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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

 26 292 000 517 164 000 - - جللة الملك

 391 736 000 1 491 740 000 131 608 000 - البلط الملكي

 211 727 000 42 451 000 40 000 000 41 000 000 مجلس النواب

 180 400 000 26 379 000 - - مجلس المستشارين

 54 348 000 451 148 000 700 000 000 - الوزير الول

 64 936 000 24 309 000 33 645 000 16 805 000 المحاكم المالية

 1 892 550 000 270 600 000 234 113 000 100 000 000 وزارة العدل

 1 120 664 000 469 274 000 85 638 000 - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 10 341 398 000 2 809 500 000 2 380 000 000 607 000 000 وزارة الداخلية

 59 949 000 282 468 000 462 415 000 42 500 000 وزارة التصال

 34 203 344 000 6 130 151 000 5 691 327 000 1 766 399 000 وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

 5 404 070 000 2 844 947 000 1 543 478 000 1 100 000 000 وزارة الصحة

 1 792 896 000 254 000 000 310 784 000 314 000 000 وزارة القتصاد والمالية

 - 47 019 203 000 11 535 280 000 - وزارة القتصاد و المالية – التكاليف المشتركة
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قانون المالية لسنة 2009

جللة الملك

ميزانية التسيير

000 292 26 القوائم المدنية

000 164 517 مخصصـات السيادة

ميزانية الستثمار

اعتمادات الداء 

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

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

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

................................................ اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها

-

-
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.01.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

جللة الملك

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 292 26 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.01.000 

3



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.01.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

جللة الملك

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 164 517 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.01.000 
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قانون المالية لسنة 2009

البلط الملكي

ميزانية التسيير

000 736 391 الموظفون و العوان

000 740 491 1 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 131 608 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

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

1.2.1.1.0.02.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

البلط الملكي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 736 391 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.02.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.02.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

البلط الملكي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 740 491 1 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.02.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.02.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:البلط الملكي

000 608 131  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.02.000 
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قانون المالية لسنة 2009

مجلس النواب

ميزانية التسيير

000 727 211 الموظفون و العوان

000 451 42 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 40 000 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 41 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.03.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

مجلس النواب

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام11

تعويضات ممثلة للمصاريف والمتيازات الممنوحة لعضاء مجلس النواب10

122144 206 800 تعويضات ممثلة للمصاريف11

14111 310 000 تقاعد أعضاء مجلس النواب ) مساهمة الدولة12

12212 620 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة13

11137 831 400 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  )*)20

113124 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين30

1212 094 000 معاونة مؤقتة40

1215 600 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية50

التعويضات الممثلة للمصاريف60

14218 000 منح ومكافآت الولدة61

1221150 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة62

129--- مكافآت المردودية63

تعويضات عن الخطار والعباء70

12312 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين71

123--- مكافآت للسائقين72

124750 000 أموال الديوان73

4937 010 800 مصاريف التأمين80

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد90

000 727 211 مجموع الفقرة :  10

000 727 211 مجموع المادة :  0000 

000 727 211 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.03.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.03.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

مجلس النواب

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام11

تحملت عقارية10

21--- ضرائب ورسوم وإتاوات11

4412440 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

41112 000 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

8724 434 000 ترتيب وتهيئة وتركيب14

499--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

4313 987 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

333300 000 مستحقات الماء22

43470 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

332759 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

8711 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

3512 000 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134400 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

8492 510 000 شراء لتجديد العتاد السمعي البصري34

845800 000 شراء تجهيزات معلومياتية35

591900 000 مساهمة مجلس النواب في برنامج المم المتحدة للتنمية36

4132303 000 صيانة وإصلح العتاد التقني والكهربائي واللكتروني37

455--- أتعاب المستشارين والخبراء38

حظيرة السيارات40

8511--- شراء السيارات النفعية41

4131400 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات42

3311 000 000 شراء الوقود والزيوت43

493500 000 تأمين السيارات والسائقين44

24250 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية45

نقل وتنقل50

42112 731 000 نقل النواب والموظفين داخل المغرب51

42123 300 000 نقل النواب والموظفين إلى الخارج52

421410 000 تعويضات كيلومترية53

4221400 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

42223 500 000 تعويضات المهمة بالخارج لفائدة النواب والموظفين وتعويضات التدريب55

42132 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد56

4421800 000 اكتراء السيارات57

نفقات مختلفة60

342200 000 لباس61

472 000 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال62

4660 000 طبع ومصاريف النشر والترجمة والعلن63

352875 000 اشتراك وتوثيق64

336200 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة65

451900 000 مصاريف الدراسات والبحوث66

5913 520 000 اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية67

454100 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها68

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية69
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.03.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

مجلس النواب

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

47300 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية المتعلقة  ببرلمان الطفل70

499300 000 شراء الهدايا المقدمة للوفود البرلمانية الجنبية80

36110 000 شراء الدوية ومواد الصيدلة90

000 261 41 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
589490 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573700 000 المساهمة في العمال الجتماعية لمجلس النواب20

000 190 1 مجموع الفقرة :  20

000 451 42 مجموع المادة :  0000 

000 451 42 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.03.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.03.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:مجلس النواب

الدارة العامة0000
دراسات و أشغال تهيئة و بناء و تجهيز مقر مجلس النواب 10 11

10------ تشييد المباني الدارية8211

2030 000 00011 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

شراء العتاد40

4110 000 00030 000 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري844

42------ شراء عتاد معلومياتي845

43------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

44------ مصاريف الدراسات والستشارة451

50------ أتعاب 455

000 000 41  مجموع الفقرة :  10   40 000 000

 40 000 000 41 000 000  مجموع المادة :  0000 

000 000 41 000 000 40  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.03.000 
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قانون المالية لسنة 2009

مجلس المستشارين

ميزانية التسيير

000 400 180 الموظفون و العوان

000 379 26 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

1.2.1.1.0.43.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

مجلس المستشارين

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام11

تعويضات ممثلة للمصاريف و المتيازات الممنوحة لعضاء مجلس المستشارين10

122119 320 000 تعويضات ممثلة للمصاريف11

1419 396 000 تقاعد أعضاء مجلس المستشارين )مساهمة الدولة12

12212 434 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة13

11136 101 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  )*)20

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين30

1211 400 000 معاونة مؤقتة40

1216 124 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية50

التعويضات الممثلة للمصاريف60

1425 000 منح ومكافآت الولدة61

122160 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة62

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد63

129--- مكافآت المردودية64

تعويضات عن الخطار والعباء70

123--- تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين71

124250 000 أموال الديوان72

4935 310 000 مصاريف التأمين80

1312--- مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد90

000 400 180 مجموع الفقرة :  10

000 400 180 مجموع المادة :  0000 

000 400 180 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.43.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.43.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

مجلس المستشارين

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام11

تحملت عقارية10

21--- ضرائب ورسوم وإتاوات11

44121 793 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111800 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872100 000 ترتيب وتهيئة وتركيب14

رسوم وإتاوات20

4311 945 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43440 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333200 000 مستحقات الماء23

332800 000 مستحقات الكهرباء24

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351700 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134150 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

844100 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري34

845500 000 شراء عتاد معلومياتي35

4132100 000 صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري36

4133100 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات37

359150 000 شراء برامج معلومياتية38

459100 000 مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية39

حظيرة السيارات40

8511--- شراء السيارات النفعية41

4131700 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات42

3311 000 000 شراء الوقود والزيوت43

493250 000 تأمين السيارات والسائقين44

24100 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية45

نقل وتنقل50

42112 498 000 نقل المستشارين والموظفين داخل المملكة51

42122 650 000 نقل المستشارين والموظفين الى الخارج52

4214--- تعويضات كيلومترية53

4221478 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

42223 100 000 تعويضات المهمة بالخارج لفلئدة المستشارين والموظفين وتعويضات التدريب55

421320 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد56

4421100 000 اكتراء السيارات57

نفقات مختلفة60

342100 000 لباس61

471 400 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال62

46200 000 طبع ومصاريف النشر والترجمة والعلن63

352250 000 اشتراك وتوثيق64

454350 000 مصاريف التكوين والتداريب65

451350 000 دراسات عامة66

5911 200 000 اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية67

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية69
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.43.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

مجلس المستشارين

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

499150 000 شراء الهدايا المقدمة للوفود البرلمانية الجنبية70

3615 000 شراء المواد الصيدلية80

مصاريف استغلل التجهيزات السمعية البصرية90

4552 500 000 أتعاب 91

000 179 25 مجموع الفقرة :  10

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

5731 000 000 المساهمة في العمال الجتماعية20

000 000 1 مجموع الفقرة :  20

30 مكتب تحليل الميزانية11
454200 000 مصاريف التكوين والتداريب10

455--- أتعاب 20

000 200 مجموع الفقرة :  30

000 379 26 مجموع المادة :  0000 

000 379 26 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.43.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.43.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:مجلس المستشارين

الدارة العامة0000
دراسات و أشغال تهيئة و بناء و تجهيز مقر مجلس المستشارين 10 11

10------ دراسات و أشغال تهيئة وبناء و تجهيز مقر مجلس المستشارين00

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  0000 

 مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.43.000 
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قانون المالية لسنة 2009

الوزير الول

ميزانية التسيير

000 348 54 الموظفون و العوان

000 148 451 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 700 000 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

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

1.2.1.1.0.04.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزير الول

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام94

11127 278 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

11274 000 أعوان دائمون21

113182 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

11926 496 000 أجرة المكلفين بمهمة40

12156 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية50

التعويضات الممثلة للمصاريف60

12266 000 تعويض عن التنصيب61

1225 000 تعويض عن مصاريف اللباس62

1435 000 مساعدة استثنائية عن السكن63

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم64

تعويضات عن الخطار والعباء70

1232 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين71

12310 000 مكافآت للسائقين72

1221174 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة80

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد90

000 348 54 مجموع الفقرة :  10

000 348 54 مجموع المادة :  0000 

000 348 54 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.04.000 

20



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.04.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزير الول

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام11

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111210 000 صيانة وتهيئة المباني الدارية13

872100 000 ترتيب وتهيئة وتركيب14

رسوم وإتاوات20

4314 500 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

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

الموظفين و اعوان الدولة

43425 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333266 000 مستحقات الماء24

332504 000 مستحقات الكهرباء25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351390 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134110 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

845160 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية35

353150 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي36

4133120 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات37

حظيرة السيارات40

8511--- شراء السيارات النفعية41

8512--- شراء السيارات السياحية42

851325 000 شراء الدراجات النارية و الدراجات43

4131205 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات44

331870 000 شراء الوقود والزيوت45

24135 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية46

493128 100 مصاريف تأمين السيارات47

نقل وتنقل50

421180 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212220 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214--- تعويضات كيلومترية53

4221250 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222200 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

4421--- اكتراء السيارات57

نفقات مختلفة60

342--- لباس61

47203 400 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62

46150 000 الشهار والطبع والعلن63

3521 060 000 اشتراك وتوثيق64

336150 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة65

493641 000 تأمين الموظفين والشخصيات المأذون لها بركوب الطائرة بمناسبة مهمات رسمية66

451--- مصاريف الدراسات والتعاب67

47--- مصاريف المهمة للشخصيات الجنبية68
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.04.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزير الول

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

551--- إعانة للكولف الملكي بدار السلم69

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية70

إعانات لمنظمات ومؤسسات مختلفة80

5516 000 000 إعانة للمعهد العالي للدارة81

57126 938 000 إعانة لفائدة أكاديمية المملكة المغربية82

55140 000 000 إعانة التسيير لكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات83

55125 000 000 إعانة لجامعة الخوين84

57153 081 000 إعانة لفائدة المجلس الستشاري لحقوق النسان85

57126 600 000 إعانة التسيير لفائدة المجلس الدستوري86

55155 000 000 إعانة التسيير لفائدة الهيئة العليا للتصال السمعي - البصري87

55189 700 000 إعانة التسيير لفائدة المجلس العلى للتعليم88

91610 000 000 الزيادة في رأسمال الشركة الوطنية لدراسات المضيق89

مراكز ومؤسسات أخرى90

57149 000 000 إعانة التسيير لفائدة مجلس الجالية المغربية بالخارج91

500 371 392 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة للعمال الجتماعية64
58930 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

57324 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

572722 500 إعانة لفائدة التحاد الوطني للنساء المغربيات30

57115 000 000 إعانة لفائدة المنظمات النقابية40

500 776 15 مجموع الفقرة :  20

30 تدريب و تكوين11
454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها10

571--- إعانة لفائدة معهد الدراسات العليا العبرية بالرباط20

مجموع الفقرة :  30

40 أموال خاصة12
0013 000 000 الموال الخاصة لمهمات مختلفة10

000 000 13 مجموع الفقرة :  40

000 148 421 مجموع المادة :  0000 

هيآت الدعم والوقاية2000

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة2100
10 دعم المهام97

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111--- صيانة وتهيئة المباني الدارية13

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب14

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333--- مستحقات الماء23

332--- مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

22



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.04.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزير الول

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية35

353--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي36

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات37

حظيرة السيارات40

8511--- شراء السيارات النفعية41

8512--- شراء السيارات السياحية42

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات43

331--- شراء الوقود والزيوت44

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية45

493--- مصاريف تأمين السيارات46

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214--- تعويضات كيلومترية53

4222--- تعويضات المهمة بالخارج54

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة55

129--- تعويضات أخرى56

نفقات مختلفة60

342--- لباس61

47--- مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62

46--- الشهار والطبع والعلن63

352--- اشتراك وتوثيق64

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة65

552--- إعانات لعمليات محاربة الرشوة والحتضان66

59--- مشاركة و مساهمة في المنظمات الوطنية والدولية67

499--- مصاريف المن و الحراسة والتنظيف70

مجموع الفقرة :  10

20 تنظيم المؤتمرات والندوات11
454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها10

47--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال20

4211--- نقل المشاركين30

مجموع الفقرة :  20

30 دراسات و أبحاث و خبرات11
455--- أتعاب 10

45115 000 000 دراسات عامة20

452--- دراسات تقنية30

000 000 15 مجموع الفقرة :  30

40 بناء المقر11
811--- شراء الراضي10

8211--- تشييد البنايات20

872--- أشغال التهيئة والقامة30

881--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني40

46--- مصاريف الشهار والعلن50

مجموع الفقرة :  40

000 000 15 مجموع المادة :  2100 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.04.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزير الول

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

مجلس المنافسة2200
10 دعم المهام97

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111--- صيانة وتهيئة المباني الدارية13

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب14

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333--- مستحقات الماء23

332--- مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية35

353--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي36

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات37

حظيرة السيارات40

8511--- شراء السيارات النفعية41

8512--- شراء السيارات السياحية42

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات43

331--- شراء الوقود والزيوت44

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية45

493--- مصاريف تأمين السيارات46

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212--- تعويضات عن التنقل بالخارج52

4214--- تعويضات كيلومترية53

4222--- تعويضات المهمة بالخارج54

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة55

129--- تعويضات أخرى56

نفقات مختلفة60

342--- لباس61

47--- مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62

46--- الشهار والطبع والعلن63

352--- اشتراك وتوثيق64

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة65

59--- مشاركة و مساهمة في المنظمات الوطنية والدولية66

499--- مصاريف المن و الحراسة والتنظيف70

مجموع الفقرة :  10

20 تنظيم المؤتمرات والندوات11
454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها10

47--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال20

24



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.04.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزير الول

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4211--- نقل المشاركين30

مجموع الفقرة :  20

30 دراسات و أبحاث و خبرات11
455--- أتعاب 10

45115 000 000 دراسات عامة20

452--- دراسات تقنية30

000 000 15 مجموع الفقرة :  30

40 بناء المقر11
811--- شراء الراضي10

8211--- تشييد البنايات20

872--- أشغال التهيئة والقامة30

881--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني40

46--- مصاريف الشهار والعلن50

مجموع الفقرة :  40

000 000 15 مجموع المادة :  2200 

000 148 451 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.04.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.04.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:الوزير الول

الدارة العامة0000
برامج محاربة آثار الجفاف و التنمية القروية 10 11

10500 000 000--- دفع لفائدة صندوق التنمية القروية74

20200 000 000--- دفع لفائدة صندوق  محاربة آثار الكوارث الطبيعية74

000 000 700  مجموع الفقرة :  10 

 700 000 000  مجموع المادة :  0000 

000 000 700  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.04.000 
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قانون المالية لسنة 2009

المحاكم المالية

ميزانية التسيير

000 936 64 الموظفون و العوان

000 309 24 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 33 645 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 805 16 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.05.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المحاكم المالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام12

11164 478 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112210 000 أعوان دائمون21

113146 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

12140 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف50

1434 000 مساعدة استثنائية عن السكن51

1422 000 منح ومكافآت الولدة52

تعويضات عن الخطار والعباء60

1231 500 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين61

1231 500 مكافآت للسائقين62

12220 000 تعويض عن التنصيب63

122133 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة70

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد80

000 936 64 مجموع الفقرة :  10

000 936 64 مجموع المادة :  0000 

000 936 64 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.05.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.05.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المحاكم المالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

256 700 ضرائب ورسوم11

4412540 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111765 000 صيانة وتهيئة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

431900 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

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

الموظفين و اعوان الدولة

43445 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333270 000 مستحقات الماء24

332730 000 مستحقات الكهرباء25

433400 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة26

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

3511 050 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات31

4134100 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

حظيرة السيارات40

4131500 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

3311 200 000 شراء الوقود والزيوت42

24170 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493200 000 مصاريف تأمين السيارات44

442180 000 اكتراء السيارات45

نقل وتنقل50

4211400 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212800 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214200 000 تعويضات كيلومترية53

42214 800 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

42221 000 000 تعويضات المهمة بالخارج55

421360 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد56

نفقات مختلفة60

342200 000 لباس61

47510 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال62

461 200 000 الشهار والطبع والعلن63

352510 000 اشتراك وتوثيق64

33620 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة65

889600 000 مصاريف الدراسات والخبرة66

591250 000 اشتراكات في المنظمات الدولية والجهوية للمؤسسات العليا لمراقبة المالية العمومية67

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية68

49940 000 شراء الهدايا للشخصيات69

499671 648 مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية70

348 268 18 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة للعمال الجتماعية64
58960 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573600 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 660 مجموع الفقرة :  20

30 تداريب وتكوين12
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.05.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المحاكم المالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4211200 000 مصاريف سفر الموظفين المتدربين10

1211 000 000 مصاريف الدروس والتعاب20

000 200 1 مجموع الفقرة :  30

40 مشروع دعم المجلس العلى للحسابات12
591--- المساهمة في مشروع دعم المجلس العلى للحسابات مع برنامج المم المتحدة للتنمية10

مجموع الفقرة :  40

348 128 20 مجموع المادة :  0000 

المجالس الجهوية للحسابات2000

المجلس الجهوي للحسابات بالعيون2100

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء2102
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412198 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411120 000 صيانة وتهيئة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33320 000 مستحقات الماء23

33230 000 مستحقات الكهرباء24

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

35150 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات31

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة52

نفقات مختلفة60

4710 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال61

46--- مصاريف الشهار والعلن62

35210 000 اشتراك وتوثيق63

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة64

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية65

499116 640 مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية70

640 454 مجموع الفقرة :  10

640 454 مجموع المادة :  2102 

المجلس الجهوي للحسابات بأكادير2200

جهة سوس - ماسة - درعة2204
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411120 000 صيانة وتهيئة المباني الدارية13
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1.2.1.2.0.05.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المحاكم المالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33320 000 مستحقات الماء23

33230 000 مستحقات الكهرباء24

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

35150 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات31

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة52

نفقات مختلفة60

4710 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال61

46--- مصاريف الشهار والعلن62

35210 000 اشتراك وتوثيق63

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة64

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية65

499164 640 مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية70

640 304 مجموع الفقرة :  10

640 304 مجموع المادة :  2204 

المجلس الجهوي للحسابات بمراكش2300

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز2307
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2528 000 ضرائب ورسوم11

441220 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111--- صيانة وتهيئة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33320 000 مستحقات الماء23

33230 000 مستحقات الكهرباء24

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

35150 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات31

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة52

نفقات مختلفة60

4710 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال61
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المحاكم المالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

46--- مصاريف الشهار والعلن62

35210 000 اشتراك وتوثيق63

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة64

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية65

499164 712 مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية70

712 832 مجموع الفقرة :  10

712 832 مجموع المادة :  2307 

المجلس الجهوي للحسابات بسطات2400

جهة الشاوية - ورديغة2406
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

224 950 ضرائب ورسوم11

4412237 600 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411120 000 صيانة وتهيئة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33320 000 مستحقات الماء23

33230 000 مستحقات الكهرباء24

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

35150 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات31

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة52

نفقات مختلفة60

4710 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال61

46--- مصاريف الشهار والعلن62

35210 000 اشتراك وتوثيق63

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة64

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية65

499164 640 مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية70

190 567 مجموع الفقرة :  10

190 567 مجموع المادة :  2406 

المجلس الجهوي للحسابات بالدارالبيضاء2500

جهة الدارالبيضاء الكبرى2509
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411120 000 صيانة وتهيئة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المحاكم المالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33320 000 مستحقات الماء23

33230 000 مستحقات الكهرباء24

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

35150 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات31

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة52

نفقات مختلفة60

4710 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال61

46--- مصاريف الشهار والعلن62

35210 000 اشتراك وتوثيق63

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة64

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية65

499176 640 مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية70

640 316 مجموع الفقرة :  10

640 316 مجموع المادة :  2509 

المجلس الجهوي للحسابات بالرباط2600

جهة الرباط - سل - زمور - زعير2610
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411160 000 صيانة وتهيئة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33320 000 مستحقات الماء23

33230 000 مستحقات الكهرباء24

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

35150 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات31

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة52

نفقات مختلفة60

4710 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال61

46--- مصاريف الشهار والعلن62
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المحاكم المالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

35210 000 اشتراك وتوثيق63

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة64

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية65

499116 640 مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية70

640 296 مجموع الفقرة :  10

640 296 مجموع المادة :  2610 

المجلس الجهوي للحسابات بفاس2700

جهة فاس - بولمان2714
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

411135 000 صيانة وتهيئة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33320 000 مستحقات الماء23

33230 000 مستحقات الكهرباء24

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

35150 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات31

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة52

نفقات مختلفة60

4710 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال61

46--- مصاريف الشهار والعلن62

35210 000 اشتراك وتوثيق63

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة64

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية65

499164 640 مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية70

640 319 مجموع الفقرة :  10

640 319 مجموع المادة :  2714 

المجلس الجهوي للحسابات بوجدة2800

الجهة الشرقية2808
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411120 000 صيانة وتهيئة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المحاكم المالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

33320 000 مستحقات الماء23

33230 000 مستحقات الكهرباء24

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

35150 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات31

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة52

نفقات مختلفة60

4710 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال61

46--- مصاريف الشهار والعلن62

35210 000 اشتراك وتوثيق63

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة64

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية65

499152 640 مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية70

640 292 مجموع الفقرة :  10

640 292 مجموع المادة :  2808 

المجلس الجهوي للحسابات بطنجة2900

جهة طنجة - تطوان2916
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

258 910 ضرائب ورسوم11

4412561 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411120 000 صيانة وتهيئة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33320 000 مستحقات الماء23

