1010 000 000--- إعانات و مساعدات78

20800 000--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

30------ دراسات تقنية452

409 100 0002 000 000 دراسات عامة451

501 000 000--- مصاريف التدقيق و التقييم459

601 000 000--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات الشهارية46

70------ مصاريف النشر والطبع351

80------ اكتراء قاعات الجتماعات4414

000 000 2  مجموع الفقرة :  11   21 900 000

محاربة الفقر القصاء والتهميش 20

مساهمة في مصاريف التجهيز للتعاون الوطني 21 69

1040 400 000--- اعانة التجهيز751

000 400 40  مجموع الفقرة :  21 

المساهمة في نفقات التجهيز لوكالة التنمية الجتماعية 22 62

1050 710 000--- اعانة التجهيز751

000 710 50  مجموع الفقرة :  22 

مساهمة الدولة في عمليات التنمية الجتماعية 23 69

1013 500 000--- إعانات و مساعدات78

000 500 13  مجموع الفقرة :  23 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.48.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن 

 126 510 000 2 000 000  مجموع المادة :  3000 

مجال السرة والطفولة والشخاص المعاقين7000

مديرية الوقاية والدماج الجتماعي للشخاص المعاقين7400
الوقاية والدماج الجتماعي للشخاص المعاقين 10

خطة العمل الوطنية لفائدة الشخاص المعاقين 11 69

10------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

20------ مصاريف الستشارة والخبرة455

30200 000--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع46

40100 000--- مصاريف التكوين454

50600 000--- دراسات عامة451

6080 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

703 000 000--- إعانات و مساعدات78

000 980 3  مجموع الفقرة :  11 

إعانة ومساعدة 12 64

101 000 000--- شراء عتاد تقني لفائدة الشخاص المعاقين849

201 000 000--- إسعافات492

000 000 2  مجموع الفقرة :  12 

برنامج إنجاز الولوجات بالمرافق العمومية 13 69

1030 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

20200 000--- مصاريف طبع النماط ومصاريف الدراسات الصناعية والعمال الحصائية351

30150 000--- دراسات عامة451

000 380  مجموع الفقرة :  13 

برنامج التأهيل المجتمعي 14 69

10100 000--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

20------ مصاريف النشر والطبع351

301 200 000--- إعانات و مساعدات78

40300 000--- دراسات عامة451

000 600 1  مجموع الفقرة :  14 

برنامج التربية السرية والمدرسية 15 69

10129 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

20400 000--- شراء العتاد التعليمي84

30------ مصاريف التكوين454

40200 000--- دراسات عامة451

000 729  مجموع الفقرة :  15 

مساهمة الدولة في دعم برامج الجمعيات العاملة في العاقة 16 69

1010 500 000--- إعانات و مساعدات78

000 500 10  مجموع الفقرة :  16 

 19 189 000  مجموع المادة :  7400 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز7407

الوقاية والدماج الجتماعي للشخاص المعاقين 10

مركز للطفال المعاقين بمراكش 11 69

102 000 0002 000 000 تشييد البنايات8211

20------ دراسات تقنية452

30------ دراسات عامة451

40------ أتعاب المهندسين المعماريين455

983



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.48.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن 