33230 000 مستحقات الكهرباء24

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

35150 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات31

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة52

نفقات مختلفة60

4710 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال61

46--- مصاريف الشهار والعلن62

35210 000 اشتراك وتوثيق63

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة64

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية65

49936 000 مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية70
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.05.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المحاكم المالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

910 795 مجموع الفقرة :  10

910 795 مجموع المادة :  2916 

000 309 24 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.05.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.05.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المحاكم المالية

الدارة العامة0000
بناء وتجهيز 10 12

103 000 000--- شراء الراضي811

204 000 000--- تشييد المباني الدارية8211

304 000 000--- أشغال التهيئة والقامة872

40------ أتعاب 455

501 010 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات السياحية8512

621 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

701 505 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

80100 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

90100 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

000 715 14  مجموع الفقرة :  10 

التنمية القروية 20 74

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

 مجموع الفقرة :  20 

 14 715 000  مجموع المادة :  0000 

المجالس الجهوية للحسابات2000

المجلس الجهوي للحسابات بالعيون2100

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء2102

بناء وتجهيز 10 12

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ أتعاب 455

50110 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات السياحية8512

62------ شراء السيارات النفعية8511

7055 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

80------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

90------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

000 165  مجموع الفقرة :  10 

 165 000  مجموع المادة :  2102 

المجلس الجهوي للحسابات بأكادير2200

جهة سوس - ماسة - درعة2204

بناء وتجهيز 10 12

10------ شراء الراضي811

208 000 0003 805 000 تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40445 000--- أتعاب 455

50110 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات60
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.05.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المحاكم المالية

61------ شراء السيارات السياحية8512

62------ شراء السيارات النفعية8511

7055 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

80------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

90------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

000 805 3  مجموع الفقرة :  10   8 610 000

 8 610 000 3 805 000  مجموع المادة :  2204 

المجلس الجهوي للحسابات بمراكش2300

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز2307

بناء وتجهيز 10 12

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ أتعاب 455

50110 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات السياحية8512

62------ شراء السيارات النفعية8511

7055 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

80------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

90------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

000 165  مجموع الفقرة :  10 

 165 000  مجموع المادة :  2307 

المجلس الجهوي للحسابات بسطات2400

جهة الشاوية - ورديغة2406

بناء وتجهيز 10 12

10------ شراء الراضي811

207 000 00013 000 000 تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

402 000 000--- أتعاب 455

50110 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات السياحية8512

62------ شراء السيارات النفعية8511

7055 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

80------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

90------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

000 000 13  مجموع الفقرة :  10   9 165 000

 9 165 000 13 000 000  مجموع المادة :  2406 

المجلس الجهوي للحسابات بالدارالبيضاء2500

جهة الدارالبيضاء الكبرى2509

بناء وتجهيز 10 12

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

38



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.05.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المحاكم المالية

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ أتعاب 455

50110 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات السياحية8512

62------ شراء السيارات النفعية8511

7055 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

80------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

90------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

000 165  مجموع الفقرة :  10 

 165 000  مجموع المادة :  2509 

المجلس الجهوي للحسابات بالرباط2600

جهة الرباط - سل - زمور - زعير2610

بناء وتجهيز 10 12

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ أتعاب 455

50110 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات السياحية8512

62------ شراء السيارات النفعية8511

7055 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

80------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

90------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

000 165  مجموع الفقرة :  10 

 165 000  مجموع المادة :  2610 

المجلس الجهوي للحسابات بفاس2700

جهة فاس - بولمان2714

بناء وتجهيز 10 12

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ أتعاب 455

50110 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات السياحية8512

62------ شراء السيارات النفعية8511

7055 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

80------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

90------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

000 165  مجموع الفقرة :  10 

 165 000  مجموع المادة :  2714 

المجلس الجهوي للحسابات بوجدة2800
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.05.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المحاكم المالية

الجهة الشرقية2808

بناء وتجهيز 10 12

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ أتعاب 455

50110 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات السياحية8512

62------ شراء السيارات النفعية8511

7055 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

80------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

90------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

000 165  مجموع الفقرة :  10 

 165 000  مجموع المادة :  2808 

المجلس الجهوي للحسابات بطنجة2900

جهة طنجة - تطوان2916

بناء وتجهيز 10 12

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ أتعاب 455

50110 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات السياحية8512

62------ شراء السيارات النفعية8511

7055 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

80------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

90------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

000 165  مجموع الفقرة :  10 

 165 000  مجموع المادة :  2916 

000 805 16 000 645 33  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.05.000 
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قانون المالية لسنة 2009

وزارة العدل

ميزانية التسيير

000 550 892 1 الموظفون و العوان

000 600 270 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 234 113 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 100 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها

41



ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.06.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة العدل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام14

1111 865 912 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

11223 880 000 أعوان دائمون21

113500 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

114--- أجرة الخاضعين للخدمة المدنية30

11910 000 أجرة الموثقين وتعويضات النواب ذوي التفويض الخاص40

121835 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية50

التعويضات الممثلة للمصاريف60

122--- تعويض عن التنصيب61

143350 000 مساعدة استثنائية عن السكن62

142--- منح ومكافآت الولدة63

12280 000 تعويضات نواب حكام الجماعات والمقاطعات64

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم65

1221872 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة66

تعويضات عن الخطار والعباء70

12385 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين71

12326 000 مكافآت للسائقين72

123--- مكافأة الوكالة73

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد80

000 550 892 1 مجموع الفقرة :  10

000 550 892 1 مجموع المادة :  0000 

000 550 892 1 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.06.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.06.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة العدل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام14

تحملت عقارية10

2700 000 ضرائب ورسوم11

441210 000 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

41114 200 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872400 000 أشغال التهيئة والقامة14

4995 000 000 مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية15

849100 000 شراء عتاد الحدائق16

399100 000 شراء مواد للحدائق17

رسوم وإتاوات20

43120 000 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43424 000 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

435100 000 تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصلت المتعلقة بالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 23

الموظفين و اعوان الدولة

433600 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة24

3339 000 000 مستحقات الماء25

33210 000 000 مستحقات الكهرباء26

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

87110 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

35125 000 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

41341 000 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

عتاد المعلوميات والبرامج40

41332 257 600 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية41

4423--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية42

3531 500 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي43

84530 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية44

حظيرة السيارات50

41312 000 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات51

3314 000 000 شراء الوقود والزيوت52

24800 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية53

4931 700 000 مصاريف تأمين السيارات54

4421200 000 اكتراء السيارات55

نقل وتنقل60

42112 600 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب61

42126 000 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج62

42141 500 000 تعويضات كيلومترية63

422124 500 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة64

42224 000 000 تعويضات المهمة بالخارج65

42131 500 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد66

42193 000 000 تكاليف نقل الموال و القيم67

نفقات مختلفة70

3423 000 000 لباس71

47350 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية72

473 000 000 مصاريف اليواء والطعام73

461 000 000 الشهار والطبع والعلن74

3522 000 000 اشتراك وتوثيق75
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.06.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة العدل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

336350 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ76

331100 000 شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء77

459500 000 مصاريف الترجمة والتفسير78

4935 000 000 تأمين المحاسبين79

مصاريف قضائية80

008 229 500 مصاريف القضاء الجنائي81

5843 000 000 تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية82

1192 544 900 التعويض المستحق للمفوظين القضائيين في الميدان الجنائي90

000 832 234 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة للعمال الجتماعية64
589660 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

5734 500 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين لتحمل مصاريف التكوين20

571200 000 إعانات للوداديات30

5912 158 000 اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية40

5722 000 000 إعانة لفائدة الجمعيات الحقوقية الغير الحكومية50

000 518 9 مجموع الفقرة :  20

30 تكوين الطر14

تداريب و تكوين10

4543 500 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها11

4211--- مصاريف النقل للتدريب الستكمالي داخل المغرب12

121550 000 مصاريف التعاب وتصحيح المباريات والمتحانات20

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب30

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات40

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب50

352--- اشتراك وتوثيق60

عتاد تعليمي و تربوي70

849--- شراء عتاد تعليمي وتربوي71

4134--- صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى72

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية80

000 050 4 مجموع الفقرة :  30

40 التصال44
351--- مصاريف النشر والطبع و أشغال السحب10

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات20

452--- مساعدة تقنية ومشورة30

459700 000 مصاريف البروتوكولت وتنظيم التظاهرات40

499--- شراء الهدايا المقدمة للوفود الجنبية50

000 900 مجموع الفقرة :  40

50 دعم إصلح الميزانية14

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

454--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين11

459100 000 مصاريف الدراسات والبحاث والخبرة12

453--- دراسات معلومياتية13

شراء العتاد20

845200 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية21

849200 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري22

353100 000 شراء لوازم معلومياتية30

46--- مصاريف الشهار والعلن40
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.06.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة العدل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

454400 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات50

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها60

000 000 1 مجموع الفقرة :  50

000 300 250 مجموع المادة :  0000 

القطاع القضائي3000

المصالح المشتركة للقطاع القضائى3400
10 إعانة14

551300 000 إعانة التسيير لمركز النشر و التوثيق القضائي بالمجلس العلى10

55120 000 000 إعانة التسيير للمعهد العالي للقضاء20

000 300 20 مجموع الفقرة :  10

برنامج التعاون الروبي المغربي ميدا20

21 تحسيس و تواصل14
459--- مصاريف تنظيم التظاهرات10

46--- مصاريف الشهار والعلن20

مجموع الفقرة :  21

000 300 20 مجموع المادة :  3400 

000 600 270 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.06.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.06.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة العدل

الدارة العامة0000
تقوية البنية التحتية للدارة المركزية 10

توسيع وتجهيز مقر الوزارة 11 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

شراء السيارات70

71------ شراء السيارات النفعية8511

72------ شراء السيارات السياحية8512

73------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

تجهيز معلومياتي80

81------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

82------ دراسات معلومياتية453

90------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  11 

معامل الهيئات المهنية ومستودع السيارات 12 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  12 

دراسات وأبحات 13 16

10500 000--- مساعدة تقنية ومشورة452

000 500  مجموع الفقرة :  13 

التنمية القروية 14 74

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

 مجموع الفقرة :  14 

 500 000  مجموع المادة :  0000 

القطاع القضائي3000

المصالح المشتركة للقطاع القضائى3400
تقوية البنية التحتية للمحاكم 10

بناء وتجهيز محاكم الستئناف الخرى 11 14

شراء الراضي و البنايات10

11------ شراء الراضي811

12------ شراء البنايات الدارية813
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.06.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة العدل

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

2110 000 000--- الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22270 000--- الشغال التكميلية8211

3039 000 00020 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

402 000 000500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

6015 000--- مصاريف الشهار والعلن46

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

000 500 20  مجموع الفقرة :  11   51 285 000

باء وتجهيز المجلس العلى 12 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

دعم شعبة القضاء السري بالمحاكم البتدائية 13 14

1024 000 00015 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

202 000 000500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

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

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 500 15  مجموع الفقرة :  13   26 000 000

بناء وتجهيز المحاكم البتدائية الخرى 14 14

شراء الراضي و البنايات10

11------ شراء الراضي811

12------ شراء البنايات الدارية813

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

2160 000 00020 000 000 الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

225 000 0005 000 000 الشغال التكميلية8211

3024 000 00016 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

406 000 000500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

6020 000--- مصاريف الشهار والعلن46

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

000 500 41  مجموع الفقرة :  14   95 020 000

بناء وتجهيز مراكز القضاة المقيمين 15 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

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

1.2.2.0.0.06.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة العدل

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  15 

بناء و تجهيز مراكز الرشيف 16 14

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

401 000 000--- شراء عتاد تقني و الكتروني84

505 000 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

60300 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

70------ شراء الراضي811

8010 000--- مصاريف الشهار والعلن46

000 310 6  مجموع الفقرة :  16 

تزويد الخزانات 17 43

10------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

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

30------ اشتراك وتوثيق352

40------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  17 

شبابيك للعلم القضائي والشكايات 18 14

101 500 000--- أشغال التهيئة والقامة872

201 500 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ مصاريف الشهار والعلن46

000 000 3  مجموع الفقرة :  18 

أمان المباني الدارية 19 14

10------ وضع نظم المراقبة عن بعد872

20------ شراء عتاد الرصد لحماية الشخاص849

 مجموع الفقرة :  19 

تحديث الدارة والتواصل) برنامج ميدا 20

إدخال المعلوميات للمحاكم 21 14

دراسات10

11------ دراسات معلومياتية453

12------ مساعدة تقنية ومشورة452

20------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف الشهار والعلن46

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  21 

بناء و تجهيز مراكز الرشيف 22 14
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.06.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة العدل

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ شراء عتاد تقني و الكتروني84

50------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

60------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

70------ شراء الراضي811

80------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  22 

الرشيف اللكتروني 23 14

10------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

20------ شراء عتاد تقني و الكتروني84

 مجموع الفقرة :  23 

التكوين 24 14

10------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

20------ مصاريف الدروس والتعاب121

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

40------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

50------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  24 

تزويد الخزانات 25 43

10------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

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

30------ اشتراك وتوثيق352

40------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  25 

قاعدة للمعطيات القانونية والقضائية 26 14

10------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

20------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  26 

شبابيك للعلم القضائي والشكايات 27 14

10------ أشغال التهيئة والقامة872

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  27 

دعم خلية تدبير المشروع 28 14

10------ مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق452

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

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء السيارات النفعية8511

50------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  28 

تحسين جودة وآجال القرارات )برنامج البنك الدولي وبرنامج المم المتحدة للتنمية 30

تحسين المدونة التشريعية و التنظيمية 31 14
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.06.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة العدل

10------ دراسات قانونية و تدوين النصوص451

 مجموع الفقرة :  31 

دعم المحاكم التجارية 32 14

دراسات10

11------ دراسات معلومياتية453

12------ مساعدة تقنية ومشورة452

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

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

50------ اشتراك وتوثيق352

60------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  32 

تقوية القدرة التواصلية للوزارة 33 14

10------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

20------ شراء عتاد تقني846

30------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

40------ مصاريف الشهار والعلن46

50------ مساعدة تقنية ومشورة452

 مجموع الفقرة :  33 

دعم خلية تدبير المشروع 34 14

10------ مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق452

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

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات40

41------ شراء السيارات النفعية8511

42------ شراء السيارات السياحية8512

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

50------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  34 

التكوين 35 14

10------ مساعدة تقنية ومشورة452

20------ مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

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

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  35 

مساهمة 36 14

10------ مساهمة في مشروع دعم برنامج المم المتحدة للتنمية لفائدة المجلس العلى7111

 مجموع الفقرة :  36 

 181 615 000 77 500 000  مجموع المادة :  3400 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء3402

تقوية البنية التحتية للمحاكم 10

بناء و تجهيز محكمة الستئناف بالعيون 11 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20
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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 العدل

211 500 000--- الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

222 500 000--- الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

401 000 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

000 000 5  مجموع الفقرة :  11 

 5 000 000  مجموع المادة :  3402 

جهة سوس - ماسة - درعة3404

تقوية البنية التحتية للمحاكم 10

بناء و تجهيز محكمة الستئناف باكادير 11 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  11 

بناء وتجهيز المحكمة البتدائية بانزكان 12 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  3404 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن3405

تقوية البنية التحتية للمحاكم 10

بناء و تجهيز محكمة الستئناف بالقنيطرة 11 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  11 
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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 العدل

بناء و تجهيز المحكمة البتدائية بالقنيطرة 12 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  12 

بناء وتجهيز المحكمة البتدائية بسوق الربعاء 13 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  3405 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز3407

تقوية البنية التحتية للمحاكم 10

بناء و تجهيز المحكمة البتدائية بشيشاوة 11 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  11 

بناء و تجهيز محكمة الستئناف التجارية بمراكش 12 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  12 
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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 العدل

بناء و تجهيز المحكمة التجارية لمراكش 13 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

215 000 0002 000 000 الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

2220 000 00020 000 000 الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

401 500 000500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

6020 000--- مصاريف الشهار والعلن46

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

000 500 22  مجموع الفقرة :  13   26 520 000

 26 520 000 22 500 000  مجموع المادة :  3407 

الجهة الشرقية3408

تقوية البنية التحتية للمحاكم 10

بناء و تجهيز محكمة الستناف بالناضور 11 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

213 000 000--- الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40150 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

6010 000--- مصاريف الشهار والعلن46

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

000 160 3  مجموع الفقرة :  11 

بناء و تجهيز المحكمة التجارية بوجدة 12 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  12 

 3 160 000  مجموع المادة :  3408 

جهة الدارالبيضاء الكبرى3409

تقوية البنية التحتية للمحاكم 10

بناء و تجهيز المحكمة التجارية و محكمة الستناف التجارية بالدارالبيضاء 11 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

3010 000 000--- أشغال التهيئة والقامة872
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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 العدل

401 000 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

000 000 11  مجموع الفقرة :  11 

 11 000 000  مجموع المادة :  3409 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير3410

تقوية البنية التحتية للمحاكم 10

بناء وتجهيز محكمة الستئناف بالرباط 11 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  11 

بناء و تجهيز المحكمة البتدائية بسل 12 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  12 

بناء و تجهيز المحكمة البتدائية بتمارة 13 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

214 000 000--- الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

221 300 000--- الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

401 008 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

6010 000--- مصاريف الشهار والعلن46

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

000 318 6  مجموع الفقرة :  13 

بناء وتجهيز المحكمة الدارية بالرباط 14 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211
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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 العدل

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  14 

بناء و تجهيز المحكمة التجارية بالرباط 15 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  15 

 6 318 000  مجموع المادة :  3410 

جهة فاس - بولمان3414

تقوية البنية التحتية للمحاكم 10

بناء و تجهيز محكمة الستئناف التجارية لفاس 11 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  11 

بناء و تجهيز المحكمة التجارية لفاس 12 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  3414 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات3415

تقوية البنية التحتية للمحاكم 10
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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 العدل

بناء وتجهيز محكمة الستئناف بتازة 11 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  11 

بناء وتجهيز محكمة الستئناف بالحسيمة 12 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  12 

بناء و تجهيز المحكمة البتدائية بكرسيف 13 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  13 

 مجموع المادة :  3415 

جهة طنجة - تطوان3416

تقوية البنية التحتية للمحاكم 10

بناء و تجهيز محكمة الستئناف بتطوان 11 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  3416 
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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 العدل

المعهد العالي للقضاء5000
تحديث الدارة والتواصل 10

بناء و تجهيز المعهد العالي للقضاء 11 14

10------ شراء الراضي811

تشييد وتوسيع البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

62------ شراء السيارات السياحية8512

70------ مصاريف الشهار والعلن46

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

90------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

 مجموع الفقرة :  11 

مساهمة 12 14

10------ إعانة التجهيز لفائدة المعهد العالي للقضاء751

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  5000 

000 000 100 000 113 234  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.06.000 
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قانون المالية لسنة 2009

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

ميزانية التسيير

000 664 120 1 الموظفون و العوان

000 274 469 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 85 638 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

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

1.2.1.1.0.07.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام15

111129 657 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

1121 200 000 أعوان دائمون21

1131 489 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

119800 000 أجرة متطوعي كتائب السلم30

121440 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف60

12210 000 تعويض عن التنصيب61

1224 603 000 تعويضات خاصة عن مصاريف التمثيل للطر المعينين في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية62

تعويضات عن الخطار والعباء70

1234 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين71

1242 000 تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية72

1221163 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة80

000 368 138 مجموع الفقرة :  10

000 368 138 مجموع المادة :  0000 

البعثات الدبلوماسية والقنصلية6000
10 دعم المهام15

111459 696 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

122223 000 000 التعويضات اليومية للقامة في الخارج20

112198 000 000 أجور وتعويضات دائمة للمستخدمين المؤقتين الدائمين30

13250 000 000 مساهمة في أنظمة الضمان الجتماعى لفائدة المستخدمين المؤقتين40

التعويضات الممثلة للمصاريف50

122300 000 تعويض عن التعيين لفائدة السفراء51

12225 900 000 مصاريف التمثيل الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية52

1227 400 000 إرجاع مصاريف السكن لفائدة نواب السفراء53

12218 000 000 إرجاع مصاريف التمدرس لفائدة العوان العاملين بالخارج54

000 296 982 مجموع الفقرة :  10

000 296 982 مجموع المادة :  6000 

000 664 120 1 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.07.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.07.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام15

تحملت عقارية10

22 100 000 ضرائب ورسوم11

4412143 000 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411113 300 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872700 000 ترتيب وتهيئة وتركيب14

22--- رسوم و مستحقات الجمارك15

رسوم وإتاوات20

4317 043 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43460 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

3331 400 000 مستحقات الماء23

3322 000 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

8713 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

3519 030 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

41344 500 000 صيانة وإصلح الثاث والعتاد33

44242 500 000 اكتراء العتاد والثاث34

4133300 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات35

3531 500 000 شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية36

844500 000 شراء و تركيب عتاد التهوية37

حظيرة السيارات40

41316 500 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

3319 000 000 شراء الوقود والزيوت42

4936 000 000 مصاريف تأمين السيارات43

24250 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية44

499420 000 مصاريف المرور في الطرق السيارة والولوج إلى المناطق الحضرية45

4421100 000 اكتراء السيارات46

نقل وتنقل50

4211350 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

42214 500 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة52

42136 500 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد والحقيبة الدبلوماسية53

421228 400 000 مصاريف نقل الموظفين العاملين بالخارج في حالت الجازات الدارية أو النتقال إلى الخارج أو 54

النتقال من مركز إلى آخر أو النتقال إلى الدارة المركزية أو

421339 000 000 )تعويض جزافي لتغيير المقر ) مصاريف ترحيل الثاث للعوان المنقلين55

مصاريف النقل والستقبال والقامة للشخصيات الجنبية60

4211100 000 مصاريف نقل الشخصيات الجنبية61

477 400 000 الفندقة واليواء والطعام ومصاريف الستقبال والهدايا للدبلوماسيين62

مصاريف القامة في اطار المهمات ومصاريف التمثيل لبعثات المغرب في الندوات ولدى لهيئات الدولية70

42223 000 000 تعويضات المهمة بالخارج71

42224 200 000 مصاريف المهمات  للبعثات المغربية إلى المؤتمرات والهيئات الدولية72

122700 000 مصاريف التمثيل للبعثات المغربية إلى المؤتمرات والهيآت الدولية73

421213 200 000 مصاريف النقل ومصاريف المهمة بالخارج74

نفقات مختلفة80

342300 000 لباس81

461 150 000 مصاريف الطبع والنشر والترجمة والعلن82

3525 100 000 اشتراك وتوثيق83
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.07.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

334350 000 شراء المحروقات والغاز84

691 150 000 مصاريف بنكية85

4551 500 000 أتعاب 86

8495 000 000 شراء وتركيب الثاث والعتاد87

5843 000 000 تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية88

4991 300 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة89

919--- مصاريف تسوية الفرق في تبادل الصرف90

000 403 339 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة للعمال الجتماعية64
589330 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

5736 500 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

492450 000 إسعافات للمواطنين بالخارج وإعادة الى الوطن30

000 280 7 مجموع الفقرة :  20

30 تداريب وتكوين15
4541 591 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها10

000 591 1 مجموع الفقرة :  30

60 برنامج دعم تطبيق اتفاقية الشراكة بين المملكة المغربية والتحاد الوربي- برنامج ميدا66

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333--- مستحقات الماء23

332--- مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث والعتاد33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات35

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية36

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

493--- مصاريف تأمين السيارات43

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية44

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222--- تعويضات المهمة بالخارج55

نفقات مختلفة80

46--- طبع ومصاريف النشر والترجمة والعلن82

352--- اشتراك وتوثيق83

334--- شراء المحروقات والغاز84
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.07.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

69--- مصاريف بنكية85

452--- دراسات تقنية86

47--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال87

مجموع الفقرة :  60

000 274 348 مجموع المادة :  0000 

المديريات المكلفة بالعلقات المتعددة الطراف والتعاون الشامل3000

مديرية المم المتحدة والمنظمات الدولية3200
10 المساهمة والكتتاب في المنظمات الدولية ـ اكتتابات إلزامية ـ15

59127 000 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية التي يوجد مقرها بالمغرب10

59141 000 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية الموجود مقرها بالخارج20

000 000 68 مجموع الفقرة :  10

000 000 68 مجموع المادة :  3200 

البعثات الدبلوماسية والقنصلية6000
10 دعم المهام15

رسوم وإتاوات10

43117 500 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية11

4341 700 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت12

3334 300 000 مستحقات الماء13

33212 800 000 مستحقات الكهرباء14

نفقات مختلفة20

478 500 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال21

3347 500 000 شراء المحروقات والغاز22

872700 000 ترتيب وتهيئة وتركيب23

000 000 53 مجموع الفقرة :  10

000 000 53 مجموع المادة :  6000 

000 274 469 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.07.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.07.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

الدارة العامة0000
توسيع مقر الوزارة 10 15

10------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية20

21------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

22------ الشغال التكميلية8211

23------ الشغال المتخصصة8211

2413 000 000--- بناء الكاديمية المغربية للدراسات الديبلوماسية8211

25100 000--- مصاريف الشراف المفوض على المنشآت459

305 500 000--- أشغال التهيئة والقامة872

40500 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50------ مصاريف العلن46

000 100 19  مجموع الفقرة :  10 

تجهيز المصلحة المركزية 20 15

105 000 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

20700 000--- شراء عتاد تقني846

شراء السيارات30

315 000 000--- شراء السيارات السياحية8512

32------ شراء السيارات النفعية8511

000 700 10  مجموع الفقرة :  20 

إدخال المعلوميات 30 15

102 500 000--- شراء عتاد معلومياتي845

20500 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

301 750 000--- شراء البرامج المعلومياتية879

402 500 000--- دراسات معلومياتية453

000 250 7  مجموع الفقرة :  30 

التنمية القروية 40 74

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

 مجموع الفقرة :  40 

 37 050 000  مجموع المادة :  0000 

البعثات الدبلوماسية والقنصلية6000
بيع العقارات 10 15

شراء الراضي10

11------ شراء الراضي بدلهي الجديدة811

12------ شراء الراضي للقنصليات والقامات811

20------ شراء البنايات الدارية813

شراء مقر القامات30

31------ شراء إقامة ببرن813

32------ شراء إقامة بمرسيليا813

33------ شراء اقامة باسطوكهلم813

34------ شراء إقامة بالقاهرة813

35------ شراء إقامة ببرلين813

36------ شراء إقامة بواشنطن813

37------ شراء إقامة بروما813

شراء مقر القنصليات40
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.07.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

41------ شراء قنصلية بنيويورك813

42------ شراء قنصلية بوردو )القنصلية العامة)813

43------ شراء قنصلية بفيلمومبل813

45------ شراء قنصلية بليون813

46------ شراء قنصلية بركسيل )القنصلية العامة)813

47------ شراء قنصلية بليل813

48------ قنصلية بميلنو813

49------ شراء قنصلية بلشبونة813

تشييد البنايات الدارية50

51------ بناء مقر السفارة بواشنطن8211

525 000 000--- بناء مركب دبلوماسي بأبو ظبي8211

535 400 000--- بناء قنصلية وإقامة بإسلم أباد8211

54------ بناء مركب دبلوماسي بنواكشوط8211

60------ بناء القامات8212

7013 000 000--- أشغال التهيئة والقامة872

801 500 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

000 900 24  مجموع الفقرة :  10 

تجهيز البعثات الدبلوماسية والقنصلية 20 15

107 188 000--- شراء الثاث والعتاد849

20------ الة أرقام ومذياع844

301 500 000--- شراء وتركيب عتاد التصالت849

401 500 000--- عتاد أمني844

508 000 000--- شراء السيارات السياحية8512

000 188 18  مجموع الفقرة :  20 

إدخال المعلوميات 30 15

10------ أشغال التهيئة والقامة872

205 500 000--- شراء عتاد معلومياتي845

30------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

000 500 5  مجموع الفقرة :  30 

 48 588 000  مجموع المادة :  6000 

000 638 85  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.07.000 
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قانون المالية لسنة 2009

وزارة الداخلية

ميزانية التسيير

000 398 341 10 الموظفون و العوان

000 500 809 2 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 2 380 000 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 607 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.08.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الداخلية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام13

1113 603 497 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

11211 650 000 أعوان دائمون21

11317 525 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

1132 025 000 أجرة المستخدمين العرضيين والمياومين المكلفين بمكافحة الجراد23

1145 800 000 أجرة الخاضعين للخدمة المدنية30

119203 345 000 أجرة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين40

119209 058 000 تعويضات للشيوخ والمقدمين القرويين50

1218 500 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية60

التعويضات الممثلة للمصاريف70

122--- تعويض عن التنصيب71

1221 500 000 تعويضات عن اللباس وتجديد اللباس لفائدة العمال والقياد رؤساء الدوائر والباشوات والقياد والخلفاء72

143250 000 مساعدة استثنائية عن السكن73

142110 000 منح ومكافآت الولدة74

122160 000 مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم75

122--- تعويضات عن الستعمال الول للمطية والسراج76

129--- تعويض خاص بالتقرير عن التفتيش المحرر من طرف المفتشين العامين للدارة الترابية77

1221312 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة78

تعويضات عن الخطار والعباء80

123116 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين81

12390 000 مكافآت للسائقين82

12445 000 تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية83

1241 000 000 تعويضات العياد للضباط وضباط الصف وتعويضات عن السكن لفائدة الضباط العاملين بالنعاش 84

الوطني

49233 000 000 تكاليف اجتماعية(901

000 983 097 4 مجموع الفقرة :  10

20 الموظفون الملحقون13
111203 830 000 أجور ورواتب وتعويضات مختلفة للموظفين الملحقين10

000 830 203 مجموع الفقرة :  20

000 813 301 4 مجموع المادة :  0000 

إدارة المن3000

الدارة العامة للمن الوطني3100

000 627 537 3 مجموع المادة :  3100 

مديرية مراقبة التراب الوطني3200

000 654 342 مجموع المادة :  3200 

المفتشية العامة للقوات المساعدة3300

000 304 159 2 مجموع المادة :  3300 

000 398 341 10 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.08.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.08.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الداخلية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام13

تحملت عقارية10

2600 000 ضرائب ورسوم11

44129 500 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

44136 000 000 اكتراء المساكن الدارية وتحملت تابعة13

411136 000 000 صيانة وإصلح المباني الدارية14

41125 000 000 صيانة واصلح المساكن الدارية15

493--- مصاريف تأمين البنايات الدارية16

87237 500 000 أشغال التهيئة والقامة17

4995 000 000 مصاريف المن و الحراسة والتنظيف18

399400 000 شراء مواد ولوازم للحدائق19

رسوم وإتاوات20

431114 000 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

432--- رسوم ومستحقات التيلكس22

43312 500 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة23

431400 000 مستحقات متعلقة بالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة24

434700 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت25

33328 500 000 مستحقات الماء26

33237 000 000 مستحقات الكهرباء27

5843 000 000 تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

87143 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

35139 000 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

35329 000 000 لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي33

41344 000 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب34

4424800 000 اكتراء العتاد والثاث35

8796 000 000 شراء أثاث ومعدات المساكن الدارية36

419200 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المساكن الدارية37

4132600 000 صيانة وإصلح العتاد التقني38

879300 000 تأثيث وتزيين39

حظيرة السيارات40

413113 000 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

33148 000 000 شراء الوقود والزيوت42

246 500 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

4937 500 000 مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

42115 000 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

42123 000 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4211300 000 مصاريف نقل الخواص المستدعين من طرف المصلحة53

42119 000 000 نقل السجناء والمبعدين54

4213500 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد55

4219700 000 نقل المواد الغذائية56

42141 000 000 تعويضات كيلومترية57

422136 000 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة58

42224 400 000 تعويضات المهمة بالخارج59
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.08.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الداخلية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

عتاد واللوازم المعلوماتية والسلكية و اللسلكية60

844130 000 شراء و تركيب عتاد المواصلت السلكية و اللسلكية61

353130 000 شراء لوازم التصالت السلكية و اللسلكية62

4132200 000 اصلح و صيانة عتاد المواصلت السلكية و اللسلكية63

41331 000 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات64

4132100 000 صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري65

41232 000 000 صيانة  وتسيير شبكة الرسال66

84510 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية67

8463 000 000 شراء عتاد تقني68

359--- شراء البرامج69

دراسات70

451500 000 دراسات عامة71

452500 000 دراسات تقنية72

452--- استشارات و مساعدة73

45124 000 000 مصاريف الدراسات والبحوث74

241 000 000 مصاريف التسجيل العقاري80

نفقات مختلفة90

3421 600 000 لباس أعوان الخدمة والمخازنية والشيوخ والمقدمين الحضريين91

4732 109 826 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية92

467 000 000 الشهار والطبع والعلن93

3529 000 000 اشتراك وتوثيق94

69--- مصاريف ضبط الحسابات95

3363 500 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة96

46--- مصاريف طبع جوازات السفر97

312--- تغذية الحيوانات98

31110 000 000 تغذية النسان99

826 669 659 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة للعمال الجتماعية64

إعانة برسم الحج10

5893 300 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة11

4191 700 000 مصاريف نقل الحجاج12

573--- إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

4922 000 000 اسعاف للمعوزين30

57325 500 000 إعانة لفائدة مؤسسة الحسن الثاني للعمال الجتماعية لرجال السلطة40

8650 000 شراء السلحة والذخيرة لقتل الحيوانات الخطيرة والضارة50

5911 500 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية60

361400 000 شراء المواد الصيدلية70

455250 000 أتعاب 80

000 700 34 مجموع الفقرة :  20

30 تداريب وتكوين13

نقل وتنقل10

4211--- مصاريف النقل للتدريب الستكمالي داخل المغرب11

42121 300 000 مصاريف التنقل للتدريب قصد استكمال التكوين بالخارج12

4221300 000 تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب13

4222400 000 تعويضات المهمة بالخارج والتدريب بالخارج14

476 000 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال15

473 350 000 مصاريف اقامة الموظفين المتدربين بالخارج16
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.08.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الداخلية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

849--- شراء عتاد النوم17

3114 700 000 تغذية النسان20

3422 750 000 لباس التلميذ30

استشفاء و مواد صيدلية40

49250 000 مصاريف الفحوص والستشفاء41

361120 000 شراء المواد الصيدلية42

مصاريف التداريب و استكمال التكوين و المهامات و المدارسات و الحتفالت)1)50

4543 500 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها51

459100 000 مصاريف الترجمة52

45950 000 مصاريف التأشيرة لفائدة المكونين والمتدربين53

1211 500 000 مصاريف التصحيح والتعاب60

491150 000 تنظيف الثياب وغسلها70

34950 000 شراء أدوات الرياضة80

849300 000 شراء عتاد المطبخ وقاعات الكل والنوم90

000 620 24 مجموع الفقرة :  30

40 العمليات النتخابية13
459--- مصاريف مراجعة اللوائح النتخابية10

459--- مصاريف متعلقة بالعمليات النتخابية20

مجموع الفقرة :  40

50 مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تسيير الحزاب السياسية12
5450 000 000 دفع لحسابات الحزاب الساسية10

000 000 50 مجموع الفقرة :  50

60 الموظفون الملحقون13

نفقات التسيير للموظفين الملحقين10

422119 618 000 تعويضات التنقل داخل المملكة11

3421 048 200 مصاريف اللباس12

123732 000 مكافآت للسائقين13

121415 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية14

4222--- تعويضات المهمة بالخارج15

200 813 21 مجموع الفقرة :  60

70 عملية جواز السفر13
54134 172 960 دفع للحساب الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية ووثائق السفر-وثائق السفر10

960 172 134 مجموع الفقرة :  70

80 برنامج التطهير97
552--- مساهمة في البرنامج الوطني للتطهير10

مجموع الفقرة :  80

986 975 924 مجموع المادة :  0000 

الوزير وديوان الوزير والكتابة العامة و المفتشية العامة للدارة الترابية والمصالح الخارجية 1000

للوزارة و مصالح أخرى تابعة للوزير

المصالح الخارجية1700
10 مراكز الستثمار الجهوية12

55163 000 000 إعانة الستغلل للمراكز الجهوية للستثمار10

000 000 63 مجموع الفقرة :  10

000 000 63 مجموع المادة :  1700 

إدارة المن3000
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.08.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الداخلية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة للمن الوطني3100

718 329 803 مجموع المادة :  3100 

مديرية مراقبة التراب الوطني3200

250 739 208 مجموع المادة :  3200 

المفتشية العامة للقوات المساعدة3300

635 566 383 مجموع المادة :  3300 

المديرية العامة للجماعات المحلية5000

مديرية النعاش الوطني5600
10 دعم المهام88

تحملت عقارية10

235 400 ضرائب ورسوم11

4412354 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411125 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

رسوم وإتاوات20

431324 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

432--- رسوم ومستحقات التيلكس22

435--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصلت المتعلقة بالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 23

الموظفين و اعوان الدولة

43410 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت24

33320 200 مستحقات الماء25

33219 000 مستحقات الكهرباء26

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871412 900 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351700 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

413475 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

4133100 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات35

353300 000 لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي36

حظيرة السيارات40

413170 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331175 000 شراء الوقود والزيوت42

24125 500 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493220 000 مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

421130 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214--- تعويضات كيلومترية53

42211 200 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222--- تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

نفقات مختلفة60

46100 000 الشهار والطبع والعلن61

35227 000 اشتراك وتوثيق62

47--- مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية63
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.08.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الداخلية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة64

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية65

000 323 4 مجموع الفقرة :  10

20 مساهمة في نفقات التسيير للنعاش الوطني13
54180 000 000 دفع للحساب الخاص للخزينة )تحويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة (برسم البرنامج العادي10

54160 000 000 دفع للحساب الخاص تحويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة برسم إنعاش برنامج الشغل لقاليم الجنوبية20

000 000 340 مجموع الفقرة :  20

000 323 344 مجموع المادة :  5600 

مصالح أخرى6000

مديرية الوقاية المدنية6200
10 دعم المهام13

تحملت عقارية10

270 000 ضرائب ورسوم11

4412837 200 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111799 271 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872800 000 أشغال التهيئة والقامة14

رسوم وإتاوات20

4317 000 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة22

43490 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

3332 650 000 مستحقات الماء24

3322 650 000 مستحقات الكهرباء25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871500 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351900 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

413470 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

413350 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات35

35310 292 شراء لوازم للعتاد التقني36

353300 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي37

عتاد آخر ولوازم40

34218 876 000 لباس41

8792 000 000 شراء عتاد التخييم والنوم42

419230 000 صيانة واصلح عتاد التخييم والمبيت43

8491 500 000 شراء عتاد صحي وعتاد السعافات والنقاذ44

419500 000 صيانة العتاد الصحي وعتاد السعاف والنقاذ والصفارات45

8442 400 000 شراء عتاد الرسال46

4132200 000 صيانة عتاد الرسال47

369500 000 مصاريف ملء المطفآت48

369500 000 شراء مواد النظافة والتطهير49

حظيرة السيارات والليات الخرى50

41313 000 000 صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى51

33111 200 000 شراء الوقود والزيوت52

24120 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية53

4931 500 000 مصاريف تأمين السيارات54

نقل وتنقل60
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.08.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الداخلية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4211120 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب61

4212200 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج62

4214--- تعويضات كيلومترية63

42213 270 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة64

4222300 000 تعويضات المهمة بالخارج65

4213200 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد66

نفقات مختلفة70

4760 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال71

4840 000 مصاريف الحتفالت الرسمية72

46200 000 الشهار والطبع والعلن73

352200 000 اشتراك وتوثيق74

336150 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة75

391200 000 شراء أدوات صغيرة76

369400 000 شراء مواد مكافحة الحريق77

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية78

591250 000 المساهمة والشتراك في المنظمات الدولية للوقاية المدنية79

عتاد لتنظيم الحملت80

844370 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري81

413230 000 صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري82

3920 000 شراء وإعداد الشرطة83

شراء و صيانة عتاد الرياضة90

849800 000 شراء عتاد للرياضات91

413210 000 صيانة وإصلح عتاد الرياضة92

763 072 66 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة وأعمال إجتماعية64
589160 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

5732 504 200 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

إسعاف و إيواء المنكوبين30

4921 500 000 اسعاف المنكوبين31

472 000 000 ايواء المنكوبين32

200 164 6 مجموع الفقرة :  20

30 تداريب وتكوين13

نقل وتنقل10

421160 000 مصاريف النقل للتدريب الستكمالي داخل المغرب11

4212200 000 مصاريف التنقل للتدريب قصد استكمال التكوين بالخارج12

422150 000 تعويضات التنقل داخل المملكة13

4222100 000 تعويضات المهمة بالخارج والتدريب بالخارج14

3111 000 000 تغذية النسان20

455--- أتعاب 30

361750 000 شراء المواد الصيدلية40

121150 000 مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات50

849750 000 شراء عتاد المطبخ وقاعات الكل والنوم60

41950 000 صيانة وإصلح عتاد المطبخ وقاعات الكل والنوم70

45430 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها80

000 140 3 مجموع الفقرة :  30

40 مكافحة الجراد75

تحملت عقارية10
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.08.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الداخلية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4111100 000 صيانة وإصلح المباني الدارية11

411267 000 صيانة واصلح المساكن الدارية12

411360 000 صيانة واصلح البنايات التقنية13

872200 000 أشغال التهيئة والقامة14

499300 000 مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية15

499120 000 مصاريف التنظيف16

رسوم وإتاوات20

431100 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة22

4346 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

33324 800 مستحقات الماء24

332130 000 مستحقات الكهرباء25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871300 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

35180 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

413410 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

413330 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات34

35320 000 شراء لوازم للعتاد التقني35

35345 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي36

حظيرة السيارات والليات الخرى40

41311 265 000 صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى41

3311 265 000 شراء الوقود والزيوت42

245 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493317 448 مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

421140 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

421230 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4221929 200 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

422243 000 تعويضات المهمة بالخارج54

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد55

مواد ومنتوجات أخرى60

849--- شراء عتاد المختبر61

36115 000 شراء مواد المختبر62

413210 000 صيانة وإصلح عتاد المختبر63

849--- شراء عتاد صحي64

36160 000 شراء المواد الصيدلية65

844111 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري66

36940 000 شراء مواد النظافة والتطهير67

84952 000 شراء عتاد المطبخ وقاعات الكل والنوم68

364--- شراء المواد المبيدة للطفيليات69

نفقات مختلفة70

49910 000 مصاريف التحليلت الكيميائية للمبيدات71

59153 000 مساهمة واشتراك في المنظمات الجهوية والدولية الخاصة بمكافحة الجراد72

3365 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة73

31150 000 تغذية النسان74

34240 000 لباس مستخدمي المختبر ومستخدمي مكافحة الجراد75

4740 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال76
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.08.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الداخلية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4620 000 الشهار والطبع والعلن77

35215 000 اشتراك وتوثيق78

58920 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة79

عتاد لتنظيم الحملت80

879--- شراء عتاد التخييم والنوم81

39120 000 شراء أدوات صغيرة82

41910 000 صيانة الملبس وأدوات التخييم والنوم83

844--- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها84

41325 000 صيانة وإصلح المولدات الكهربائية85

84990 000 شراء عتاد الضخ86

41915 000 صيانة واصلح عتاد الضخ87

41325 000 صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري88

36915 000 مصاريف ملء المطفآت89

عتاد الرسال90

844--- شراء عتاد الرسال91

4132--- صيانة عتاد الرسال92

448 188 6 مجموع الفقرة :  40

411 565 81 مجموع المادة :  6200 

التنمية القتصادية القروية للريف الغربي7000
10 حماية واصلح التربة77

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين10

مجموع الفقرة :  10

20 استثمار فلحي71
113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين10

مجموع الفقرة :  20

30 الطرق والمسالك77
113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين10

مجموع الفقرة :  30

مجموع المادة :  7000 

000 500 809 2 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.08.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.08.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الداخلية

إدارة المن3000

الدارة العامة للمن الوطني3100
 568 420 000 162 000 000  مجموع المادة :  3100 

مديرية مراقبة التراب الوطني3200
 176 498 290 61 000 000  مجموع المادة :  3200 

المفتشية العامة للقوات المساعدة3300
 414 190 000 111 000 000  مجموع المادة :  3300 

المديرية العامة للجماعات المحلية5000

مديرية النعاش الوطني5600
المساهمة في مصاريف التجهيز للنعاش الوطني 10 88

10------ تسديد لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة المسمى '' اشتراء وإصلح معدات القوات 74

المسلحة الملكية

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5600 

مصالح أخرى6000

مديرية الوقاية المدنية6200
بناء وتجهيز 10 13

10------ شراء الراضي811

2035 985 00040 500 000 بناء الثكنات والمخابيء824

303 603 1246 651 000 أشغال التهيئة والقامة872

401 055 740--- شراء عتاد تقني846

شراء السيارات50

51102 361 136--- شراء السيارات النفعية واليات السعاف8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

60------ شراء العتاد البحري852

70------ شراء عتاد معلومياتي845

دراسات80

81400 0001 500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

82------ دراسات عامة451

83------ دراسات تقنية452

تجهيز المستودعات الجهوية90

91---314 000 شراء عتاد إغاثة المنكوبين849

92---1 035 000 شراء عتاد إيواء المنكوبين879

000 000 50  مجموع الفقرة :  10   143 405 000

بناء و تجهيز المركز الوطني لمكافحة الجراد 20 75

10------ شراء الراضي811

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

21---4 000 000 تشييد المباني الدارية8211

22---2 000 000 بناء المساكن الدارية8212

30200 000--- أشغال التهيئة والقامة872

عتاد تقني ومعلومياتي40

41100 000--- شراء عتاد تقني846
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.08.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الداخلية