50------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

60------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

70------ شراء اثاث و عتاد المكتب و السرة و قاعات الكل871

000 000 2  مجموع الفقرة :  11   2 000 000

 2 000 000 2 000 000  مجموع المادة :  7407 

جهة مكناس -  تافيللت7413

الوقاية والدماج الجتماعي للشخاص المعاقين 10

مركز الطفال المعاقين المتخلى عنهم بمكناس 11 69

101 000 000--- تشييد البنايات8211

20------ دراسات تقنية452

30------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

40------ مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

50200 000--- شراء اثاث و عتاد المكتب و السرة و قاعات الكل871

60------ شراء العتاد التعليمي84

000 200 1  مجموع الفقرة :  11 

 1 200 000  مجموع المادة :  7413 

مديرية شؤون المرأة والسرة والطفولة7500
برنامج لصالح الطفولة والسرة 10

المساهمة في إحداث وحدات لحماية الطفولة 11 69

103 000 000--- إعانات و مساعدات78

20------ مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

30------ مصاريف التكوين والتداريب454

40------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع46

50------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

000 000 3  مجموع الفقرة :  11 

برنامج النهوض بحقوق الطفولة 12 69

102 320 000--- مصاريف تنظيم المجالس الجماعية للطفال459

20800 000--- مصاريف إنتاج أفلم وثائقية و الشهار46

30380 000--- دراسات تقنية452

40590 000--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع46

000 090 4  مجموع الفقرة :  12 

حماية الشخاص المسنين 13 69

10300 000--- دراسات تقنية452

20600 000--- مصاريف ابحاث451

30250 000--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

403 000 000--- إعانات و مساعدات78

000 150 4  مجموع الفقرة :  13 

برنامج حول المرأة 20

محاربة العنف ضد النساء 21 69

1080 000--- مصاريف التكوين454

20718 000--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

30200 000--- دراسات تقنية452

406 320 000--- إعانة للجمعيات العاملة في مجال المرآة771

50------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

60210 000--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع46
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.48.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن 

000 528 7  مجموع الفقرة :  21 

المركز المغربي للعلم والتوثيق والدراسات حول المرأة 22 69

10------ دراسات تقنية452

20------ مصاريف التكوين454

30------ مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

40200 000--- اشتراك وتوثيق352

000 200  مجموع الفقرة :  22 

مشروع النهوض بمبدأ المساواة ومحاربة العنف حسب مقاربة النوع الجتماعي 23 69

10------ دراسات تقنية452

20------ مصاريف التكوين454

30700 000--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

40------ اشتراك وتوثيق352

50300 000--- مصاريف النشر والطبع351

60------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

000 000 1  مجموع الفقرة :  23 

المساهمة والكتتاب في المنظمات الدولية 24 61

101 800 000--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية591

000 800 1  مجموع الفقرة :  24 

مساهمة الدولة في دعم برامج الجمعيات العاملة في مجال المرآة والسرة والطفولة 25 69

106 000 000--- إعانات و مساعدات78

000 000 6  مجموع الفقرة :  25 

إدماج مقاربة النوع في السياسات والبرامج المشاريع التنموية 26 69

101 400 000--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

20280 000--- مصاريف اليواء والطعام47

30430 000--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع46

40200 000--- دراسات تقنية452

50400 000--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات الشهارية46

000 710 2  مجموع الفقرة :  26 

 30 478 000  مجموع المادة :  7500 

جهة سوس - ماسة - درعة7504

برنامج حول المرأة 10

الفضاء المتعدد الوظائف للمرأة بورزازات 11 69

دراسات وبناء10

11------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

12------ أتعاب المهندسين المعماريين455

13------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

أثات وعتاد ولوازم المكتب20

21------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

22------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

23------ شراء اللوازم السمعية البصرية والمعلوماتية ولوازم المكتب353

24------ اقتناء المؤلفات والوثائق والمخطوطات للخزانات359

25------ طبع ومصاريف النشر والترجمة والعلن46

تكوين و إخبار و مساعدة30

31------ مصاريف التكوين والتداريب454

32------ مصاريف الدراسات والستشارة451

33------ أتعاب المنظمين والمحاضرين455
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.48.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التنمية الجتماعية والسرة والتضامن 

35------ حملت التوعية46

نفقات مختلفة40

41------ شراء السيارات النفعية8511

42------ شراء الوقود والزيوت331

43------ صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

44------ إعانة لفائدة الجمعيات النسوية771

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  7504 

جهة مكناس -  تافيللت7513

برنامج لصالح الطفولة والسرة 10

مركز أطفال الشوارع بمكناس 11 69

10------ تشييد البنايات8211

20------ دراسات تقنية452

30------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

40------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

50------ شراء اثاث و عتاد المكتب و السرة و قاعات الكل871

60------ أتعاب المهندسين المعماريين455

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  7513 

جهة طنجة - تطوان7516

برنامج حول المرأة 10

المركز الجهوي للمرآة 11 69

10------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

20------ مصاريف التكوين454

30------ مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  7516 

000 000 4 000 135 195  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.48.000 
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قانون المالية لسنة 2009

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

ميزانية التسيير

000 863 4 الموظفون و العوان

000 585 185 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 145 500 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 200 6 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.50.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام15

1114 849 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112--- أعوان دائمون21

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

121--- تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف60

12210 000 تعويض عن التنصيب61

تعويضات عن الخطار والعباء70

1234 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين71

124--- تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية72

1221--- تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة80

000 863 4 مجموع الفقرة :  10

000 863 4 مجموع المادة :  0000 

000 863 4 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.50.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.50.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام15

تحملت عقارية10

2200 000 ضرائب ورسوم11

44122 550 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111500 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872600 000 أشغال التهيئة والقامة14

499300 000 مصاريف حراسة المباني الدارية15

رسوم وإتاوات20

431600 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

433400 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة22

43470 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

33340 000 مستحقات الماء24

33240 000 مستحقات الكهرباء25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871800 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351600 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

413420 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

4414300 000 اكتراء الروقة35

4414600 000 اكتراء قاعات المحاضرات36

3960 000 شراء صور صاحب الجللة والرايات واللفتات37

عتاد تقني ومعلومياتي40

353500 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي41

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني42

4133200 000 صيانة وإصلح العتاد المعلوماتي وتحيين المنظومات المعلوماتية43

373100 000 قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 44

844250 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري45

4132--- صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري46

846--- شراء عتاد تقني47

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية48

حظيرة السيارات50

4131400 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات51

331500 000 شراء الوقود والزيوت52

4421200 000 اكتراء السيارات53

2440 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية54

49335 000 مصاريف تأمين السيارات55

نقل وتنقل60

421150 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب61

4211150 000 مصاريف النقل الجوي داخل المملكة62

4222400 000 تعويضات المهمة بالخارج63

4212600 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج64

42212 800 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة65

42122 000 000 نقل المغاربة المقيمين بالخارج66

4213100 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد67

مصاريف النقل والستقبال والقامة للشخصيات الجنبية70
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.50.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

471 800 000 الفندقة واليواء والطعام ومصاريف الستقبال والهدايا للدبلوماسيين71

48600 000 مصاريف الحتفالت الرسمية72

مصاريف القامة في اطار المهمات ومصاريف التمثيل لبعثات المغرب في الندوات ولدى لهيئات الدولية80

4222300 000 تعويضات المهمة بالخارج81

4222300 000 مصاريف المهمات  للبعثات المغربية إلى المؤتمرات والهيئات الدولية82

4212400 000 مصاريف نقل البعثات المغربية إلى المؤتمرات والهيئات الدولية83

نفقات مختلفة90

34220 000 لباس91

46200 000 مصاريف الطبع والنشر والترجمة والعلن92

352200 000 اشتراك وتوثيق93

33410 000 شراء المحروقات والغاز94

4980 000 تحميض وسحب95

32840 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية96

32720 000 مصنوعات رصاصية و لوازم صحية97

39220 000 خردوات98

58460 000 تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية99

000 055 20 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة للجمعيات العاملة لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج64
572150 000 000 إعانة لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج10

5717 500 000 إعانة لفائدة دار الثقافات المغربيةالفلمانية ببريكسيل20

4922 500 000 إسعافات للمواطنين بالخارج وإعادة الى الوطن30

000 000 160 مجموع الفقرة :  20

30 ترتيب الندوات والمنتديات69
42112 000 000 نقل المشاركين10

472 000 000 الفندقة واليواء والطعام ومصاريف الستقبال والهدايا للدبلوماسيين20

47100 000 مصاريف ايواء المؤطرين)عملية المرور30

000 100 4 مجموع الفقرة :  30

40 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
58950 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573100 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 150 مجموع الفقرة :  40

50 جائزة محمد السادس69
589180 000 جائزة محمد السادس للمعاربة المقيمين بالخارج10

46150 000 مصاريف النشر والطبع والتوزيع20

46--- مصاريف الشهار والعلن30

000 330 مجموع الفقرة :  50

60 الدماج والنهوض بالمجال الجتماعي و الثقافي لبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج69
48200 000 مصاريف الستقبالت و المناسبات الرسمية و تنظيم المهرجانات10