42160 000--- شراء عتاد معلومياتي845

43------ شراء عتاد المعالجة849

44------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

45------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

عتاد الرسال50

51------ شراء و اقامة عتاد الرسال844

52------ لوازم عتاد الرسال353

53------ صيانة وإصلح عتاد الرسال4132

شراء السيارات60

611 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

621 120 000--- شراء السيارات السياحية8512

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

دراسات70

71---500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

72------ دراسات عامة451

73------ دراسات تقنية452

000 500 6  مجموع الفقرة :  20   2 580 000

 145 985 000 56 500 000  مجموع المادة :  6200 

مديرية الشؤون الدارية6600
بناء وتجهيز البنايات الدارية 10

بناء وتجهيز المصلحة المركزية 11 13

10------ شراء الراضي811

2016 500 00030 000 000 تشييد المباني الدارية8211

305 000 0002 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

4016 000 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

عتاد الرسال50

511 500 000--- شراء و اقامة عتاد الرسال844

52500 000--- لوازم عتاد الرسال353

عتاد تقني ومعلومياتي60

611 500 000--- شراء عتاد تقني846

6210 000 0005 000 000 شراء عتاد معلومياتي845

631 000 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

641 000 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

656 000 0006 000 000 شراء البرامج المعلومياتية879

661 000 0002 000 000 دراسات معلومياتية453

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

68200 000--- شراء عتاد طبي تقني849

69200 000--- شراء مواد طبية تقنية369

دراسات70

711 650 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

72300 000--- دراسات عامة451

73300 000--- دراسات تقنية452

شراء السيارات80

8160 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

82------ شراء السيارات السياحية8512

834 500 000--- شراء الدراجات النارية و الدراجات8513
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.08.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الداخلية

تسيير الخزانات والربائد90

91------ صيانة وحفظ الربائد419

92------ تشييد مباني الربائد8211

93------ دراسات متعلقة بإعداد بنك التوثيقات451

94------ مصاريف تهيئة قاعة لحفظ الوثائق872

95200 000--- شراء عتاد الخزانة والتوثيق879

000 000 45  مجموع الفقرة :  11   127 350 000

بناء وتجهيز مقار العمالت وعمالت المقاطعات والقاليم 17 13

شراء الراضي و البنايات10

112 000 000--- شراء الراضي811

12------ شراء البنايات الدارية813

2065 000 00040 000 000 تشييد المباني الدارية8211

3030 000 0006 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

4016 716 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

عتاد تقني ومعلومياتي50

5115 000 000--- شراء عتاد تقني846

5231 000 0008 100 000 شراء عتاد معلومياتي845

53------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

541 000 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

عتاد الرسال60

6116 000 0003 000 000 شراء و اقامة عتاد الرسال844

62------ لوازم عتاد الرسال353

706 500 0004 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

801 200 0001 000 000 دراسات عامة451

901 300 0001 000 000 دراسات تقنية452

000 100 63  مجموع الفقرة :  17   185 716 000

بناء وتجهيز مراكز القيادة 18 13

101 000 000--- شراء الراضي811

20170 000 00050 000 000 تشييد المباني الدارية8211

3025 000 0007 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

4028 000 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

5017 000 0005 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

000 000 62  مجموع الفقرة :  18   241 000 000

بناء وتجهيز السكنى الدارية 20 13

شراء الراضي و البنايات10

11------ شراء الراضي811

12------ شراء مساكن إدارية813

2084 000 00034 000 000 بناء المساكن الدارية8212

3022 000 0006 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

4014 000 000--- شراء أثاث ومعدات المساكن الدارية879

508 000 0003 400 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

000 400 43  مجموع الفقرة :  20   128 000 000

برنامج دعم القدرة المؤسساتية وإعادة تأهيل استراتيجية الهجرة بالمغرب 30 13

تشييد البنايات والسكنى الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ بناء المساكن الدارية8212
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.08.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الداخلية

20------ أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد تقني846

42------ شراء عتاد معلومياتي845

43------ شراء عتاد طبي تقني849

44------ شراء عتاد خاص وأسلحة وعتاد المن86

45------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

46------ مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

47------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

48------ إصلح وصيانة السلحة والعتاد الخاص والوقاية والسلمة4132

عتاد الرسال50

51------ شراء و اقامة عتاد الرسال844

52------ لوازم عتاد الرسال353

53------ صيانة وإصلح عتاد الرسال4132

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

62------ شراء السيارات السياحية8512

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

70------ أمتعة اللباس والتخييم والنوم349

دراسات80

81------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

82------ دراسات عامة451

83------ دراسات تقنية452

 مجموع الفقرة :  30 

توسيع و تجهيز مدرسة استكمال تكوين الطر 40 13

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30500 0001 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

40700 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

عتاد تقني ومعلومياتي50

51514 000--- شراء عتاد تقني846

52830 0002 000 000 شراء عتاد معلومياتي845

53200 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

5480 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

70560 000--- شراء العتاد التعليمي84

80------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

000 000 3  مجموع الفقرة :  40   3 384 000

برنامج التطهير 50 97

10------ مساهمة في البرنامج الوطني للتطهير772

 مجموع الفقرة :  50 

التنمية القروية 60 74

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

 مجموع الفقرة :  60 

إصلح النقل الطرقي الحضري والرايط بين المدن 70 85

10200 000 000--- دفع لفائدة صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرايط بين المدن74
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.08.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الداخلية

000 000 200  مجموع الفقرة :  70 

عملية جواز السفر 80 13

10175 517 120--- دفع للحساب الخاص بوضع وثائق الهوية اللكترونية ووثائق السفر- وثائق السفر74

120 517 175  مجموع الفقرة :  80 

تداريب وتكوين 90 13

109 777 590--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

590 777 9  مجموع الفقرة :  90 

 1 070 744 710 216 500 000  مجموع المادة :  6600 

التنمية القتصادية القروية للريف الغربي7000
دعم المهام 10 13

مصاريف النقل والتنقل10

 مجموع الفقرة :  10 

بناء و تجهيز 20 74

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40100 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51230 000--- شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

60630 000--- شراء الوقود والزيوت331

70170 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

80170 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

90------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

000 300 1  مجموع الفقرة :  20 

أشغال 30 74

أشغال الحماية واستصلح الراضي10

11200 000--- شراء الدوات الصغيرة وعتاد آخر391

أشغال الستثمار الفلحي20

21822 000--- شراء الغراس والبذور874

22200 000--- شراء المواد الكيميائية وشبه الكيميائية36

23170 000--- شراء العتاد الفلحي842

أشغال الطرق والمسالك30

311 400 000--- شراء مواد البناء32

اكتراء40

41------ اكتراء وسائل النقل4421

42------ اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة4412

رسوم وإتاوات50

51------ مستحقات الكهرباء332

52------ مستحقات الماء333

5320 000--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية24

5450 000--- مصاريف تأمين السيارات493

نفقات أخرى60

61------ اشتراك وتوثيق352

62------ مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية47
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.08.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الداخلية

63------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

64------ شراء المحروقات والغاز334

عتاد معلومياتي70

71------ شراء عتاد معلومياتي845

72------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

000 862 2  مجموع الفقرة :  30 

التكوين المهني 40 34

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

 مجموع الفقرة :  40 

 4 162 000  مجموع المادة :  7000 

000 000 607 000 000 380 2  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.08.000 
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قانون المالية لسنة 2009

وزارة التصال

ميزانية التسيير

000 949 59 الموظفون و العوان

000 468 282 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 462 415 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 500 42 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.09.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التصال

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارةالعامة0000
10 دعم المهام44

11157 358 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112212 000 أعوان دائمون21

113170 000 أجرة المعاونين المؤقتين22

1131 805 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين23

12190 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف50

122--- تعويض عن التنصيب51

14312 000 مساعدة استثنائية عن السكن52

142--- منح ومكافآت الولدة53

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

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد55

تعويضات عن الخطار والعباء60

1232 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين61

123--- مكافآت للسائقين62

1221300 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة70

000 949 59 مجموع الفقرة :  10

000 949 59 مجموع المادة :  0000 

000 949 59 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.09.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.09.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التصال

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارةالعامة0000
10 دعم المهام44

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4111700 000 صيانة وإصلح المباني الدارية12

4412530 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة13

872200 000 أشغال التهيئة والقامة14

499390 000 مصاريف حراسة المباني الدارية15

326--- شراء الصباغة16

328--- شراء لوازم وتوابع كهربائية17

36350 000 شراء مواد الصيانة18

رسوم وإتاوات20

4311 500 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

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

الموظفين و اعوان الدولة

43445 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

33381 000 مستحقات الماء24

332370 000 مستحقات الكهرباء25

432--- رسوم ومستحقات التيلكس26

433200 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة27

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351450 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

4134300 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

4422100 000 اكتراء عتاد تقني35

عتاد ومواد القوافل السينمائية والتصويرية والمجهرية40

849--- شراء عتاد القوافل السينمائية41

3950 000 شراء الفلم وأشرطة الفيديو، وأشرطة مغناطيسية ومواد سينمائية42

4132--- صيانة واصلح عتاد التصوير والعتاد المجهري43

849100 000 شراء المعدات التصويرية ومواد التصوير ومجمع الصور ومصاريف الشغال التصويرية44

849--- شراء عتاد ومواد مجهرية45

846--- شراء عتاد تقني46

413240 000 صيانة وإصلح العتاد التقني47

849--- شراء عتاد ومواد ضرورية لطبع المؤلفات والدوريات48

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية50

حظيرة السيارات60

4131900 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات61

3311 300 000 شراء الوقود والزيوت62

24140 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية63

493110 000 مصاريف تأمين السيارات64

نقل وتنقل70

4211168 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب71

4212460 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج72

4214--- تعويضات كيلومترية73

42213 800 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة74

4222350 000 تعويضات المهمة بالخارج75
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.09.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التصال

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد76

4421300 000 اكتراء السيارات77

نفقات مختلفة80

342100 000 لباس العوان81

46940 000 الشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات والعلن82

3521 591 000 اشتراك وتوثيق83

334--- شراء المحروقات والغاز84

46--- مصاريف النشر وبث البرامج بالخارج85

451--- دراسات عامة86

455--- مصاريف الستشارة والخبرة87

5912 000 000 المساهمة في الهيئات الجهوية والدولية88

591--- اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية89

عتاد معلومياتي90

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية91

353446 000 شراء لوازم معلومياتية92

4133250 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية93

000 961 17 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة للعمال الجتماعية64
589--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

5731 700 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

5122--- إرجاع لفائدة الصحافة30

573--- إعانة لفائدة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالعمال الجتماعية للتربية و التكوين40

571500 000 إعانة لفائدة الجمعيات المهنية العاملة في ميدان التصال50

000 200 2 مجموع الفقرة :  20

30 جولت الخبار والعلقات العامة44
4219800 000 نقل المدعوين والصحافيين10

472 000 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال20

4541 500 000 مصاريف تنظيم التظاهرات والمناظرات والندوات30

000 300 4 مجموع الفقرة :  30

40 دعم لفائدة قطاع الشهار44

المهرجان الوطني للشهار10

589--- توزيع الجوائز11

459--- مصاريف التنظيم12

4221--- مصاريف تنقل المشاركين13

451--- دراسات عامة20

مجموع الفقرة :  40

50 إعانة44
551--- إعانة لفائدة المؤسسات الوطنية للعلم السمعي البصري10

مجموع الفقرة :  50

60 دعم للصحافة الوطنية44
512135 000 000 إعانة برسم شراء الورق10

51212 000 000 إعانة برسم نقل الجرائد20

51214 000 000 إعانة برسم إرجاع مصاريف المكالمات الهاتفية والتلكس30

5512 900 000 إعانة لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم نقل الصحافيين40

51215 000 000 إعانة برسم الشتراك في وكالة المغرب العربي للنباء50

الجائزة الكبرى للصحافة60

589360 000 توزيع الجوائز61
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.09.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التصال

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

459500 000 مصاريف التنظيم62

4221240 000 مصاريف تنقل المشاركين63

000 000 50 مجموع الفقرة :  60

70 دعم لجودة النتاج السمعي البصري الوطني44
5514 000 000 إعانة للشركات الوطنية للنتاج السمعي البصري10

المهرجان الوطني للنتاج السمعي البصري20

589400 000 توزيع الجوائز21

459400 000 مصاريف التنظيم22

4221200 000 مصاريف تنقل المشاركين23

451--- دراسات عامة30

000 000 5 مجموع الفقرة :  70

80 تسيير محطة الرسال "بريش44

تحملت عقارية10

4111300 000 صيانة وإصلح المباني الدارية11

872400 000 أشغال التهيئة والقامة12

499300 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

رسوم وإتاوات20

43130 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

33370 000 مستحقات الماء22

332100 000 مستحقات الكهرباء23

451300 000 دراسات عامة30

000 500 1 مجموع الفقرة :  80

90 مصاريف متعلقة بالمعهدالعالي للمهن السمعية البصرية والسينما44

أثاث وعتاد ولوازم المكتب10

871100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب11

351100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات12

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب13

4424--- اكتراء العتاد والثاث14

4422--- اكتراء عتاد تقني15

846250 000 شراء عتاد تقني16

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني17

حظيرة السيارات20

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات21

331--- شراء الوقود والزيوت22

نقل وتنقل30

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب31

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج32

4214--- تعويضات كيلومترية33

4221100 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة34

4222--- تعويضات المهمة بالخارج35

نفقات مختلفة40

46100 000 الشهار والطبع والعلن41

35250 000 اشتراك وتوثيق42

451100 000 دراسات عامة43

455100 000 مصاريف الستشارة والخبرة44

121--- مصاريف الدروس والتعاب45

عتاد معلومياتي50
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.09.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التصال

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية51

353100 000 شراء لوازم معلومياتية52

4133--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية53

000 000 1 مجموع الفقرة :  90

000 961 81 مجموع المادة :  0000 

مصالح أخرى5000

المعهد العالي للعلم و التصال5200
10 إعانة44

5515 200 000 إعانة التسيير لفائدة المعهد العالي للعلم و التصال10

000 200 5 مجموع الفقرة :  10

000 200 5 مجموع المادة :  5200 

الذاعة والتلفزيون المغربية6000
10 إعانة12

553--- مساهمة في نفقات التسيير "للشركة الوطنية للداعة والتلفزة10

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  6000 

وكالة المغرب العربي للنباء7000
10 إعانة44

551159 100 000 إعانة التسيير لفائدة وكالة المغرب العربي10

000 100 159 مجموع الفقرة :  10

000 100 159 مجموع المادة :  7000 

المركز السينمائي المغربي8000
10 إعانة44

55136 207 000 إعانة التسيير لفائدة المركز السينمائي المغربي10

000 207 36 مجموع الفقرة :  10

000 207 36 مجموع المادة :  8000 

000 468 282 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.09.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.09.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التصال

الدارةالعامة0000
بناء و تجهيز 10 66

102 500 0002 500 000 شراء الراضي811

2012 000 00013 500 000 تشييد المباني الدارية8211

304 000 000--- أشغال التهيئة والقامة872

40700 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

50400 000--- شراء عتاد تقني846

شراء السيارات60

611 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

62------ شراء السيارات السياحية8512

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

دراسات70

711 000 0001 500 000 دراسات التنفيد متعلقة بتشييد المباني الدارية881

72------ دراسات تقنية452

73500 000--- دراسات معلومياتية453

74------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

75300 000--- دراسات متعلقة باشغال التهيئة و القامة881

76------ اقتناء  الوثائق على القراص المعلوماتية351

801 000 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 500 17  مجموع الفقرة :  10   23 400 000

تجهيز النيابات القليمية 20 44

10------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

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

شراء السيارات30

31------ شراء السيارات النفعية8511

32------ شراء السيارات السياحية8512

33------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

 مجموع الفقرة :  20 

التنمية القروية 30 74

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

 مجموع الفقرة :  30 

إعانة 40 44

10------ إعانة لفائدة المؤسسات الوطنية للعلم السمعي البصري751

 مجموع الفقرة :  40 

دراسات , تداريب, تكوين و مساعدة تقنية 50 32

10750 000--- دراسات عامة451

201 000 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

30------ مساعدة تقنية ومشورة452

000 750 1  مجموع الفقرة :  50 

اتمام المشاريع القديمة وتصفية محاسبتها 60 82

10------ تشييد المباني الدارية8211

20------ أشغال التهيئة والقامة872

 مجموع الفقرة :  60 

مصاريف متعلقة بالمعهدالعالي للمهن السمعية البصرية والسينما 70 44

10------ شراء الراضي811

202 700 0008 500 000 تشييد البنايات8211
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.09.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التصال

301 300 0003 300 000 أشغال التهيئة والقامة872

401 500 0004 500 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

501 000 0003 000 000 شراء عتاد تقني846

شراء السيارات60

611 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

62------ شراء السيارات السياحية8512

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

دراسات ومساعدة70

71300 0001 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

72200 000200 000 دراسات متعلقة باشغال التهيئة و القامة881

73------ دراسات عامة451

74------ دراسات تقنية452

751 000 0001 500 000 مساعدة تقنية ومشورة452

76------ دراسات معلومياتية453

801 000 0003 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 000 25  مجموع الفقرة :  70   10 000 000

 35 150 000 42 500 000  مجموع المادة :  0000 

مديرية الدراسات وتنمية وسائل التصال3000
تجديد التجهيزات 10 44

10------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

20------ شراء عتاد تقني846

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

 مجموع الفقرة :  10 

دراسات 20 12

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات تقنية452

30------ دراسات معلومياتية453

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  3000 

مديرية التصال والعلقات العامة4000
تجديد التجهيزات 10 44

10------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

20------ شراء عتاد تقني846

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

 مجموع الفقرة :  10 

دراسات 20 12

101 000 000--- دراسات عامة451

20------ دراسات تقنية452

30------ دراسات معلومياتية453

000 000 1  مجموع الفقرة :  20 

 1 000 000  مجموع المادة :  4000 

مصالح أخرى5000

المعهد العالي للعلم و التصال5200
توسيع وتجهيز المعهد 10 35
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.09.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التصال

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

50------ شراء عتاد تقني846

شراء السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

62------ شراء السيارات السياحية8512

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

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

803 478 000--- إعانة التجهيز7111

000 478 3  مجموع الفقرة :  10 

 3 478 000  مجموع المادة :  5200 

الذاعة والتلفزيون المغربية6000
مساهمة 10 44

10405 000 000--- مساهمة في رأسمال الشركة الوطنية للداعة والتلفزة916

20------ إعانة التجهيز7111

000 000 405  مجموع الفقرة :  10 

 405 000 000  مجموع المادة :  6000 

وكالة المغرب العربي للنباء7000
المساهمة في نفقات تجهيز وكالة المغرب العربي للنباء 10 44

108 337 000--- إعانة التجهيز7111

000 337 8  مجموع الفقرة :  10 

 8 337 000  مجموع المادة :  7000 

المركز السينمائي المغربي8000
المساهمة في نفقات تجهيز المركزالسينمائي المغربي 10 43

106 814 000--- إعانة التجهيز7111

000 814 6  مجموع الفقرة :  10 

 6 814 000  مجموع المادة :  8000 

مديرية البوابة الوطنية والتوثيق9000
تجديد التجهيزات 10 44

10------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

20------ شراء عتاد تقني846

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

 مجموع الفقرة :  10 

دراسات 20 12

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات تقنية452

301 500 000--- دراسات معلومياتية453

000 500 1  مجموع الفقرة :  20 

مصاريف تتعلق بمركز التوثيق 30 44

10550 000--- أشغال التهيئة والقامة872

20200 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

30200 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.09.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التصال

40136 000--- اشتراك وتوثيق352

5050 000--- دراسات متعلقة باشغال التهيئة و القامة881

000 136 1  مجموع الفقرة :  30 

 2 636 000  مجموع المادة :  9000 

000 500 42 000 415 462  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.09.000 
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قانون المالية لسنة 2009

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

ميزانية التسيير

000 344 203 34 الموظفون و العوان

000 151 130 6 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 5 691 327 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 399 766 1 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام31

111342 000 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112--- أعوان دائمون21

1132 443 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

1312--- مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد23

تعويضات عن الساعات الضافية30

121550 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية31

121--- تعويضات جزافية عن الساعات الضافية لرجال التعليم32

121100 000 دروس خصوصية وساعات إضافية لرجال التعليم33

1212 000 000 مصاريف التعاب وتصحيح المباريات والمتحانات34

التعويضات الممثلة للمصاريف40

14333 000 مساعدة استثنائية عن السكن41

12210 000 تعويض عن التنصيب42

1221423 500 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة43

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم44

تعويضات عن الخطار والعباء50

1232 500 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين51

14210 000 منح ومكافآت الولدة60

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد70

000 572 347 مجموع الفقرة :  10

000 572 347 مجموع المادة :  0000 

الوزير ، ديوان الوزير ، الكتابة العامة والمفتشية العامة والمركز الوطني للتجديد التربوي 1000

والتجريب

المصالح الخارجية للوزارة1500
10 دعم المهام35

11129 175 545 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

1126 766 000 أعوان دائمون21

113104 707 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

11312 000 000 رجال التعليم المناوبون عند القتضاء23

تعويضات عن الساعات الضافية30

121100 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية31

121--- تعويضات عن العمال الضافية للشراف على المطاعم المدرسية32

1211 050 000 تعويضات جزافية لرجال التعليم المكلفين بالقسام التطبيقية33

1213 000 000 مصاريف التعاب وتصحيح المباريات والمتحانات34

1212 700 000 دروس خصوصية وساعات إضافية لرجال التعليم35

التعويضات الممثلة للمصاريف40

14320 000 مساعدة استثنائية عن السكن41

122--- تعويضات لرجال التعليم بالوسط القروي42

4551 226 000 تعويضات للطباء المكلفين بفحص الموظفين والتلميذ43

14240 000 منح ومكافآت الولدة44

تعويضات عن الخطار والعباء50

123120 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين51

000 274 307 29 مجموع الفقرة :  10
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 274 307 29 مجموع المادة :  1500 

ميدان محاربة  المية والتربية غير النظامية5000

الدارة العامة5100
10 دعم المهام35

111--- رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112--- أعوان دائمون21

113300 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

1312--- مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد23

تعويضات عن الساعات الضافية30

121--- تعويضات عن ساعات العمل الضافية31

121--- تعويضات جزافية عن الساعات الضافية لرجال التعليم32

121--- مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات33

التعويضات الممثلة للمصاريف40

143--- مساعدة استثنائية عن السكن41

122--- تعويض عن التنصيب42

1221--- تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة43

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم44

تعويضات عن الخطار والعباء50

123--- تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين51

142--- منح ومكافآت الولدة60

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد70

000 300 مجموع الفقرة :  10

000 300 مجموع المادة :  5100 

مديرية محاربة المية5200
10 دعم المهام31

1114 023 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112--- أعوان دائمون21