4211150 000 نقل المشاركين20

47500 000 مصاريف القامة والطعام30

455100 000 أتعاب التأطير40

46--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع50

589--- دعم تمدرس أبناء المغاربة المعوزين القاطنين بالخارج60

000 950 مجموع الفقرة :  60

000 585 185 مجموع المادة :  0000 

000 585 185 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.50.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.50.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

الدارة العامة0000
دعم المهام 10 69

معلوميات10

11500 000500 000 دراسات معلومياتية453

121 300 000200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

13------ صيانة المنظومات المعلوماتية4133

14300 000--- أشغال تركيب شبكات العلميات8328

حظيرة السيارات20

211 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

22500 000--- شراء السيارات السياحية8512

23------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

نفقات مختلفة30

31800 000--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع46

32800 000--- مصاريف الشهار والعلن46

33200 000--- اشتراك وتوثيق352

34800 000--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات الشهارية46

مصاريف متعلقة بتحديث تسيير الموارد البشرية40

41600 000--- دراسات عامة حول الموارد البشرية451

42600 000--- إعداد مؤلف للتنظيمات و القوانين451

43500 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

44600 000--- دراسة متعلقة بإعداد مخطط للتكوين المستمر451

000 700  مجموع الفقرة :  10   8 500 000

تواصل وتحسيس 20 69

10------ أتعاب 455

203 500 000--- مصاريف النشر والطبع والعلن والترجمة0

301 000 000--- مصاريف الشهار والعلن46

403 500 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

50600 000--- دراسات و أعمال التصال451

60------ شراء مواد البث السمعي البصري39

000 600 8  مجموع الفقرة :  20 

دراسات و أبحاث و خبرات 30 69

10400 000--- أتعاب 455

2027 000 000--- دراسات عامة451

307 500 0005 500 000 دراسات تقنية452

000 500 5  مجموع الفقرة :  30   34 900 000

تنمية الشبكة الوطنية والدولية للعلم 40 69

101 000 000--- دراسات عامة451

20200 000--- أتعاب 455

30500 000--- مصاريف ابحاث451

40------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 700 1  مجموع الفقرة :  40 

تنمية الشراكة 50 69

10------ مساهمة لمراكز الحوار والصداقة772

2010 000 000--- إعانات للجمعيات والمنظمات العاملة لصالح الجالية المغربية بالخارج772

3010 000 000--- المساهمة في مبادرات التنمية المشتركة772

401 000 000--- المساهمة في الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي في ميدان الهجرة74
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.50.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

000 000 21  مجموع الفقرة :  50 

دعم لفائدة المجموعات المعوزة 60 69

105 000 000--- شراء عتاد تعليمي وتربوي849

202 000 000--- شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات352

302 000 000--- مساعدة قانونية459

000 000 9  مجموع الفقرة :  60 

إنجازات عقارية 70 69

1010 000 000--- شراء المراكز الثقافية813

2030 000 000--- بناء المراكز الثقافية8211

3012 000 000--- أشغال الترميم و التهيئة و القامة872

40500 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50100 000--- مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المراكز الثقافية60

616 000 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

62200 000--- الة أرقام ومذياع844

63800 000--- شراء وتركيب عتاد التصالت849

64600 000--- عتاد أمني844

65800 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

66------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

67800 000--- أشغال تركيب شبكات العلميات8328

000 800 61  مجموع الفقرة :  70 

 145 500 000 6 200 000  مجموع المادة :  0000 

000 200 6 000 500 145  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.50.000 
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قانون المالية لسنة 2009

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

ميزانية التسيير

000 153 540 الموظفون و العوان

000 677 519 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 264 000 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 448 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.51.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام14

111530 273 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

1126 120 000 أعوان دائمون21

113500 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

121785 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية30

التعويضات الممثلة للمصاريف40

122--- تعويض عن التنصيب41

143150 000 مساعدة استثنائية عن السكن42

142100 000 منح ومكافآت الولدة43

1221120 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة44

تعويضات عن الخطار والعباء50

12315 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين51

12310 000 مكافآت للسائقين52

12380 000 مكافأة الوكالة53

1242 000 000 تعويضات عن الفحص لموظفي الصحة والبيطرة54

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد60

000 153 540 مجموع الفقرة :  10

000 153 540 مجموع المادة :  0000 

000 153 540 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.51.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.51.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام14