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

1312--- مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد23

تعويضات عن الساعات الضافية30

121--- تعويضات عن ساعات العمل الضافية31

121--- تعويضات جزافية عن الساعات الضافية لرجال التعليم32

121--- مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات33

التعويضات الممثلة للمصاريف40

143--- مساعدة استثنائية عن السكن41

122--- تعويض عن التنصيب42

1221--- تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة43

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم44

تعويضات عن الخطار والعباء50

123--- تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين51

142--- منح ومكافآت الولدة60

000 023 4 مجموع الفقرة :  10

000 023 4 مجموع المادة :  5200 
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

ميدان التربية غير النظامية5300
10 دعم المهام31

1113 430 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112--- أعوان دائمون21

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

1312--- مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد23

تعويضات عن الساعات الضافية30

121--- تعويضات عن ساعات العمل الضافية31

121--- مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات32

تعويضات أخرى ممثلة للمصاريف40

122--- تعويض عن التنصيب41

143--- مساعدة استثنائية عن السكن42

1221--- تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة43

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم44

تعويضات عن الخطار والعباء50

123--- تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين51

142--- منح ومكافآت الولدة60

000 430 3 مجموع الفقرة :  10

000 430 3 مجموع المادة :  5300 

إدارة التعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي6000

الدارة العامة6100
10 دعم المهام35

1114 531 262 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

1121 100 000 أعوان دائمون21

1136 600 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

114--- أجرة الخاضعين للخدمة المدنية30

تعويضات عن الساعات الضافية40

121350 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية41

121250 000 مصاريف التعاب وتصحيح المباريات والمتحانات42

التعويضات الممثلة للمصاريف50

12220 000 تعويض عن التنصيب51

122611 000 مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم52

143100 000 مساعدة استثنائية عن السكن53

1221450 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة54

تعويضات عن الخطار والعباء60

123--- مكافآت للسائقين61

1232 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين62

124--- تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية63

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد70

000 745 540 4 مجموع الفقرة :  10

000 745 540 4 مجموع المادة :  6100 

000 344 203 34 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.11.000 
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1.2.1.2.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
قيادة ودعم المهام10

11 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2235 000 ضرائب ورسوم11

44122 000 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4413--- اكتراء المساكن الدارية وتحملت تابعة13

41114 000 000 صيانة وإصلح المباني الدارية14

4112--- صيانة واصلح المساكن الدارية15

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب16

41112 800 000 صيانة المباني من طرف المقاولة17

419600 000 صيانة المساحات الخضراء18

4992 500 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة19

رسوم وإتاوات20

4319 600 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

432--- رسوم ومستحقات التيلكس22

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة23

352--- الشتراكات في شبكة النترنيت في الثانويات24

434450 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت25

333900 000 مستحقات الماء26

3321 300 000 مستحقات الكهرباء27

431--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصلت اللسلكية28

حظيرة السيارات30

41311 400 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

3312 500 000 شراء الوقود والزيوت32

24540 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية33

44212 000 000 اكتراء السيارات34

4931 000 000 مصاريف تأمين السيارات35

33110 000 شراء الوقود والزيوت للت المطبعة36

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب40

8711 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب41

3514 000 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات42

4134200 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب43

4424100 000 اكتراء العتاد والثاث44

46--- طبع و إعادة إنتاج النصوص45

8491 600 000 شراء عتاد المطبعة46

4132100 000 صيانة وإصلح عتاد المطبعة47

399600 000 شراء المواد الولية و اللوازم والورق للمطبعة48

379100 000 شراء قطع الغيار لعتاد المطبعة49

نقل وتنقل50

4211500 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4214300 000 تعويضات كيلومترية52

422115 000 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

42121 200 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج54

4212600 000 نقل المتدربين إلى الخارج55

4222650 000 تعويضات المهمة بالخارج56
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4213300 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد57

4219--- مصاريف نقل البضائع58

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية60

8451 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية61

3532 500 000 شراء لوازم معلومياتية62

4133200 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات63

849200 000 شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري64

39100 000 شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب65

4132--- صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري66

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة70

مصاريف تمهيدية80

499--- شحن وتفريغ وعبور ومناولة وتخزين81

22--- مصاريف الجمارك82

493600 000 مصاريف تأمين البنايات الدارية83

نفقات مختلفة90

342300 000 لباس91

476 000 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال92

471 000 000 مصاريف الستقبال و الحتفالت الرسمية و هدايا93

352900 000 اشتراك وتوثيق94

449500 000 كراء الروقة وقاعات العرض95

391100 000 شراء أدوات صغيرة96

464 500 000 الشهار والطبع والعلن97

399100 000 شراء لوازم اليضاح والتزيين98

451--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية99

000 085 76 مجموع الفقرة :  11

12 مساهمة الوزارة في برنامج التعاون32
421150 000 مصاريف السفر للساتذة الجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب10

4212--- نقل المتدربين إلى الخارج20

47600 000 مصاريف القامة للساتذة الجانب المكلفين بمهمة في المغرب30

000 650 مجموع الفقرة :  12

13 تكوين مستمر12
3511 000 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

422110 000 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

478 000 000 مصاريف اليواء والطعام30

4541 500 000 تداريب و تكوين بالمقاولة40

4545 000 000 مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

8711 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب70

454--- تعويضات التدريب80

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية90

3531 000 000 شراء لوازم معلومياتية91

8451 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية92

844100 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري93

3524 115 580 اشتراك وتوثيق وطبع94

580 715 32 مجموع الفقرة :  13

14 قيادة وتتبع الخطط الستعجالي31
351500 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

42212 000 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

471 000 000 مصاريف اليواء والطعام30

4541 500 000 تداريب و تكوين بالمقاولة40

4542 000 000 مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871500 000 شراء عتاد وأثاث المكتب70

454--- تعويضات التدريب80

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية90

353500 000 شراء لوازم معلومياتية91

8451 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية92

844100 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري93

3521 000 000 اشتراك وتوثيق وطبع94

000 100 10 مجموع الفقرة :  14

15 قيادة وتتبع برنامج جيني31
351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221500 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454500 000 تداريب و تكوين بالمقاولة40

454400 000 مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

454--- تعويضات التدريب80

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية90

35350 000 شراء لوازم معلومياتية91

845100 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية92

84450 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري93

352200 000 اشتراك وتوثيق وطبع94

000 000 2 مجموع الفقرة :  15

16 تسيير المفتشية العامة31
351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

42211 500 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47500 000 مصاريف اليواء والطعام30

454200 000 تداريب و تكوين بالمقاولة40

4541 500 000 مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

454--- تعويضات التدريب80

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية90

353100 000 شراء لوازم معلومياتية91

845200 000 شراء عتاد معلومياتي92

84410 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري93

352200 000 اشتراك وتوثيق وطبع94

000 410 4 مجموع الفقرة :  16

تنمية التعليم البتدائي20

21 دعم التعليم الساسي33

رسوم وإتاوات10

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية11
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

352--- الشتراكات في شبكة النترنيت14

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت15

حظيرة السيارات20

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات21

331--- شراء الوقود والزيوت22

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية23

493--- مصاريف تأمين السيارات25

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

46--- طبع و إعادة إنتاج النصوص35

نقل وتنقل50

454--- مصاريف التعاب51

129--- مصاريف التأطير52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج54

4212--- نقل المتدربين إلى الخارج55

4222--- تعويضات المهمة بالخارج56

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد57

4219--- مصاريف نقل البضائع58

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية60

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية61

353--- شراء لوازم معلومياتية62

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات63

849--- شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري64

4132--- صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري66

نفقات مختلفة90

47--- مصاريف اليواء والطعام92

47--- مصاريف الستقبال و الحتفالت الرسمية و هدايا93

352--- اشتراك وتوثيق94

449--- كراء الروقة وقاعات العرض95

391--- شراء أدوات صغيرة96

46--- الشهار والطبع والعلن97

451--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية99

مجموع الفقرة :  21

580 960 125 مجموع المادة :  0000 

الدارة الخارجية3000
إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر10

11 تنمية التعليم الولي32

التكوين المستمر لتأهيل المربيين10

55117 000 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم11

التكوين الساسي20

5511 500 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم21

تسيير أقسام التعليم الولي30

5513 500 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم31
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1.2.1.2.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

توزيع المحافظ على التلميذ المعوزين40

571--- دفع للمنظمة المغربية لدعم التمدرس41

5514 000 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم42

التأطير البيداغوجي50

5515 000 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم51

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات52

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب53

84--- شراء العتاد التعليمي54

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية55

353--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي56

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات57

4214--- تعويضات كيلومترية58

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب59

نفقات مختلفة60

121--- مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات61

121--- ساعات إضافية و مصاريف التعاب62

362--- طبع ونسخ النصوص البيداغوجية64

47--- مصاريف الستقبال و الحتفالت الرسمية و هدايا65

000 000 31 مجموع الفقرة :  11

12 توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي33

تسيير المؤسسات البتدائية10

5511 200 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم11

336--- مواد أخرى للتدفئة12

849--- شراء عتاد التدفئة13

تسيير الثانويات العدادية20

5511 800 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم21

849--- شراء عتاد التدفئة22

336--- مواد أخرى للتدفئة23

000 000 3 مجموع الفقرة :  12

13 إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية32

الصيانة الوقائية للمؤسسات التعليمية10

55177 000 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم11

000 000 77 مجموع الفقرة :  13

14 تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي32

تسيير المطاعم المدرسية10

5511 000 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم11

تسيير الداخليات20

55110 000 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم21

442155 000 000 كراء النقل المدرسي)301

85135 000 000 شراء الدراجات الهوائية لفائدة التلميذ40

589450 000 000 مساهمة برسم تنفيذ برنامج لمحاربة الهدر المدرسي50

589--- مساهمة برسم تنفيذ برنامج نموذجي لمحاربة الهدر المدرسي60

000 000 521 مجموع الفقرة :  14

15 التركيز على المعارف والكفايات الساسية31

تفعيل بيداغوجية الندماج10

422110 000 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة11

4710 000 000 مصاريف اليواء والطعام12
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1.2.1.2.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة13

45410 000 000 مصاريف التعاب14

129--- مصاريف التأطير15

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب16

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية17

35210 000 000 اشتراك وتوثيق وطبع18

353--- شراء لوازم معلومياتية19

بحوث ومستجدات بيداغوجية30

55111 000 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم31

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة32

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة33

454--- مصاريف التدريب و التكوين34

129--- مصاريف التأطير35

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب36

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية37

352--- اشتراك وتوثيق وطبع38

451--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية39

000 000 51 مجموع الفقرة :  15

16 تحسين جودة الحياة المدرسية31

إعادة ترتيب الوقت المدرسي10

55111 000 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم11

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات12

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة13

47--- مصاريف اليواء والطعام14

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة15

454--- مصاريف التعاب16

129--- مصاريف التأطير17

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب18

352--- اشتراك وتوثيق وطبع19

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية20

353--- شراء لوازم معلومياتية21

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية22

نشاطات اليقظة والتفتح )دعم للنوادي المدرسية40

55127 000 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم41

دعم مشاريع المؤسسات50

551--- دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم51

000 000 38 مجموع الفقرة :  16

17 إرساء مدرسة الحترام32

إرساء مبادئ المواطنة في التربية )المواطنة،احترام الساتذة،محاربة العنف10

342100 000 000 شراء البدل المدرسية للتلميذ11

45942 000 000 مصاريف تنظيم التظاهرات بالمؤسسات التعليمية12

5735 000 000 إعانة لفائدة المخيمات13

التسيير السنوي للجنة حقوق النسان والمواطنة20

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة21

47--- مصاريف اليواء والطعام22

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة23

454--- مصاريف التعاب24

100
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1.2.1.2.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

129--- مصاريف التأطير25

إرساء نظام الصحة المرسية30

4421--- اكتراء السيارات32

454--- تداريب و تكوين33

تحسين معايير الوقاية والمن بالمؤسسات ومحيطها40

84945 000 000 شراء عتاد الوقاية41

551--- دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم42

499200 000 000 مصاريف الحراسة والتنظيف في المدارس البتدائية)501

000 000 392 مجموع الفقرة :  17

حفز المبادرة والمتياز بالثانوي التأهيلي20

21 تأهيل العرض التربوي بالثانوي التأهيلي33

تسيير الثانويات10

5515 800 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم11

336--- مواد أخرى للتدفئة12

849--- شراء عتاد التدفئة13

الصيانة الوقائية للمؤسسات التعليمية20

55112 000 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم21

تسيير الداخليات30

5512 500 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم31

000 300 20 مجموع الفقرة :  21

22 حفز المبادرة والمتياز بالثانوي التأهيلي33
12110 000 000 الساعات الضافية لفائدة أساتذة القسام التحضيرية10

مصاريف متعلقة حول تفويت خدمات الداخليات بالقسام التحضيرية20

4740 000 000 مصاريف الطعام21

49910 000 000 مصاريف المن و الحراسة والتنظيف22

41118 000 000 الصيانة الوقائية للمؤسسات30

دبلوم التقني العالي بالمدارس العليا لساتذة التعليم التقني40

3111 600 000 تغذية النسان41

منح للدراسة50

58229 000 000 منح الستحقاق51

التحفيز على التميز60

58960 000 000 توزيع الجوائز61

4594 200 000 مصاريف تنظيم التظاهرات بالمؤسسات التعليمية62

000 800 162 مجموع الفقرة :  22

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين30

31 تدعيم الكفاءات الفردية لطر التعليم31

تدعيم التكوين المستمر10

551360 000 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم11

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات12

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة13

47--- مصاريف اليواء والطعام14

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة15

454--- مصاريف التعاب16

129--- مصاريف التأطير17

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب18

352--- اشتراك وتوثيق وطبع19

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية20
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1.2.1.2.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

353--- شراء لوازم معلومياتية21

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية22

5511 500 000 إعانة التسيير لفائدة المصلحة المسيرة بطريقة مستقلة ) قسم استراتيجيات التكوين30

000 500 361 مجموع الفقرة :  31

32 ترشيد تدبير الموارد البشرية31
551300 000 000 دفع لفائدة الكاديميات الجهوية للتربية و التكوين برسم الساعات الضافية وتحملت الجور10

000 000 300 مجموع الفقرة :  32

33 تدعيم آليات تأطير و تتبع وتقييم الطر التربوية31

التأطير البيداغوجي10

55180 000 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم11

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات12

352--- اشتراك وتوثيق وطبع13

871--- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب14

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية15

353--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي16

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب17

4214--- تعويضات كيلومترية18

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة19

تأطير مسيري المؤسسات التعليمية الجدد20

55180 000 000 دفع للكاديميات الجهوية للتربية والتعليم21

000 000 160 مجموع الفقرة :  33

34 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
5915 000 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية10

57210 000 000 إعانة لفائدة الجمعيات الدبية والفنية والثقافية والعلمية والرياضية والتربوية20

572--- إعانة لفائدة المؤسسات الدبية والفنية والعلمية والرياضية والتعليمية30

551593 096 920 إعانة لمؤسسة محمد السادس للعمال الجتماعية لموظفي قطاع التربية و التكوين40

57350 000 000 إعانة لفائدة جمعية مؤسسة محمد السادس في برنامج نافذة50

58980 000 000 المساهمة في برامج سكنيات الساتذة في العالم القروي60

920 096 738 مجموع الفقرة :  34

35 تسيير مركز التوجيه والتخطيط التربوي32

تحملت عقارية10

411134 000 صيانة وإصلح المباني الدارية11

87222 000 ترتيب وتهيئة وتركيب13

4111--- صيانة المباني من طرف المقاولة16

419--- صيانة المساحات الخضراء18

499--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة19

رسوم ومستحقات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية22

333--- مستحقات الماء23

332--- مستحقات الكهرباء24

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب30

871500 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

35130 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

41348 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

845100 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية34

35320 000 شراء لوازم معلومياتية35

413310 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

نقل وتنقل40

4211--- مصاريف السفر للساتذة الجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب41

422118 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

477 000 مصاريف الستقبال و الحتفالت الرسمية و هدايا48

عتاد تعليمي وكتب ولوازم مدرسية50

849--- شراء لتجديد العتاد التعليمي51

849--- شراء لتجديد العتاد العلمي وعتاد المختبر52

399--- شراء اللوازم للعتاد العلمي وللمختبر53

353--- شراء اللوازم المدرسية54

391--- شراء أدوات صغيرة55

399--- شراء المواد و المواد الولية للتعليم56

4132--- صيانة وإصلح عتاد التعليم والعتاد العلمي وعتاد المختبر57

عتاد الرياضة60

849--- شراء لتجديد عتاد الرياضة61

4132--- صيانة وإصلح عتاد الرياضة62

121110 000 الساعات الظافية لتغطية النقص في الساتذة70

نفقات مختلفة90

342--- لباس91

35255 200 إشتراكات و شراء المؤلفات للمكتبات92

3994 000 شراء مواد للحدائق93

12155 000 مصاريف التصحيح والتعاب94

8494 000 شراء عتاد الحدائق95

36222 000 طبع ونسخ النصوص البيداغوجية96

45910 000 التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية98

200 009 1 مجموع الفقرة :  35

36 تسيير المركز الوطني لمفتشي التعليم32

تحملت عقارية10

411155 000 صيانة وإصلح المباني الدارية11

87266 000 ترتيب وتهيئة وتركيب13

411136 000 صيانة المباني من طرف المقاولة16

41940 000 صيانة المساحات الخضراء18

49936 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة19

رسوم ومستحقات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية22

333--- مستحقات الماء23

332--- مستحقات الكهرباء24

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب30

871100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

35120 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

413415 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

845200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية34

353120 000 شراء لوازم معلومياتية35

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

84150 000 شراء العتاد التعليمي37

نقل وتنقل40

4211--- مصاريف السفر للساتذة الجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب41

422195 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

47--- مصاريف اليواء والتغدية للمشاركين48

عتاد تعليمي وكتب ولوازم مدرسية50

849--- شراء لتجديد العتاد التعليمي51

849--- شراء لتجديد العتاد العلمي وعتاد المختبر52

399--- شراء اللوازم للعتاد العلمي وللمختبر53

353--- شراء اللوازم المدرسية54

391--- شراء أدوات صغيرة55

399--- شراء المواد و المواد الولية للتعليم56

4132--- صيانة وإصلح عتاد التعليم والعتاد العلمي وعتاد المختبر57

عتاد الرياضة60

849--- شراء لتجديد عتاد الرياضة61

4132--- صيانة وإصلح عتاد الرياضة62

نفقات مختلفة90

3423 200 لباس91

352--- إشتراكات و شراء المؤلفات للمكتبات92

12175 000 مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات93

121100 000 ساعات إضافية و مصاريف التعاب94

4736 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية95

36260 000 طبع ونسخ النصوص البيداغوجية96

459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية98

200 227 1 مجموع الفقرة :  36

37 مراكز التكوين )تكوين المعلمين والساتذة33

تحملت عقارية10

41111 500 000 صيانة وإصلح المباني الدارية11

8722 144 000 ترتيب وتهيئة وتركيب13

41111 134 000 صيانة المباني من طرف المقاولة16

4191 000 000 صيانة المساحات الخضراء18

4991 778 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة19

رسوم ومستحقات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية22

333--- مستحقات الماء23

332--- مستحقات الكهرباء24

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب30

8712 485 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

3511 644 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

41341 000 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

8453 654 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية34

3531 001 000 شراء لوازم معلومياتية35

4133600 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

نقل وتنقل40

4211--- مصاريف السفر للساتذة الجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب41

42213 100 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

47460 000 مصاريف اليواء والتغدية للمشاركين48

عتاد تعليمي وكتب ولوازم مدرسية50

8491 433 000 شراء لتجديد العتاد التعليمي51

8494 158 000 شراء لتجديد العتاد العلمي وعتاد المختبر52

399780 000 شراء اللوازم للعتاد العلمي وللمختبر53
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

353573 000 شراء اللوازم المدرسية54

391349 000 شراء أدوات صغيرة55

399712 000 شراء المواد و المواد الولية للتعليم56

4132743 000 صيانة وإصلح عتاد التعليم والعتاد العلمي وعتاد المختبر57

عتاد الرياضة60

849500 000 شراء لتجديد عتاد الرياضة61

4132470 000 صيانة وإصلح عتاد الرياضة62

نفقات مختلفة90

342195 000 لباس91

3522 205 000 إشتراكات و شراء المؤلفات للمكتبات92

1212 438 000 مصاريف التصحيح والتعاب94

3621 644 000 طبع ونسخ النصوص البيداغوجية96

459300 000 التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية98

000 000 38 مجموع الفقرة :  37

38 التكوين و البحث  في المدارس العليا للساتذة33

تحملت عقارية10

4111295 200 صيانة وإصلح المباني الدارية11

872223 000 ترتيب وتهيئة وتركيب13

4111180 000 صيانة المباني من طرف المقاولة16

419176 000 صيانة المساحات الخضراء18

499282 200 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة19

رسوم ومستحقات20

431518 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية22

333947 000 مستحقات الماء23

3321 780 000 مستحقات الكهرباء24

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب30

871394 400 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351259 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

413451 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

845580 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية34

353159 000 شراء لوازم معلومياتية35

413369 800 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

نقل وتنقل40

4211200 000 مصاريف السفر للساتذة الجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب41

4221492 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

47173 000 مصاريف اليواء والتغدية للمشاركين48

عتاد تعليمي وكتب ولوازم مدرسية50

849227 500 شراء لتجديد العتاد التعليمي51

849660 000 شراء لتجديد العتاد العلمي وعتاد المختبر52

399123 800 شراء اللوازم للعتاد العلمي وللمختبر53

35391 000 شراء اللوازم المدرسية54

39155 500 شراء أدوات صغيرة55

399113 000 شراء المواد و المواد الولية للتعليم56

4132118 000 صيانة وإصلح عتاد التعليم والعتاد العلمي وعتاد المختبر57

عتاد الرياضة60

84953 000 شراء لتجديد عتاد الرياضة61

413217 500 صيانة وإصلح عتاد الرياضة62
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

نفقات مختلفة90

34231 000 لباس91

352350 000 إشتراكات و شراء المؤلفات للمكتبات92

121387 000 مصاريف التصحيح والتعاب94

362261 000 طبع ونسخ النصوص البيداغوجية96

4597 200 التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية98

100 275 9 مجموع الفقرة :  38

39 مركز المتحانات31
351300 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

42215 000 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

471 400 000 مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

4542 000 000 مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

454--- تعويضات التدريب80

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية90

353100 000 شراء لوازم معلومياتية91

845--- شراء عتاد معلومياتي92

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري93

352--- اشتراك وتوثيق وطبع94

000 800 8 مجموع الفقرة :  39

40 التدخلت القانونية14
5842 000 000 تعويض عن الحوادث المدرسية10

455200 000 أتعاب المحامين20

5846 000 000 تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية30

581300 000 إيرادات واسعافات وتسديدات عند وقوع حوادث الشغل40

000 500 8 مجموع الفقرة :  40

50 تصفية المتأخرات31
582--- منح للدراسة10

46--- الشهار والطبع والعلن20

123--- تعويضات عن الصندوق30

4592 000 000 التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية40

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية50

001 000 000 نفقات خاصة بالتخبيز والطهي60

4544 000 000 تعويضات التدريب70

332--- مستحقات الكهرباء80

333--- مستحقات الماء90

000 000 7 مجموع الفقرة :  50

420 508 929 2 مجموع المادة :  3000 

جهة وادي الذهب- الكويرة3001
تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية20