تحملت عقارية10

230 000 ضرائب ورسوم11

44123 300 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4413--- اكتراء المساكن الدارية وتحملت تابعة13

41112 600 000 صيانة وإصلح المباني الدارية14

8721 800 000 أشغال التهيئة والقامة15

499--- مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية16

391200 000 شراء الدوات وعتاد الحدائق17

399100 000 شراء مواد ولوازم للحدائق18

رسوم ومستحقات20

4315 000 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

4341 200 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

43520 000 تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصلت المتعلقة بالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 23

الموظفين و اعوان الدولة

33353 000 000 مستحقات الماء24

33228 000 000 مستحقات الكهرباء25

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

8713 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

3513 500 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413460 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

عتاد المعلوميات والبرامج40

8452 400 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية41

4423--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية42

3532 400 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي43

8328100 000 أشغال تركيب شبكات العلميات44

413327 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية45

حظيرة السيارات50

41312 400 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات51

3313 500 000 شراء الوقود والزيوت52

24300 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية53

493400 000 مصاريف تأمين السيارات54

442160 000 اكتراء السيارات55

4421--- اكتراء وسائل النقل56

879--- تهيئة وتجهيز السيارات57

نقل وتنقل60

4211800 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب61

4212600 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج62

4214100 000 تعويضات كيلومترية63

42219 200 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة64

4222700 000 تعويضات المهمة بالخارج65

421340 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد66

4219120 000 مصاريف ترحيل المغاربة المدانين والمعتقلين بالدول الجنبية67

4219--- نقل المواد الغذائية68

مصاريف متعلقة بتسيير مؤسسات السجون70

861 400 000 أسلحة وعتاد المن71
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.51.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

3492 000 000 أسرة ولباس المعتقلين72

33625 000 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ73

311300 000 000 تغذية النسان74

3696 000 000 شراء مواد النظافة والتطهير75

39700 000 شراء أدوات طبية وجراحية76

36124 000 000 شراء الدوية ومواد الصيدلة77

492800 000 علجات طبية للمعتقلين78

499300 000 مصاريف المختبر و التحليلت79

مصاريف متعلقة بإعادة إدماج السجناء80

5895 000 000 مكسب المعتقلين81

32800 000 شراء المواد الولية لعداد أدوات مختلفة82

393 000 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية83

352600 000 شراء لوازم وكتب مدرسية84

84500 000 شراء وتجديد العتاد التقني والدوات85

589300 000 معونة اجتماعية للطفولة86

349400 000 شراء أدوات الرياضة87

8492 000 000 شراء اللت ومعدات الطبخ والدوات88

نفقات مختلفة90

3425 000 000 لباس91

331600 000 شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء92

002 500 000 أموال البحاث والمن93

419800 000 صيانة وإصلح تجهيزات السجون94

47800 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال95

46160 000 الشهار والطبع والعلن96

352800 000 اشتراك وتوثيق97

4591 000 000 مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية98

584100 000 تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية99

000 517 509 مجموع الفقرة :  10

20 التكوين المهني34

تداريب و تكوين10

4542 000 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها11

454--- تعويضات التدريب12

1211 000 000 مصاريف التعاب وتصحيح المباريات والمتحانات13

أثات وعتاد ولوازم المكتب20

871100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

351450 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات22

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب23

352100 000 اشتراك وتوثيق30

35160 000 مصاريف طبع وتجليد المؤلفات40

عتاد تعليمي و تربوي50

849600 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي51

413430 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب52

845500 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية60

3111 600 000 تغذية النسان70

000 440 6 مجموع الفقرة :  20

30 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
589420 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.51.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

5731 400 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 820 1 مجموع الفقرة :  30