21 نفقات الجور31
459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  21

22 تكوين مستمر12
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  22

50 المساهمة في نفقات التسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب - لكويرة33
5517 400 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 400 7 مجموع الفقرة :  50

000 400 7 مجموع المادة :  3001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء3002
تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية20

21 نفقات الجور31
459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  21

22 تكوين مستمر12
351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  22

50 المساهمة في نفقات التسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون - بوجدور -33

 الساقية الحمراء
55114 980 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 980 14 مجموع الفقرة :  50

000 980 14 مجموع المادة :  3002 

جهة كلميم - السمارة3003
تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية20

21 نفقات الجور31
459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  21
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

22 تكوين مستمر12
351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  22

50 المساهمة في نفقات التسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم - سمارة33
55149 440 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 440 49 مجموع الفقرة :  50

000 440 49 مجموع المادة :  3003 

جهة سوس - ماسة - درعة3004
تنمية التعليم البتدائي20

21 التعليم الساسي : مشروع ميدا31
4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة10

121--- ساعات إضافية و مصاريف التعاب20

311--- تغذية النسان30

مجموع الفقرة :  21

تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية30

31 نفقات الجور31
121--- تعويضات جزافية للتلميذ المعلمين والتلميذ الساتذة20

459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  31

32 تكوين مستمر12
351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  32

50 المساهمة في نفقات التسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس - ماسة - درعة33
551140 930 000 إعانة لتسيير الكاديميات10
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 930 140 مجموع الفقرة :  50

000 930 140 مجموع المادة :  3004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن3005
تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية20

21 نفقات الجور31
459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  21

22 تكوين مستمر12
351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  22

50 المساهمة في نفقات التسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب - شراردة - بني 33

حسين
55165 640 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 640 65 مجموع الفقرة :  50

000 640 65 مجموع المادة :  3005 

جهة الشاوية - ورديغة3006
تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية20

21 نفقات الجور31
459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  21

22 تكوين مستمر12
351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  22

50 المساهمة في نفقات التسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية - ورديغة33
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

55167 680 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 680 67 مجموع الفقرة :  50

000 680 67 مجموع المادة :  3006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز3007
تنمية التعليم البتدائي20

21 التعليم الساسي : مشروع ميدا31
4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة10

121--- ساعات إضافية و مصاريف التعاب20

311--- تغذية النسان30

مجموع الفقرة :  21

تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية30

31 نفقات الجور31
121--- تعويضات جزافية للتلميذ المعلمين والتلميذ الساتذة20

459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  31

32 تكوين مستمر12
351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  32

33 التكوين و البحث  في المدارس العليا للساتذة33

تحملت عقارية10

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية11

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب13

رسوم ومستحقات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية22

333--- مستحقات الماء23

332--- مستحقات الكهرباء24

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب30

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية34

353--- شراء لوازم معلومياتية35

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

نقل وتنقل40

4211--- مصاريف السفر للساتذة الجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب41

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

47--- مصاريف إيواء وتغدية المتدربين48

عتاد تعليمي وكتب ولوازم مدرسية50

849--- شراء لتجديد العتاد التعليمي51

849--- شراء لتجديد العتاد العلمي وعتاد المختبر52

399--- شراء اللوازم للعتاد العلمي وللمختبر53

353--- شراء اللوازم المدرسية54

391--- شراء أدوات صغيرة55

399--- شراء المواد و المواد الولية للتعليم56

عتاد الرياضة60

849--- شراء لتجديد عتاد الرياضة61

4132--- صيانة وإصلح عتاد الرياضة62

نفقات مختلفة90

342--- لباس91

352--- إشتراكات و شراء المؤلفات للمكتبات92

121--- مصاريف التصحيح والتعاب94

362--- طبع ونسخ النصوص البيداغوجية96

459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية98

مجموع الفقرة :  33

50 المساهمة في نفقات التسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش - تانسيفت -33

 الحوز
551122 190 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 190 122 مجموع الفقرة :  50

000 190 122 مجموع المادة :  3007 

الجهة الشرقية3008
تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية20

21 نفقات الجور31
459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  21

22 تكوين مستمر12
351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  22

50 المساهمة في نفقات التسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية33
55196 900 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 900 96 مجموع الفقرة :  50

000 900 96 مجموع المادة :  3008 
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

جهة الدارالبيضاء الكبرى3009
تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية20

21 نفقات الجور31
121--- تعويضات جزافية للتلميذ المعلمين والتلميذ الساتذة20

459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  21

22 تكوين مستمر12
351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  22

23 التكوين و البحث  في المدارس العليا للساتذة33

تحملت عقارية10

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية11

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب13

رسوم ومستحقات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية22

333--- مستحقات الماء23

332--- مستحقات الكهرباء24

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب30

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية34

353--- شراء لوازم معلومياتية35

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

نقل وتنقل40

4211--- مصاريف السفر للساتذة الجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب41

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

47--- مصاريف إيواء وتغدية المتدربين48

عتاد تعليمي وكتب ولوازم مدرسية50

849--- شراء لتجديد العتاد التعليمي51

849--- شراء لتجديد العتاد العلمي وعتاد المختبر52

399--- شراء اللوازم للعتاد العلمي وللمختبر53

353--- شراء اللوازم المدرسية54

391--- شراء أدوات صغيرة55

399--- شراء المواد و المواد الولية للتعليم56

عتاد الرياضة60
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

849--- شراء لتجديد عتاد الرياضة61

4132--- صيانة وإصلح عتاد الرياضة62

نفقات مختلفة90

342--- لباس91

352--- إشتراكات و شراء المؤلفات للمكتبات92

121--- مصاريف التصحيح والتعاب94

362--- طبع ونسخ النصوص البيداغوجية96

459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية98

مجموع الفقرة :  23

24 دبلوم التقني العالي بالمدارس العليا لساتذة التعليم التقني33
311--- تغذية النسان10

مجموع الفقرة :  24

50 المساهمة في نفقات اتسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء الكبرى33
55194 080 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 080 94 مجموع الفقرة :  50

000 080 94 مجموع المادة :  3009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير3010
تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية20

21 نفقات الجور31
121--- تعويضات جزافية للتلميذ المعلمين والتلميذ الساتذة20

459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  21

22 تكوين مستمر12
351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  22

23 التكوين و البحث  في المدارس العليا للساتذة33

تحملت عقارية10

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية11

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب13

رسوم ومستحقات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية22

333--- مستحقات الماء23

332--- مستحقات الكهرباء24

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب30

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية34

353--- شراء لوازم معلومياتية35

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

نقل وتنقل40

4211--- مصاريف السفر للساتذة الجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب41

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

47--- مصاريف إيواء وتغدية المتدربين48

عتاد تعليمي وكتب ولوازم مدرسية50

849--- شراء لتجديد العتاد التعليمي51

849--- شراء لتجديد العتاد العلمي وعتاد المختبر52

399--- شراء اللوازم للعتاد العلمي وللمختبر53

353--- شراء اللوازم المدرسية54

391--- شراء أدوات صغيرة55

399--- شراء المواد و المواد الولية للتعليم56

عتاد الرياضة60

849--- شراء لتجديد عتاد الرياضة61

4132--- صيانة وإصلح عتاد الرياضة62

نفقات مختلفة90

342--- لباس91

352--- إشتراكات و شراء المؤلفات للمكتبات92

121--- مصاريف التصحيح والتعاب94

362--- طبع ونسخ النصوص البيداغوجية96

459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية98

مجموع الفقرة :  23

24 دبلوم التقني العالي بالمدارس العليا لساتذة التعليم التقني33
311--- تغذية النسان10

مجموع الفقرة :  24

50 المساهمة في نفقات التسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سل - زمور -33

 زعير
55175 500 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 500 75 مجموع الفقرة :  50

000 500 75 مجموع المادة :  3010 

جهة دكالة - عبدة3011
تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية20

21 نفقات الجور31
459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  21

22 تكوين مستمر12
351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  22

50 المساهمة في نفقات التسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة - عبدة33
55174 500 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 500 74 مجموع الفقرة :  50

000 500 74 مجموع المادة :  3011 

جهة تادلة - أزيلل3012
تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية20

21 نفقات الجور31
459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  21

22 تكوين مستمر12
351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  22

50 المساهمة في نفقات التسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة - أزيلل33
55162 200 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 200 62 مجموع الفقرة :  50

000 200 62 مجموع المادة :  3012 

جهة مكناس -  تافيللت3013
تنمية التعليم البتدائي20

21 التعليم الساسي : مشروع ميدا31
4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة10

121--- ساعات إضافية و مصاريف التعاب20

311--- تغذية النسان30

مجموع الفقرة :  21

تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية30

31 نفقات الجور31
121--- تعويضات جزافية للتلميذ المعلمين والتلميذ الساتذة20

459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  31

32 تكوين مستمر12
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  32

33 التكوين و البحث  في المدارس العليا للساتذة33

تحملت عقارية10

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية11

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب13

رسوم ومستحقات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية22

333--- مستحقات الماء23

332--- مستحقات الكهرباء24

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب30

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية34

353--- شراء لوازم معلومياتية35

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

نقل وتنقل40

4211--- مصاريف السفر للساتذة الجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب41

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

47--- مصاريف إيواء وتغدية المتدربين48

عتاد تعليمي وكتب ولوازم مدرسية50

849--- شراء لتجديد العتاد التعليمي51

849--- شراء لتجديد العتاد العلمي وعتاد المختبر52

399--- شراء اللوازم للعتاد العلمي وللمختبر53

353--- شراء اللوازم المدرسية54

391--- شراء أدوات صغيرة55

399--- شراء المواد و المواد الولية للتعليم56

عتاد الرياضة60

849--- شراء لتجديد عتاد الرياضة61

4132--- صيانة وإصلح عتاد الرياضة62

نفقات مختلفة90

342--- لباس91

352--- إشتراكات و شراء المؤلفات للمكتبات92

121--- مصاريف التصحيح والتعاب94

362--- طبع ونسخ النصوص البيداغوجية96

459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية98
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

مجموع الفقرة :  33

50 المساهمة في نفقات التسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة مكناس - تافللت33
551111 500 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 500 111 مجموع الفقرة :  50

000 500 111 مجموع المادة :  3013 

جهة فاس - بولمان3014
تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية20

21 نفقات الجور31
121--- تعويضات جزافية للتلميذ المعلمين والتلميذ الساتذة20

459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  21

22 تكوين مستمر12
351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  22

23 التكوين و البحث  في المدارس العليا للساتذة33

تحملت عقارية10

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية11

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب13

رسوم ومستحقات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية22

333--- مستحقات الماء23

332--- مستحقات الكهرباء24

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب30

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية34

353--- شراء لوازم معلومياتية35

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

نقل وتنقل40

4211--- مصاريف السفر للساتذة الجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب41

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

47--- مصاريف إيواء وتغدية المتدربين48

عتاد تعليمي وكتب ولوازم مدرسية50

849--- شراء لتجديد العتاد التعليمي51

849--- شراء لتجديد العتاد العلمي وعتاد المختبر52
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

399--- شراء اللوازم للعتاد العلمي وللمختبر53

353--- شراء اللوازم المدرسية54

391--- شراء أدوات صغيرة55

399--- شراء المواد و المواد الولية للتعليم56

عتاد الرياضة60

849--- شراء لتجديد عتاد الرياضة61

4132--- صيانة وإصلح عتاد الرياضة62

نفقات مختلفة90

342--- لباس91

352--- إشتراكات و شراء المؤلفات للمكتبات92

121--- مصاريف التصحيح والتعاب94

362--- طبع ونسخ النصوص البيداغوجية96

459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية98

مجموع الفقرة :  23

50 المساهمة في نفقات التسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - بولمان33
55169 490 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 490 69 مجموع الفقرة :  50

000 490 69 مجموع المادة :  3014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات3015
تنمية التعليم البتدائي20

21 التعليم الساسي : مشروع ميدا31
4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة10

121--- ساعات إضافية و مصاريف التعاب20

311--- تغذية النسان30

مجموع الفقرة :  21

تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية30

31 نفقات الجور31
121--- تعويضات جزافية للتلميذ المعلمين والتلميذ الساتذة20

459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  31

32 تكوين مستمر12
351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  32

50 المساهمة في نفقات التسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة - الحسيمة - تاونات33
55180 000 000 إعانة لتسيير الكاديميات10
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 000 80 مجموع الفقرة :  50

000 000 80 مجموع المادة :  3015 

جهة طنجة - تطوان3016
تنمية التعليم البتدائي20

21 التعليم الساسي : مشروع ميدا31
4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة10

121--- ساعات إضافية و مصاريف التعاب20

311--- تغذية النسان30

مجموع الفقرة :  21

تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية30

31 نفقات الجور31
121--- تعويضات جزافية للتلميذ المعلمين والتلميذ الساتذة20

459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية30

مجموع الفقرة :  31

32 تكوين مستمر12
351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة20

47--- مصاريف اليواء والطعام30

454--- تداريب و تكوين بالمقاولة40

454--- مصاريف التعاب50

129--- مصاريف التأطير60

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب70

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

353--- شراء لوازم معلومياتية81

845--- شراء عتاد معلومياتي82

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع90

مجموع الفقرة :  32

33 التكوين و البحث  في المدارس العليا للساتذة33

تحملت عقارية10

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية11

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب13

رسوم ومستحقات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية22

333--- مستحقات الماء23

332--- مستحقات الكهرباء24

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب30

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية34

353--- شراء لوازم معلومياتية35

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

نقل وتنقل40

4211--- مصاريف السفر للساتذة الجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب41

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

47--- مصاريف إيواء وتغدية المتدربين48
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

عتاد تعليمي وكتب ولوازم مدرسية50

849--- شراء لتجديد العتاد التعليمي51

849--- شراء لتجديد العتاد العلمي وعتاد المختبر52

399--- شراء اللوازم للعتاد العلمي وللمختبر53

353--- شراء اللوازم المدرسية54

391--- شراء أدوات صغيرة55

399--- شراء المواد و المواد الولية للتعليم56

عتاد الرياضة60

849--- شراء لتجديد عتاد الرياضة61

4132--- صيانة وإصلح عتاد الرياضة62

نفقات مختلفة90

342--- لباس91

352--- إشتراكات و شراء المؤلفات للمكتبات92

121--- مصاريف التصحيح والتعاب94

362--- طبع ونسخ النصوص البيداغوجية96

459--- التعويضات العينية المخولة لموظفي المصالح القتصادية98

مجموع الفقرة :  33

50 المساهمة في نفقات التسيير للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة - تطوان33
55192 500 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 500 92 مجموع الفقرة :  50

000 500 92 مجموع المادة :  3016 

ميدان محاربة  المية والتربية غير النظامية5000

الدارة العامة5100
10 دعم المهام33

تحملت عقارية10

296 000 ضرائب ورسوم11

4412960 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111150 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872150 000 ترتيب وتهيئة وتركيب14

499350 000 مصاريف المن و الحراسة وتنظيف المباني الدارية15

413250 000 صيانة وإصلح عتاد الهاتف16

36920 000 شراء مواد النظافة والتطهير17

رسوم ومستحقات20

4311 000 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

433100 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة22

434100 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333100 000 مستحقات الماء24

332120 000 مستحقات الكهرباء25

حظيرة السيارات30

4131300 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

442150 000 اكتراء السيارات32

331600 000 شراء الوقود والزيوت33

2490 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية34

49331 300 مصاريف تأمين السيارات35

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب40

871100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب41
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

351150 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات42

413430 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب43

نقل وتنقل50

4211150 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

421470 000 تعويضات كيلومترية52

4221410 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

4212300 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج54

47--- مصاريف إقامة الخبراء الجانب بالمغرب55

4222210 000 تعويضات المهمة بالخارج56

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية60

845250 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية61

35380 000 شراء لوازم معلومياتية62

413360 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات63

412340 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية64

35320 000 شراء اللوازم السمعية- البصرية65

84450 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري66

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة70

451--- دراسات عامة71

454200 000 مصاريف الستشاريين ، والتعاب72

454100 000 مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات73

454400 000 مصاريف التكوين والتداريب74

نفقات مختلفة80

34220 000 لباس العوان81

47100 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال82

121100 000 ساعات إضافية و مصاريف التعاب83

47200 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية84

352160 000 اشتراك وتوثيق85

46100 000 الشهار والطبع والعلن86

441470 000 اكتراء قاعات المحاضرات87

362400 000 طبع ونسخ النصوص البيداغوجية88

33610 000 مواد أخرى للتدفئة90

300 047 8 مجموع الفقرة :  10

300 047 8 مجموع المادة :  5100 

مديرية محاربة المية5200
10 دعم المهام35

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب10

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب11

35150 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات12

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب13

نقل وتنقل20

421160 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب21

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج22

4221200 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة23

4222--- تعويضات المهمة بالخارج24

4620 000 الشهار والطبع والعلن30

000 330 مجموع الفقرة :  10
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1.2.1.2.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

20 برنامج محاربة المية عبر الحمعيات31
471 684 700 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال20

700 684 1 مجموع الفقرة :  20

30 البرنامج العام31
47--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال10

121--- أتعاب20

مجموع الفقرة :  30

40 برنامج القطاعات الحكومية31
47--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال10

121--- أتعاب20

مجموع الفقرة :  40

50 برنامج القطاع الخاص31
47--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال10

121--- أتعاب20

مجموع الفقرة :  50

700 014 2 مجموع المادة :  5200 

ميدان التربية غير النظامية5300
10 برنامج :مدرسة الفرصة الثانية32

الحتضان10

572--- المساهمة في التربية الغير النظامية11

362--- طبع ونسخ النصوص البيداغوجية12

452--- دراسات و مساعدة تقنية13

46--- حملت التوعية14

برنامج الجمعيات20

572--- إعانة لجمعيات التربية الغير النظامية21

47350 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال22

121700 000 ساعات إضافية و مصاريف التعاب23

351200 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات24

352800 000 شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات25

4221420 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة26

46200 000 طبع النصوص التربوية27

451--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية28

45580 000 مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة29

سلك الستدراك30

47100 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال31

121100 000 ساعات إضافية و مصاريف التعاب32

352--- شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات33

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة34

451--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية35

4750 000 مصاريف المهام وإقامة الخبراء الجانب بالمغرب36

000 000 3 مجموع الفقرة :  10

20 برنامج محاربة الهدر المدرسي32

خليا اليقظة10

121200 000 ساعات إضافية و مصاريف التعاب11

47450 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال12

46--- حملت التوعية13
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدعم التربوي20

572--- إعانة لجمعيات التربية الغير النظامية21

121--- مصاريف الدروس والتعاب22

47450 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال23

121150 000 ساعات إضافية و مصاريف التعاب24

352--- شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات25

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج26

46--- طبع النصوص التربوية27

451--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية28

455--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة29

دعم تمدرس الطفولة الصغيرة30

572--- إعانة لجمعيات التربية الغير النظامية31

121--- مصاريف الدروس والتعاب32

47--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال33

121--- ساعات إضافية و مصاريف التعاب34

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج35

46--- طبع النصوص التربوية36

455--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة37

47--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء الجانب بالمغرب38

000 250 1 مجموع الفقرة :  20

000 250 4 مجموع المادة :  5300 

جهة وادي الذهب- الكويرة5301
10 مشروع التربية غير النظامية32

551100 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 100 مجموع الفقرة :  10

000 100 مجموع المادة :  5301 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء5302
10 مشروع التربية غير النظامية32

551100 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 100 مجموع الفقرة :  10

000 100 مجموع المادة :  5302 

جهة كلميم - السمارة5303
10 مشروع التربية غير النظامية32

551100 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 100 مجموع الفقرة :  10

000 100 مجموع المادة :  5303 

جهة سوس - ماسة - درعة5304
10 مشروع التربية غير النظامية32

551827 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 827 مجموع الفقرة :  10

000 827 مجموع المادة :  5304 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن5305
10 مشروع التربية غير النظامية32

551800 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

123



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 800 مجموع الفقرة :  10

000 800 مجموع المادة :  5305 

جهة الشاوية - ورديغة5306
10 مشروع التربية غير النظامية32

551800 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 800 مجموع الفقرة :  10

000 800 مجموع المادة :  5306 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز5307
10 مشروع التربية غير النظامية32

551800 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 800 مجموع الفقرة :  10

000 800 مجموع المادة :  5307 

الجهة الشرقية5308
10 مشروع التربية غير النظامية32

551700 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 700 مجموع الفقرة :  10

000 700 مجموع المادة :  5308 

جهة الدارالبيضاء الكبرى5309
10 مشروع التربية غير النظامية32

551600 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 600 مجموع الفقرة :  10

000 600 مجموع المادة :  5309 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير5310
10 مشروع التربية غير النظامية32

551500 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 500 مجموع الفقرة :  10

000 500 مجموع المادة :  5310 

جهة دكالة - عبدة5311
10 مشروع التربية غير النظامية32

551600 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 600 مجموع الفقرة :  10

000 600 مجموع المادة :  5311 

جهة تادلة - أزيلل5312
10 مشروع التربية غير النظامية32

551400 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 400 مجموع الفقرة :  10

000 400 مجموع المادة :  5312 

جهة مكناس -  تافيللت5313
10 مشروع التربية غير النظامية32

551600 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 600 مجموع الفقرة :  10

000 600 مجموع المادة :  5313 
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

جهة فاس - بولمان5314
10 مشروع التربية غير النظامية32

551500 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 500 مجموع الفقرة :  10

000 500 مجموع المادة :  5314 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات5315
10 مشروع التربية غير النظامية32

551500 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 500 مجموع الفقرة :  10

000 500 مجموع المادة :  5315 

جهة طنجة - تطوان5316
10 مشروع التربية غير النظامية32

551500 000 إعانة لتسيير الكاديميات10

000 500 مجموع الفقرة :  10

000 500 مجموع المادة :  5316 

إدارة التعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي6000

الدارة العامة6100
دعم للمهام10

11 دعم المهام35

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

41113 760 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

8721 250 000 ترتيب وتهيئة وتركيب14

499800 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

4312 163 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

432--- رسوم ومستحقات التيلكس22

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة23

434200 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت24

435--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصلت المتعلقة بالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 25

الموظفين و اعوان الدولة

333755 000 مستحقات الماء26

332722 000 مستحقات الكهرباء27

22--- مصاريف الجمارك28

431--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصلت اللسلكية29

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871435 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

3513 650 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

4134160 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424180 000 اكتراء العتاد والثاث34

849--- شراء معدات الطباعة35

359--- شراء مواد الطباعة36

419--- صيانة واصلح معدات الطباعة37

399--- شراء المواد الولية38
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4132--- صيانة واصلح العتاد والدوات39

حظيرة السيارات40

41311 000 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331900 000 شراء الوقود والزيوت42

2460 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493400 000 مصاريف تأمين السيارات44

عتاد معلومياتي50

845150 000 شراء عتاد معلومياتي51

4133300 000 صيانة العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية52

3531 900 000 شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية53

849--- شراء عتاد تكييف الهواء واستكشاف الحريق54

373--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 55

359--- مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعلميات ويب56

نقل وتنقل60

4211180 000 نقل الموظفين داخل المملكة61

4212950 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج62

4214500 000 تعويضات كيلومترية63

42214 490 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة64

4222660 000 تعويضات المهمة بالخارج65

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد66

4421200 000 اكتراء السيارات67

454--- تعويضات التدريب68

نفقات مختلفة70

34230 000 لباس71

47600 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال72

47500 000 مصاريف الستقبالت والهدايا للشخصيات73

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة74

39120 000 شراء الدوات الصغيرة وعتاد آخر75

مصاريف قضائية ومصاريف الخبرة80

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية81

455600 000 مصاريف الستشارة والخبرة82

455--- المصاريف القضائية وأتعاب المحامين83

29--- رسوم قضائية84

شراء المؤلفات ومصاريف الطبع90

352--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق91

46500 000 نفقات نشر المؤلفات والمجلت ونشرات التصال92

352500 000 اشتراك وتوثيق93

46820 000 الشهار والطبع والعلن94

46--- نشر و إذاع و اتصال95

451--- دراسات و أعمال التصال96

46--- مصاريف وكالت التصال97

459--- مصاريف أشغال التصاميم والملصقات واللفتات والشارات98

352--- مصاريف طبع المنشورات و الفهارس99

000 335 29 مجموع الفقرة :  11

12 مساعدة للعمال الجتماعية64

إعانة للعمال الجتماعية10

573--- إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين11
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

589--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة12

589--- إعانة للعمال الجتماعية للطلبة13

581--- النفقات المترتبة عن الحوادث الجامعية14

55190 815 000 إعانة لمؤسسة محمد السادس للعمال الجتماعية لموظفي قطاع التربية و التكوين15

000 815 90 مجموع الفقرة :  12

13 تداريب و ندوات و تكوين35

نفقات تنظيم التداريب والندوات10

42195 000 نقل الساتذة الجانب بالمغرب11

4720 000 مصاريف القامة للساتذة الجانب المكلفين بمهمة في المغرب12

4212--- نقل رجال التعليم المتدربين بالخارج13

121--- ساعات إضافية وأتعاب المؤطرين14

47160 000 تغذية وإيواء15

454800 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها16

454500 000 مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات17

45430 000 تعويضات التدريب18

846--- شراء عتاد تقني20

455--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة30

اكتراءات40

4414--- اكتراء قاعات المحاضرات41

449--- كراء الروقة وقاعات العرض42

4422--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة43

4421--- اكتراء وسائل النقل44

4422--- اكتراء عتاد تقني45

4421--- اكتراء السيارات46

4422--- اكتراء عتاد سمعي47

4424--- كراء العتاد و الثاث للعرض48

551--- إعانة للمؤسسات المساهمة في البرنامج الوطني للتكوين والدماج50

000 515 1 مجموع الفقرة :  13

14 التكوين المستمر و تعزيز كفاءات الطر التربوية لموظفي التعليم العالي35

نفقات تنظيم التداريب والندوات10

4219--- نقل الساتذة الجانب بالمغرب11

47--- مصاريف القامة للساتذة الجانب المكلفين بمهمة في المغرب12

4212--- نقل رجال التعليم المتدربين بالخارج13

121--- ساعات إضافية وأتعاب المؤطرين14

47--- تغذية وإيواء15

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها16

454--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات17

454--- تعويضات التدريب18

846--- شراء عتاد تقني20

455--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة30

اكتراءات40

4414--- اكتراء قاعات المحاضرات41

449--- كراء الروقة وقاعات العرض42

4422--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة43

4421--- اكتراء وسائل النقل44

4422--- اكتراء عتاد تقني45

4421--- اكتراء السيارات46
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4422--- اكتراء عتاد سمعي47

4424--- كراء العتاد و الثاث للعرض48

مجموع الفقرة :  14

15 تنمية الشراكة35
5718 000 000 منحة للجنة المغربية المريكية للتبادل التربوي والثقافي10

57147 500 منحة للجنة الوطنية لليونسكو20

591--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية التي يوجد مقرها بالمغرب30

59110 000 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية الموجود مقرها بالخارج40

571220 000 منحة للمؤسسات الخرى50

500 267 18 مجموع الفقرة :  15

16 دراسات و ابحاث و تحريات35
451--- دراسات عامة تقنية واقتصادية10

451--- تحريات و دراسات20

452--- مساعدة تقنية30

455--- اتعاب الستشاريين40

مجموع الفقرة :  16

17 التنمية القروية74
74--- دفع لفائدة صندوق التنمية القروية10

مجموع الفقرة :  17

500 932 139 مجموع المادة :  6100 

المركز الوطني للبحث العلمي والتقني6700
إنعاش بحث في خدمة التنمية القتصادية والجتماعية10

11 مساهمة في نفقات التسيير للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني35
55115 105 000 إعانة للمركز الوطني  للبحث العلمي والتقني10

000 105 15 مجموع الفقرة :  11

000 105 15 مجموع المادة :  6700 

المكتب الوطني للعمال الجامعية الجتماعية و الثقافية6900
إنعاش الحياة الطلبية10

11 المساهمة في مصاريف تسيير المكتب الوطني للعمال الجامعية الجتماعية والثقافية35
551174 500 000 إعانة التسيير للمكتب الوطني للعمال الجامعية الجتماعية والثقافية10

000 500 174 مجموع الفقرة :  11

000 500 174 مجموع المادة :  6900 

مديريات التعليم العلي وتكوين الطر والبحث العلمي7000

مديربة التعليم العالي7100
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 المساهمة في نفقات التسيير للجامعات35
5519 297 134 إعانة للجامعات10

134 297 9 مجموع الفقرة :  11

البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

21 تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة35

تشجيع التميز10

55115 000 000 إعانة للجامعات11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي20

551144 121 519 إعانة للجامعات21

55140 000 000 إعانة للمكتب الوطني للعمال الجامعية الجتماعية والثقافية لتسهيل شروط ولوج التعليم العالي22
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1.2.1.2.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

تشجيع البحث العلمي30

55198 000 000 إعانة للجامعات31

551--- إعانة للمركز الوطني  للبحث العلمي والتقني32

519 121 297 مجموع الفقرة :  21

22 المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين35

تعزيز كفاءات الطر التربوية والتكوين المستمر لموظفي التعليم العالي10

551134 038 481 إعانة للجامعات11

ترشيد الموارد البشرية20

5513 840 000 إعانة للجامعات21

55167 000 000 دفع لفائدة الجامعات برسم الساعات الضافية وتحملت الجور30

481 878 204 مجموع الفقرة :  22

23 دراسات , تداريب, تكوين و مساعدة تقنية35
45230 000 000 مصاريف الشراف التقني و إرشاد الدراسات10

000 000 30 مجموع الفقرة :  23

134 297 541 مجموع المادة :  7100 

مديرية الشؤون الطلبية والعمل الجتماعي7300
إنعاش الحياة الطلبية10

11 اعطاء المنح وتعويضات جزافية35
582420 000 000 منح بالمغرب)1)10

5827 000 000 منح الدراسات في الخارج20

5891 000 000 مصاريف التمدرس30

582--- منح جزافية للساتذة المتدربين قيد التكوين بكلية علوم التربية )401

000 000 428 مجموع الفقرة :  11

12 التنظيم والمشاركة في التظاهرات الثقافية والرياضية41
571788 500 إعانة لفائدة الفدرالية المغربية للرياضة الجامعية10

500 788 مجموع الفقرة :  12

13 دار المغرب بباريس35
5519 395 000 إعانة لدار المغرب بباريس10

000 395 9 مجموع الفقرة :  13

500 183 438 مجموع المادة :  7300 

مديرية العلوم7700
إنعاش بحث في خدمة التنمية القتصادية والجتماعية10

11 دعم المهام35

تحملت عقارية10

2174 000 ضرائب ورسوم11

44121 740 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111100 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب14

رسوم وإتاوات20

431300 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

432--- رسوم ومستحقات التيلكس22

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة23

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت24

333200 000 مستحقات الماء25

332200 000 مستحقات الكهرباء26

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30
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1.2.1.2.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- لوازم المكتب و لوازم معدات النسخ و الطبع32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات34

4133300 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية35

845150 000 شراء عتاد المكتب والمعلوميات وتكييف الهواء36

353--- شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية37

حظيرة السيارات40

4131200 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331400 000 شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

421130 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212150 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

421460 000 تعويضات كيلومترية53

4221600 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222100 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

نفقات مختلفة60

352--- اشتراك وتوثيق61

342--- لباس62

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة63

47120 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال64

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية65

351100 000 مصاريف النشر والطبع66

46--- مصاريف الشهار والعلن67

000 924 4 مجموع الفقرة :  11

12 تطوير البحث العلمي35
55145 336 000 اعانة للبحث العلمي10

352--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق20

451100 000 مصاريف الدراسات والبحوث30

000 436 45 مجموع الفقرة :  12

000 360 50 مجموع المادة :  7700 

مديرية التكنولوجيا7800
إنعاش بحث في خدمة التنمية القتصادية والجتماعية10

11 دعم المهام35

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب14

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

432--- رسوم ومستحقات التيلكس22

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة23

130



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت24

333--- مستحقات الماء25

332--- مستحقات الكهرباء26

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- لوازم المكتب و لوازم معدات النسخ و الطبع32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات34

4133--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية35

845--- شراء عتاد المكتب والمعلوميات وتكييف الهواء36

353--- شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية37

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214--- تعويضات كيلومترية53

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222--- تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

نفقات مختلفة60

352--- اشتراك وتوثيق61

342--- لباس62

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة63

47--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال64

48--- مصاريف الحتفالت الرسمية65

351--- مصاريف النشر والطبع66

46--- مصاريف الشهار والعلن67

مجموع الفقرة :  11

12 تطوير البحث العلمي35
5425 000 000 دفع للصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية10

589--- الجائزة الكبرى للختراع والبحث العلمي والتقني20

459--- مصاريف التقييم والستشارة والخبرة30

000 000 25 مجموع الفقرة :  12

000 000 25 مجموع المادة :  7800 

مديرية تكوين الطر7900
تكوين الطر10

11 دعم المهام35

تحملت عقارية10

266 000 ضرائب ورسوم11

4412660 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4413--- اكتراء المساكن الدارية وتحملت تابعة13

4111210 000 صيانة وإصلح المباني الدارية14
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

872128 000 ترتيب وتهيئة وتركيب15

49970 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة16

رسوم وإتاوات20

431180 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

432--- رسوم ومستحقات التيلكس22

433160 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة23

43440 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت24

33317 000 مستحقات الماء25

33247 000 مستحقات الكهرباء26

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351160 000 لوازم المكتب و لوازم معدات النسخ و الطبع32

413420 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

413340 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات34

4133--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية35

845150 000 شراء عتاد المكتب والمعلوميات وتكييف الهواء36

353100 000 شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية37

حظيرة السيارات40

413150 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331120 000 شراء الوقود والزيوت42

2417 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

49312 000 مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

421150 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

421950 000 مصاريف نقل الموظفين والطلبة خارج المغرب52

4221664 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

422250 000 تعويضات المهمة بالخارج والتدريب بالخارج54

421455 000 تعويضات كيلومترية55

42135 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد56

نفقات مختلفة60

35275 000 اشتراك وتوثيق61

34220 000 لباس62

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة63

47100 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

4643 000 مصاريف الشهار والعلن65

351100 000 مصاريف النشر والطبع66

121--- مصاريف التصحيح والتعاب67

34910 000 شراء أدوات الرياضة68

399--- شراء الشارات والخافقات والمداليات والتحف الفنية69

000 569 3 مجموع الفقرة :  11

12 تداريب و ندوات و تكوين35
84670 000 شراء عتاد تقني10

455--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة20

4720 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال30

45440 000 مصاريف تنظيم الندوات والتداريب40

اكتراء50

4414--- اكتراء قاعات المحاضرات51
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

449--- كراء الروقة وقاعات العرض52

4422--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة53

4421--- اكتراء وسائل النقل54

4422--- اكتراء عتاد تقني55

45450 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها60

000 180 مجموع الفقرة :  12

13 دراسات و ابحاث و تحريات35
451129 000 دراسات عامة تقنية واقتصادية10

451--- تحريات و دراسات20

452--- مساعدة تقنية30

455--- اتعاب الستشاريين40

000 129 مجموع الفقرة :  13

14 المبارات المشتركة35
12145 000 مصاريف التعاب وتصحيح المباريات والمتحانات10

422120 000 تعويضات التنقل داخل المملكة20

422220 000 تعويضات المهمة بالخارج30

4219--- مصاريف نقل الموظفين والطلبة خارج المغرب40

35120 000 مصاريف النشر والطبع50

46--- مصاريف الشهار والعلن60

4720 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال70

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت80

4422--- اكتراء عتاد تقني90

000 125 مجموع الفقرة :  14

15 دعم العمليات المرتبطة بإرشاد الطالب39

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111150 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب14

رسوم وإتاوات20

43190 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

433110 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة22

43420 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

33330 000 مستحقات الماء24

33260 000 مستحقات الكهرباء25

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

35170 000 لوازم المكتب و لوازم معدات النسخ و الطبع32

413415 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

413315 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات34

84550 000 شراء عتاد المكتب والمعلوميات وتكييف الهواء35

35370 000 شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية36

نقل وتنقل40

421130 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

4221300 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة42

نفقات مختلفة50

35240 000 اشتراك وتوثيق51
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

35180 000 مصاريف النشر والطبع52

000 180 1 مجموع الفقرة :  15

000 183 5 مجموع المادة :  7900 

المؤسسات الجامعية ا8000

جامعة محمد الخامس -أكدال-8100

جهة الرباط - سل - زمور - زعير8110
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 مساهمة في نفقات التسيير لجامعة محمد الخامس بالرباط35
55129 400 000 اعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي10

5516 324 453 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس20

5512 598 520 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات30

973 322 38 مجموع الفقرة :  11

973 322 38 مجموع المادة :  8110 

جامعة محمد الخامس السويسي ـ الرباط8200

جهة الرباط - سل - زمور - زعير8210
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 مساهمة في نفقات التسيير لجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط35
55123 553 000 اعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي10

5516 799 707 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس20

5513 295 560 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات30

55114 430 000 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 3300 طبيب40

267 078 48 مجموع الفقرة :  11

267 078 48 مجموع المادة :  8210 

جا معة إبن طفيل ـ القنيطرة8300

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن8305
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 مساهمة في نفقات التسيير لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة35
55110 066 000 اعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي10

5512 012 400 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس20

551895 500 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات30

900 973 12 مجموع الفقرة :  11

900 973 12 مجموع المادة :  8305 

جامعة عبد المالك السعدي ـ تطوان8400

جهة طنجة - تطوان8416
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 مساهمة في نفقات التسيير لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان35
55119 845 000 اعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي10

55110 551 600 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس20

5511 836 818 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات30

418 233 32 مجموع الفقرة :  11

418 233 32 مجموع المادة :  8416 

جامعة سيدي محمد بن عبد ال - فاس-8500

جهة فاس - بولمان8514
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 مساهمة في نفقات التسيير لجامعة سيدي محمد بن عبد ال بفاس35
55129 280 000 اعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي10

5517 181 600 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس20

5511 875 465 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات30

5519 523 000 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 3300 طبيب40

065 860 47 مجموع الفقرة :  11

065 860 47 مجموع المادة :  8514 

جامعة مولي اسماعيل -مكناس-8600

جهة مكناس -  تافيللت8613
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 مساهمة في نفقات التسيير لجامعة مولي اسماعيل بمكناس35
55120 976 000 اعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي10

5517 337 253 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس20

5512 085 043 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات30

296 398 30 مجموع الفقرة :  11

296 398 30 مجموع المادة :  8613 

جامعة محمد الول  -وجدة-8700

الجهة الشرقية8708
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 مساهمة في نفقات التسيير لجامعة محمد الول بوجدة35
55119 617 000 اعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي10

5516 155 680 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس20

5512 049 520 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات30

5515 195 000 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 3300 طبيب40

200 017 33 مجموع الفقرة :  11

200 017 33 مجموع المادة :  8708 

جامعة القرويين - فاس-8800

جهة فاس - بولمان8814
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 مساهمة في نفقات التسيير لجامعة القرويين بفاس35
5515 680 000 اعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي10

000 680 5 مجموع الفقرة :  11

000 680 5 مجموع المادة :  8814 

المؤسسات الجامعية اا9000

جامعة الحسن الثاني  ـ عين الشق - الدار البيضاء9100

جهة الدارالبيضاء الكبرى9109
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 مساهمة في نفقات التسيير لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء35
55130 305 000 اعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي10

5511 826 400 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس20

5511 856 000 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات30

55114 429 000 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 3300 طبيب40
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1.2.1.2.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

400 416 48 مجموع الفقرة :  11

400 416 48 مجموع المادة :  9109 

جامعة الحسن الثاني بالمحمدية9200

جهة الدارالبيضاء الكبرى9209
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 مساهمة في نفقات التسيير لجامعة الحسن الثاني بالمحمدية35
55117 264 000 اعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي10

5515 508 533 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس20

5511 653 400 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات30

933 425 24 مجموع الفقرة :  11

933 425 24 مجموع المادة :  9209 

جامعة شعيب الدكالي بالجديدة9300

جهة دكالة - عبدة9311
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 مساهمة في نفقات التسيير لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة35
5519 064 000 اعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي10

5511 347 840 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس20

551598 000 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات30

840 009 11 مجموع الفقرة :  11

840 009 11 مجموع المادة :  9311 

جامعة الحسن الول بسطات9400

جهة الشاوية - ورديغة9406
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 مساهمة في نفقات التسيير لجامعة الحسن الول بسطات35
55111 026 000 اعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي10

5514 679 813 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس20

5511 682 000 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات30

813 387 17 مجموع الفقرة :  11

813 387 17 مجموع المادة :  9406 

جامعة القاضي عياض -مراكش-9500

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز9507
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 مساهمة في نفقات التسيير لجامعة القاضي عياض بمراكش35
55125 704 000 اعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي10

55115 713 921 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس20

5512 219 520 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات30

5519 523 000 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 3300 طبيب40

441 160 53 مجموع الفقرة :  11

441 160 53 مجموع المادة :  9507 

جامعة ابن زهر -أكادير-9600

جهة سوس - ماسة - درعة9604
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 مساهمة فب نفقات التسيير لجامعة ابن زهر بأكادير35
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1.2.1.2.0.11.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

55119 650 000 اعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي10

5512 886 267 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس20

551635 520 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات30

787 171 23 مجموع الفقرة :  11

787 171 23 مجموع المادة :  9604 

جامعة السلطان مولي سليمان- بني ملل9700

جهة تادلة - أزيلل9712
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي10

11 المساهمة في نفقات التسيير لجامعة السلطان مولي سليمان ببني ملل35
5517 073 000 اعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي10

5514 242 533 إعانة التسيير للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس20

533 315 11 مجموع الفقرة :  11

533 315 11 مجموع المادة :  9712 

000 151 130 6 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.11.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.11.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

الدارة العامة0000
قيادة ودعم المهام 10

دراسات و تداريب و تكوين و اتفاقيات و مساعدة تقنية 11 32

10------ دراسات  متعلقة بإصلح النظام التربوي451

2087 000 00038 000 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

30------ تداريب و تكوين454

000 000 38  مجموع الفقرة :  11   87 000 000

تشييد البنايات 12 13

1012 000 00012 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

2038 000 000138 000 000 تشييد المباني الدارية8211

30------ بناء المساكن الدارية8212

40250 000--- مصاريف رخصة البناء499

000 000 150  مجموع الفقرة :  12   50 250 000

التجهيز 13 31

105 000 0008 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

20800 000--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

30500 000500 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري844

4010 000 000--- شراء سيارات نفعية86

50------ شراء السيارات السياحية8512

7080 000--- شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

000 500 8  مجموع الفقرة :  13   16 380 000

ادخال المعلوميات بالمصالح المركزية 14 31

1010 000 0008 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

20500 000500 000 صيانة العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية4133

000 500 8  مجموع الفقرة :  14   10 500 000

تهيئة و ترميم البنايات و القامات 15 35

101 200 000300 000 دراسات و مراقبات452

2010 000 0005 000 000 أشغال التهيئة للمباني والقامة872

30------ مصاريف رخصة البناء499

000 300 5  مجموع الفقرة :  15   11 200 000

 175 330 000 210 300 000  مجموع المادة :  0000 

الدارة الخارجية3000
إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

112 100 000900 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

1322 000 00010 200 000 تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

225 400 0002 300 000 شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27300 000300 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30
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1.2.2.0.0.11.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

31150 000150 000 دراسات و مراقبات452

321 500 0001 500 000 أشغال التهيئة للمباني والقامة872

331 300 000500 000 شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

000 850 15  مجموع الفقرة :  11   32 750 000

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

1123 400 00012 500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

1220 000 000--- شراء الراضي811

13222 000 00054 000 000 تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20

21------ دراسات و مراقبات452

2216 000 00010 000 000 شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

3148 000 00024 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

3220 000 000--- شراء الراضي811

33421 954 000117 800 000 تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

4217 000 00012 225 000 شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

4313 000 0007 000 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

000 525 237  مجموع الفقرة :  12   801 354 000

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

1115 000 0008 400 000 دراسات و مراقبات452

12294 000 000111 000 000 أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

1415 600 0008 400 000 شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

161 000 000--- مساهمة في أشغال تزويد مدارس العالم القروي بالماء الصالح للشرب8321

1710 000 000--- مساهمة في أشغال التطهير بمدارس العالم القروي8321

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

2112 000 0007 000 000 دراسات و مراقبات452

22273 000 000108 000 000 أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

249 000 0007 000 000 شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

000 800 249  مجموع الفقرة :  13   629 600 000

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32

بناء الداخليات بالمدارس البتدائية10

114 000 0002 200 000 دراسات خاصة ببناء الداخليات881
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

1338 000 00017 000 000 بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات بالبتدائي20

212 200 0002 200 000 شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالبتدائي30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

بناء الداخليات بالثانويات العدادية40

4121 000 0008 000 000 دراسات خاصة ببناء الداخليات881

42226 000 000102 000 000 بناء الداخليات بالثانويات العدادية8211

تجهيز الداخليات بالعدادي50

5123 000 00012 000 000 شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية60

6110 000 0007 000 000 دراسات و مراقبات452

62284 654 307108 175 000 أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم الثانوي العدادي872

6371 000 00033 000 000 شراء أثاث ومعدات الداخلية879

000 575 291  مجموع الفقرة :  14   679 854 307

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10120 000 00052 000 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي849