40 التصال44
351200 000 مصاريف النشر والطبع و أشغال السحب10

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات20

4521 000 000 دراسات و مساعدة تقنية و مشورة30

46100 000 مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات40

459600 000 مصاريف تنظيم التظاهرات50

000 900 1 مجموع الفقرة :  40

000 677 519 مجموع المادة :  0000 

000 677 519 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.51.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.51.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

الدارة العامة0000
تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء 10

بناء وتجهيز بنايات المصلحة المركزية 11 14

شراء الراضي و البنايات10

11------ شراء الراضي811

1250 000 000--- شراء البنايات الدارية813

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

508 000 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

602 000 0002 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

70------ دراسات معلومياتية453

شراء السيارات80

81------ شراء السيارات النفعية8511

82------ شراء السيارات السياحية8512

83------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

90------ مصاريف الشهار والعلن46

000 000 2  مجموع الفقرة :  11   60 000 000

مركز تكوين أطر إدارة السجون 12 14

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

40------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  12 

سجون محلية أخرى 13 14

10------ شراء الراضي811

20103 000 000318 000 000 تشييد المباني الدارية8211

3010 000 00040 000 000 بناء المساكن الدارية8212

40------ أشغال التهيئة والقامة872

509 000 00028 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

60------ شراء عتاد تقني846

70------ مصاريف الشهار والعلن46

80600 000--- مصاريف رخصة البناء499

شراء السيارات90

914 500 000--- شراء السيارات النفعية8511

92------ شراء السيارات السياحية8512

93------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

000 000 386  مجموع الفقرة :  13   127 100 000

سجون فلحية اخرى 14 14

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ بناء المساكن الدارية8212

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  14 

سجون مركزية  أخرى 15 14
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.51.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ بناء المساكن الدارية8212

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

60------ شراء عتاد تقني846

70------ مصاريف الشهار والعلن46

80------ مصاريف رخصة البناء499

 مجموع الفقرة :  15 

 187 100 000 388 000 000  مجموع المادة :  0000 

جهة وادي الذهب- الكويرة0001

تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء 10

السجن المحلي للداخلة 11 14

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ بناء المساكن الدارية8212

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0001 

جهة سوس - ماسة - درعة0004

تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء 10

السجن المحلي بايت ملول 11 14

تشييد البنايات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

125 000 0004 000 000 بناء المساكن الدارية8212

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30200 000400 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

40------ مصاريف الشهار والعلن46

000 400 4  مجموع الفقرة :  11   5 200 000

السجن الفلحي بتارودانت 12 14

تشييد البنايات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

128 000 0003 000 000 بناء المساكن الدارية8212

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30600 000100 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

000 100 3  مجموع الفقرة :  12   8 600 000

السجن المحلي بتيزنيت 13 14

تشييد البنايات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

1210 000 0003 000 000 بناء المساكن الدارية8212

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30600 000100 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

000 100 3  مجموع الفقرة :  13   10 600 000

 24 400 000 10 600 000  مجموع المادة :  0004 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.51.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن0005

تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء 10

السجن المحلي بسوق الربعاء 11 14

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ بناء المساكن الدارية8212

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

 مجموع الفقرة :  11 

بناء وتجهيز السجن الفلحي بالوطيطة 12 14

10------ بناء المساكن الدارية8212

20------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

30------ شراء عتاد تقني846

40------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  0005 

جهة الشاوية - ورديغة0006

تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء 10

السجن المحلي ببرشيد 11 14

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ بناء المساكن الدارية8212

30------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

40------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  11 

السجن المحلي ببن أحمد 12 14

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ بناء المساكن الدارية8212

30------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

40------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  0006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز0007

تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء 10

السجن المحلي بالوداية مراكش 11 14

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ بناء المساكن الدارية8212

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0007 

الجهة الشرقية0008

تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء 10

السجن الفلحي بزايو 11 14

تشييد البنايات10
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.51.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ بناء المساكن الدارية8212

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

 مجموع الفقرة :  11 

السجن المحلي ببوعرفة 12 14

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ بناء المساكن الدارية8212

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  0008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى0009

تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء 10

السجن المحلي بعين السبع 11 14

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ بناء المساكن الدارية8212

30------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

40------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  11 

السجن المحلي ببن سليمان 12 14

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ بناء المساكن الدارية8212

30------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

40------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  12 

السجن المحلي بالمحمدية 13 14

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ بناء المساكن الدارية8212

30------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  0009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير0010

تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء 10

السجن المحلي بسل 11 14

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

 مجموع الفقرة :  11 

السجن الفلحي بعين زهرة 12 14

10200 000--- تشييد المباني الدارية8211

208 000 0003 000 000 بناء المساكن الدارية8212

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40600 000300 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ مصاريف الشهار والعلن46
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.51.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

000 300 3  مجموع الفقرة :  12   8 800 000

السجن الفلحي بالرماني 13 14

تشييد البنايات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ بناء المساكن الدارية8212

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

40------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  13 

السجن المحلي بتمارة 14 14

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ بناء المساكن الدارية8212

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

60------ شراء عتاد تقني846

70------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  14 

 8 800 000 3 300 000  مجموع المادة :  0010 

جهة دكالة - عبدة0011

تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء 10

السجن المركزي بآسفي 11 14

10------ شراء الراضي811

2020 000 00030 000 000 تشييد المباني الدارية8211

308 000 0008 000 000 بناء المساكن الدارية8212

40------ أشغال التهيئة والقامة872

501 200 000900 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ مصاريف الشهار والعلن46

000 900 38  مجموع الفقرة :  11   29 200 000

السجن المحلي بسيدي بنور 12 14

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ بناء المساكن الدارية8212

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

60------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  12 

 29 200 000 38 900 000  مجموع المادة :  0011 

جهة تادلة - أزيلل0012

تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء 10

السجن الفلحي ببن صالح 11 14

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ بناء المساكن الدارية8212
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.51.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

30------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

40------ شراء عتاد تقني846

50------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  11 

السجن المحلي بأزيلل 12 14

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ بناء المساكن الدارية8212

30------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

40------ شراء عتاد تقني846

50------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  0012 

جهة مكناس -  تافيللت0013

تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء 10

بناء وتجهيز السجن الفلحي بأكدير 11 14

10------ بناء المساكن الدارية8212

20------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

30------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0013 

جهة فاس - بولمان0014

تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء 10

بناء وتجهيز السجن المحلي بفاس 11 14

10------ بناء المساكن الدارية8212

20------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  0014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات0015

تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء 10

السجن المحلي بالحسيمة 11 14

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ بناء المساكن الدارية8212

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

60------ شراء عتاد تقني846

70------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  11 

السجن المحلي بتاونات 12 14

تشييد البنايات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ بناء المساكن الدارية8212

20------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

30------ شراء عتاد تقني846

40------ مصاريف الشهار والعلن46
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.51.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  0015 

جهة طنجة - تطوان0016

تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء 10

السجن المحلي بطنجة 11 14

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ بناء المساكن الدارية8212

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

 مجموع الفقرة :  11 

السجن المحلي بالقصرالكبير 12 14

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ بناء المساكن الدارية8212

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

60------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  12 

السجن المحلي بتطوان 13 14

1013 000 0007 000 000 تشييد المباني الدارية8211

20------ بناء المساكن الدارية8212

30------ أشغال التهيئة والقامة872

401 500 000200 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 7  مجموع الفقرة :  13   14 500 000

السجن المحلي بشفشاون 14 14

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ بناء المساكن الدارية8212

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

60------ شراء عتاد تقني846

70------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  14 

 14 500 000 7 200 000  مجموع المادة :  0016 

000 000 448 000 000 264  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.51.000 

1004



االعتمـــــــادات المسجـــــــلة يمـــــــكن دفعهـــــــا على  : (1)

.شـــــــكل إعانـــــــــــــــــــــــــــات


	UNE PARTIE du TOME 3-00-RepartitionCreditParDepartementAR.pdf
	UNE PARTIE du TOME 3-01-Dep28 - MorasseIntegraleAR25_12_2008_10_18.pdf
	UNE PARTIE du TOME 3-02-Dep29 - MorasseIntegraleAR25_12_2008_10_18.pdf
	UNE PARTIE du TOME 3-03-Dep30 a Dep 51 - MorasseIntegraleAR24_12_2008_15_43.pdf