2014 000 0006 000 000 صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

000 000 58  مجموع الفقرة :  15   134 000 000

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

1280 000 00030 000 000 تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

000 000 30  مجموع الفقرة :  16   80 000 000

حفز المبادرة والمتياز بالثانوي التأهيلي 20

تأهيل العرض في الثانوي التأهيلي 21 33

الرفع من القدرة على الستقبال بالثانوي التأهيلي10

1157 000 00026 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

1220 000 000--- شراء الراضي811

13484 000 000155 000 000 تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز الثانويات التأهيلية20

21------ دراسات و مراقبات452

2212 000 00013 000 000 شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

2386 000 00021 000 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي849

24------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

25------ شراء المؤلفات والكتب352

2720 000 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة وإصلح المباني والقامة50

5110 000 0005 500 000 دراسات و مراقبات452

52123 000 00054 000 000 أشغال التهيئة للمباني والقامة872

539 000 0005 500 000 شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

000 000 280  مجموع الفقرة :  21   821 000 000

تشجيع التميز 22 33

بناء الثانويات المرجعية10

111 400 000600 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

12------ شراء الراضي811

1312 200 0005 800 000 تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز الثانويات المرجعية20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

24------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة وإصلح الثانويات المرجعية30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

تنمية التعليم التقني والقسام التحضيرية40

41850 000350 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

42------ شراء الراضي811

436 600 0002 200 000 تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

53------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

54------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

55------ شراء المؤلفات والكتب352

57------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة وإصلح المباني والقامة60

611 500 000800 000 دراسات و مراقبات452

6216 000 0008 000 000 أشغال التهيئة للمباني والقامة872

632 000 000700 000 شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

64------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

000 450 18  مجموع الفقرة :  22   40 550 000

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين 30

تخطيط وتدبير منظومة التربية والتكوين 31 31

ترشيد نظم العلم10

1140 000 00015 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

1230 000 00010 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

000 000 25  مجموع الفقرة :  31   70 000 000

المركز الوطني لمفتشي التعليم 32 32

10------ دراسات و مراقبات452

201 700 0005 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

تجهيز30

31------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

32------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

33------ شراء السيارات النفعية8511

34------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 000 5  مجموع الفقرة :  32   1 700 000

مركز التوجيه والتخطيط التربوي 33 31

10300 000--- دراسات و مراقبات452

205 000 000--- أشغال التهيئة للمباني والقامة872
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

تجهيز30

31------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

32------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

33------ شراء السيارات النفعية8511

34------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 300 5  مجموع الفقرة :  33 

أداء المصاريف المتعلقة بالعقار 34 31

10------ تعويضات عن الحتلل المؤقت4411

205 000 000--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية584

000 000 5  مجموع الفقرة :  34 

مراكز التكوين )تكوين المعلمين والساتذة 35 33

101 000 000500 000 دراسات و مراقبات452

2017 500 0007 500 000 أشغال التهيئة للمباني والقامة872

تجهيز30

31------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

321 000 000500 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

33------ شراء السيارات النفعية8511

34------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 500 8  مجموع الفقرة :  35   19 500 000

دعم التعليم الساسي 36 33

تجهيز10

11------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

12------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

13------ شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات352

15------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

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

حظيرة السيارات30

31------ شراء السيارات النفعية8511

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية50

51------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

52------ تداريب و تكوين بالمقاولة454

53------ ساعات إضافية و مصاريف التعاب121

54------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

55------ مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب4211

57------ مصاريف تأطير التكوين بالخارج454

58------ حملت التوعية46

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

مصاريف تدبير المشروع70

71------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

72------ طبع و إعادة إنتاج النصوص46

74------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

77------ شراء الوقود والزيوت331

78------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

79------ شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

80------ مصاريف العلن46

 مجموع الفقرة :  36 
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

مشروع دعم  التعليم الساسي ذو الجودة - البنك الفريقي للتنمية 37 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

 مجموع الفقرة :  37 

مشروع تنمية التعليم الثانوي العدادي في الوسط القروي  )البنك الياباني 

للتعاون الدولي

38 33

تجهيز20

21------ أثاث ومعدات التعليم والمكتب871

مصاريف تدبير المشروع30

31------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

34------ شراء السيارات النفعية8511

35------ شراء السيارات السياحية8512

36------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

37------ شراء لوازم معلومياتية353

 مجموع الفقرة :  38 

بناء وتجهيز النيابات القليمية 39 51

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

تجهيز30

31------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

32------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

33------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  39 

تنمية التعليم الثانوي التأهيلي 40

البرنامج العام للثانويات 41 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

24------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  41 

مشروع تقوية التعليم الثانوي و التقني 42 33

تشييد البنايات10
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية40

41------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

42------ تداريب و تكوين454

مصاريف تدبير المشروع50

51------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

52------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

53------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

54------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

55------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

56------ اكتراء العتاد المعلومياتي4423

57------ شراء السيارات النفعية8511

مصاريف الثانوية المرجعية60

61------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

62------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

64------ مصاريف رخصة البناء499

65------ شراء أثاث التعليم وأثاث وعتاد المكتب871

66------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

67------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

68------ دراسات و مراقبات452

69------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

مصاريف الثانوية المرجعية أخرى70

71------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

72------ تكوين ومساعدة تقنية454

73------ دراسات معلومياتية453

74------ صيانة العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية4133

 مجموع الفقرة :  42 

 3 320 608 307 1 219 700 000  مجموع المادة :  3000 

جهة وادي الذهب- الكويرة3001

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

 مجموع الفقرة :  11 

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

1681 494--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

494 81  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

بناء الداخليات10

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

 مجموع الفقرة :  16 

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة وادي 

الدهب - لكويرة

60 33

1016 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 16  مجموع الفقرة :  60 

 16 081 494  مجموع المادة :  3001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء3002

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

 مجموع الفقرة :  11 
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

16312 160--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

160 312  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32

بناء الداخليات10

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30

31------ دراسات و مراقبات452
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

 مجموع الفقرة :  16 

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون

 - بوجدور - الساقية الحمراء

60 33

1017 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 17  مجموع الفقرة :  60 

 17 312 160  مجموع المادة :  3002 

جهة كلميم - السمارة3003

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

 مجموع الفقرة :  11 

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

166 020 888--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

888 020 6  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32

بناء الداخليات10

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

 مجموع الفقرة :  16 

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم -

 السمارة

60 33

1025 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 25  مجموع الفقرة :  60 

 31 020 888  مجموع المادة :  3003 

جهة سوس - ماسة - درعة3004

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

 مجموع الفقرة :  11 

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

1616 829 444--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

444 829 16  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32

بناء الداخليات10

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

 مجموع الفقرة :  16 

التربية الساسية مشروع ميدا )2 17 31
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  17 

دعم التعليم الساسي 18 33

تجهيز10

11------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

12------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

13------ شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات352

15------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

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

حظيرة السيارات30

31------ شراء السيارات النفعية8511

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية50

51------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

52------ تداريب و تكوين بالمقاولة454

53------ ساعات إضافية و مصاريف التعاب121

54------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

55------ مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب4211

57------ مصاريف تأطير التكوين بالخارج454

58------ حملت التوعية46

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

مصاريف تدبير المشروع70

71------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

72------ طبع و إعادة إنتاج النصوص46

74------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

77------ شراء الوقود والزيوت331

78------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

79------ شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

80------ مصاريف العلن46

 مجموع الفقرة :  18 

تنمية التعليم الثانوي العدادي 20

البرنامج العام 21 66

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

مصاريف برنامج ترميم وتهيئة المؤسسات المدرسية40

41------ دراسات و مراقبات452
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  21 

التربية الساسية مشروع ميدا )2 22 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  22 

تنمية التعليم الثانوي التأهيلي 30

البرنامج العام للثانويات 31 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  31 

مشروع تقوية التعليم الثانوي و التقني 32 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  32 

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس -

 ماسة - درعة

60 33

10105 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 105  مجموع الفقرة :  60 

 121 829 444  مجموع المادة :  3004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن3005

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

 مجموع الفقرة :  11 

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

169 304 148--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

148 304 9  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32

بناء الداخليات10

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

 مجموع الفقرة :  16 

تنمية التعليم الثانوي العدادي 20

البرنامج العام 21 66

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

مصاريف برنامج ترميم وتهيئة المؤسسات المدرسية40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  21 

تنمية التعليم الثانوي التأهيلي 30
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

البرنامج العام للثانويات 31 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  31 

مشروع تقوية التعليم الثانوي و التقني 32 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  32 

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب -

 الشراردة - بني حسن

60 33

1031 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 31  مجموع الفقرة :  60 

 40 304 148  مجموع المادة :  3005 

جهة الشاوية - ورديغة3006

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

 مجموع الفقرة :  11 

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

169 317 170--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

170 317 9  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32

157



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.11.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

بناء الداخليات10

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

 مجموع الفقرة :  16 

تنمية التعليم الثانوي العدادي 20

البرنامج العام 21 66

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

مصاريف برنامج ترميم وتهيئة المؤسسات المدرسية40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  21 

تنمية التعليم الثانوي التأهيلي 30

البرنامج العام للثانويات 31 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  31 

مشروع تقوية التعليم الثانوي و التقني 32 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

تجهيز20

21------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  32 

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية

 - ورديغة

60 33

1037 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 37  مجموع الفقرة :  60 

 46 317 170  مجموع المادة :  3006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز3007

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

 مجموع الفقرة :  11 

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

1611 666 533--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

533 666 11  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32

بناء الداخليات10

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

 مجموع الفقرة :  16 

التربية الساسية مشروع ميدا )2 17 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  17 

دعم التعليم الساسي 18 33

تجهيز10

11------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

12------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

13------ شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات352

15------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

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

حظيرة السيارات30

31------ شراء السيارات النفعية8511

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية50

51------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

52------ تداريب و تكوين بالمقاولة454

53------ ساعات إضافية و مصاريف التعاب121

54------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

55------ مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب4211

57------ مصاريف تأطير التكوين بالخارج454

58------ حملت التوعية46

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

مصاريف تدبير المشروع70

71------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

72------ طبع و إعادة إنتاج النصوص46

74------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

77------ شراء الوقود والزيوت331

78------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

79------ شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

80------ مصاريف العلن46

 مجموع الفقرة :  18 

تنمية التعليم الثانوي العدادي 20

البرنامج العام 21 66

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

مصاريف برنامج ترميم وتهيئة المؤسسات المدرسية40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  21 

التربية الساسية مشروع ميدا )2 22 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  22 

تنمية التعليم الثانوي التأهيلي 30

البرنامج العام للثانويات 31 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  31 

مشروع تقوية التعليم الثانوي و التقني 32 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  32 

تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية 40

المدارس العليا للساتدة 41 33
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

24------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

25------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء السيارات النفعية8511

صيانة و إصلح الثاث و العتاد30

31------ صيانة و اصلح اثاث التعليم و عتاد المكتب4134

32------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

33------ صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  41 

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش

 - تانسيفت -الحوز

60 33

1095 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 95  مجموع الفقرة :  60 

 106 666 533  مجموع المادة :  3007 

الجهة الشرقية3008

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

 مجموع الفقرة :  11 

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

1611 421 624--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

624 421 11  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32

بناء الداخليات10

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.11.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

 مجموع الفقرة :  16 

تنمية التعليم الثانوي العدادي 20

البرنامج العام 21 66

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

مصاريف برنامج ترميم وتهيئة المؤسسات المدرسية40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  21 

تنمية التعليم الثانوي التأهيلي 30

البرنامج العام للثانويات 31 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  31 

مشروع تقوية التعليم الثانوي و التقني 32 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.11.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

 مجموع الفقرة :  32 

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة 

الشرقية

60 33

1056 000 000--- إعانة التجهيز7111

000 000 56  مجموع الفقرة :  60 

 67 421 624  مجموع المادة :  3008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى3009

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

 مجموع الفقرة :  11 

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

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

1.2.2.0.0.11.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

161 260 078--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

078 260 1  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32

بناء الداخليات10

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

 مجموع الفقرة :  16 

تنمية التعليم الثانوي العدادي 20

البرنامج العام 21 66

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.11.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

مصاريف برنامج ترميم وتهيئة المؤسسات المدرسية40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  21 

تنمية التعليم الثانوي التأهيلي 30

البرنامج العام للثانويات 31 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  31 

مشروع تقوية التعليم الثانوي و التقني 32 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  32 

تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية 40

المدارس العليا للساتدة 41 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

24------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

25------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء السيارات النفعية8511

صيانة و إصلح الثاث و العتاد30

31------ صيانة و اصلح اثاث التعليم و عتاد المكتب4134

32------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

33------ صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.11.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  41 

المدارس العليا للساتدة للتعليم التقني 42 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

24------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

25------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء السيارات النفعية8511

صيانة و إصلح الثاث و العتاد30

31------ صيانة و اصلح اثاث التعليم و عتاد المكتب4134

32------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

33------ صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  42 

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار 

البيضاء الكبرى

60 33

1040 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 40  مجموع الفقرة :  60 

 41 260 078  مجموع المادة :  3009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير3010

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.11.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

 مجموع الفقرة :  11 

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

166 032 710--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

710 032 6  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32

بناء الداخليات10
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

 مجموع الفقرة :  16 

تنمية التعليم الثانوي العدادي 20

البرنامج العام 21 66

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

مصاريف برنامج ترميم وتهيئة المؤسسات المدرسية40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  21 

تنمية التعليم الثانوي التأهيلي 30

البرنامج العام للثانويات 31 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  31 

مشروع تقوية التعليم الثانوي و التقني 32 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

171



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.11.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

21------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  32 

تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية 40

المدارس العليا للساتدة 41 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

24------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

25------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء السيارات النفعية8511

صيانة و إصلح الثاث و العتاد30

31------ صيانة و اصلح اثاث التعليم و عتاد المكتب4134

32------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

33------ صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  41 

المدارس العليا للساتدة للتعليم التقني 42 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

24------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

25------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء السيارات النفعية8511

صيانة و إصلح الثاث و العتاد30

31------ صيانة و اصلح اثاث التعليم و عتاد المكتب4134

32------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

33------ صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  42 
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط -

 سل  - زمور - زعير

60 33

1070 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 70  مجموع الفقرة :  60 

 76 032 710  مجموع المادة :  3010 

جهة دكالة - عبدة3011

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

 مجموع الفقرة :  11 

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

169 989 501--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

501 989 9  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32

بناء الداخليات10

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

 مجموع الفقرة :  16 

تنمية التعليم الثانوي العدادي 20

البرنامج العام 21 66

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

مصاريف برنامج ترميم وتهيئة المؤسسات المدرسية40
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  21 

تنمية التعليم الثانوي التأهيلي 30

البرنامج العام للثانويات 31 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  31 

مشروع تقوية التعليم الثانوي و التقني 32 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  32 

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة

 -عبدة

60 33

1052 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 52  مجموع الفقرة :  60 

 61 989 501  مجموع المادة :  3011 

جهة تادلة - أزيلل3012

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

 مجموع الفقرة :  11 

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

165 203 013--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

013 203 5  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32

بناء الداخليات10

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

 مجموع الفقرة :  16 

تنمية التعليم الثانوي العدادي 20

البرنامج العام 21 66

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

مصاريف برنامج ترميم وتهيئة المؤسسات المدرسية40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  21 

تنمية التعليم الثانوي التأهيلي 30

البرنامج العام للثانويات 31 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  31 
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

مشروع تقوية التعليم الثانوي و التقني 32 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  32 

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة -

 ازيلل

60 33

1030 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 30  مجموع الفقرة :  60 

 35 203 013  مجموع المادة :  3012 

جهة مكناس -  تافيللت3013

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

 مجموع الفقرة :  11 

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

1611 261 836--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

836 261 11  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32

بناء الداخليات10

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

 مجموع الفقرة :  16 

التربية الساسية مشروع ميدا )2 17 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  17 

دعم التعليم الساسي 18 33

تجهيز10

11------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

12------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

13------ شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات352

15------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

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

حظيرة السيارات30

31------ شراء السيارات النفعية8511

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية50

51------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

52------ تداريب و تكوين بالمقاولة454

53------ ساعات إضافية و مصاريف التعاب121

54------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

55------ مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب4211

57------ مصاريف تأطير التكوين بالخارج454

58------ حملت التوعية46

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

مصاريف تدبير المشروع70

71------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

72------ طبع و إعادة إنتاج النصوص46

74------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

77------ شراء الوقود والزيوت331

78------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

79------ شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

80------ مصاريف العلن46

 مجموع الفقرة :  18 

تنمية التعليم الثانوي العدادي 20
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

البرنامج العام 21 66

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

مصاريف برنامج ترميم وتهيئة المؤسسات المدرسية40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  21 

التربية الساسية مشروع ميدا )2 22 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  22 

تنمية التعليم الثانوي التأهيلي 30

البرنامج العام للثانويات 31 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  31 

مشروع تقوية التعليم الثانوي و التقني 32 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

 مجموع الفقرة :  32 

تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية 40

المدارس العليا للساتدة 42 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

24------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

25------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء السيارات النفعية8511

صيانة و إصلح الثاث و العتاد30

31------ صيانة و اصلح اثاث التعليم و عتاد المكتب4134

32------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

33------ صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  42 

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس

 - تافيللت

60 33

1048 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 48  مجموع الفقرة :  60 

 59 261 836  مجموع المادة :  3013 

جهة فاس - بولمان3014

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

 مجموع الفقرة :  11 

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

167 266 657--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

657 266 7  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32

بناء الداخليات10

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

 مجموع الفقرة :  16 

تنمية التعليم الثانوي العدادي 20

البرنامج العام 21 66

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

مصاريف برنامج ترميم وتهيئة المؤسسات المدرسية40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  21 

تنمية التعليم الثانوي التأهيلي 30

البرنامج العام للثانويات 31 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  31 

مشروع تقوية التعليم الثانوي و التقني 32 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  32 

تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية 40

المدارس العليا للساتدة 41 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

24------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

25------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء السيارات النفعية8511

صيانة و إصلح الثاث و العتاد30

31------ صيانة و اصلح اثاث التعليم و عتاد المكتب4134

32------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

33------ صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  41 

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس -

 بولمان

60 33

1050 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 50  مجموع الفقرة :  60 

 57 266 657  مجموع المادة :  3014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات3015

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

 مجموع الفقرة :  11 

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

1612 494 682--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

682 494 12  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

بناء الداخليات10

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

 مجموع الفقرة :  16 

التربية الساسية مشروع ميدا )2 17 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  17 

دعم التعليم الساسي 18 33

تجهيز10

11------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

12------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

13------ شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات352

15------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

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

حظيرة السيارات30

31------ شراء السيارات النفعية8511

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية50

51------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

52------ تداريب و تكوين بالمقاولة454

53------ ساعات إضافية و مصاريف التعاب121

54------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

187



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.11.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

55------ مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب4211

57------ مصاريف تأطير التكوين بالخارج454

58------ حملت التوعية46

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

مصاريف تدبير المشروع70

71------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

72------ طبع و إعادة إنتاج النصوص46

74------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

77------ شراء الوقود والزيوت331

78------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

79------ شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

80------ مصاريف العلن46

 مجموع الفقرة :  18 

تنمية التعليم الثانوي العدادي 20

البرنامج العام 21 66

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

مصاريف برنامج ترميم وتهيئة المؤسسات المدرسية40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  21 

التربية الساسية مشروع ميدا )2 22 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  22 

تنمية التعليم الثانوي التأهيلي 30

البرنامج العام للثانويات 31 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ 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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  31 

مشروع تقوية التعليم الثانوي و التقني 32 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  32 

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة -

 الحسيمة - تاونات

60 33

1030 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 30  مجموع الفقرة :  60 

 42 494 682  مجموع المادة :  3015 

جهة طنجة - تطوان3016

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر 10

تنمية التعليم الولي 11 32

بناء قاعات للتعليم الولي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

33------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

 مجموع الفقرة :  11 

توسيع العرض التربوي للتعليم اللزامي 12 33

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم البتدائي10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

15------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز المؤسسات التعليمية20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

25------ شراء المؤلفات والكتب352

27------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

الرفع من القدرة الستعابية بالتعليم العدادي30

31------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

32------ شراء الراضي811

33------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

34------ مصاريف رخصة البناء499

تجهيز العداديات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء المؤلفات والكتب352

45------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  12 

إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية 13 32

تأهيل المؤسسات بالتعليم البيدائي10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

13------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

14------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

15------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

1611 293 755--- دفع للجماعات المحلية لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي762

تأهيل المؤسسات بالتعليم بالثانوي العدادي20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

23------ نقل وإصلح القسام المدرسية872

24------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

25------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

755 293 11  مجموع الفقرة :  13 

تكافؤ فرص ولوج التعليم اللزامي 14 32

بناء الداخليات10

11------ دراسات خاصة ببناء الداخليات881

13------ بناء الداخليات بالمدارس البتدائية8211

تجهيز الداخليات20

21------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

تأهيل الداخليات بالمؤسسات التعليمية30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال تهيئة وترميم الداخليات بالتعليم البتدائي872

 مجموع الفقرة :  14 

التركيز على المعارف والكفايات الساسية 15 31
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

10------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

20------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

 مجموع الفقرة :  15 

تحسين جودة الحياة المدرسية 16 31

تأهيل الملعب الرياضية10

11------ دراسات و مراقبات452

12------ تهيئة وتجهيز الملعب الرياضية872

 مجموع الفقرة :  16 

التربية الساسية مشروع ميدا )2 17 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  17 

دعم التعليم الساسي 18 33

تجهيز10

11------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

12------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

13------ شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات352

15------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

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

حظيرة السيارات30

31------ شراء السيارات النفعية8511

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية50

51------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

52------ تداريب و تكوين بالمقاولة454

53------ ساعات إضافية و مصاريف التعاب121

54------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

55------ مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب4211

57------ مصاريف تأطير التكوين بالخارج454

58------ حملت التوعية46

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

مصاريف تدبير المشروع70

71------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

72------ طبع و إعادة إنتاج النصوص46

74------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

77------ شراء الوقود والزيوت331

78------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

79------ شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

80------ مصاريف العلن46

 مجموع الفقرة :  18 

تنمية التعليم الثانوي العدادي 20

البرنامج العام 21 66

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

مصاريف برنامج ترميم وتهيئة المؤسسات المدرسية40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  21 

التربية الساسية مشروع ميدا )2 22 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  22 

تنمية التعليم الثانوي التأهيلي 30

البرنامج العام للثانويات 31 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

22------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

24------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات50

51------ دراسات و مراقبات452

52------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  31 

مشروع تقوية التعليم الثانوي و التقني 32 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات30

31------ دراسات و مراقبات452

32------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  32 

تنمية الموارد البشرية والكفايات البيداغوجية 40

المدارس العليا للساتدة 41 33

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

تجهيز20

21------ دراسات و مراقبات452

22------ شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

24------ شراء أثاث ومعدات الداخلية879

25------ شراء المؤلفات والكتب352

26------ شراء السيارات النفعية8511

صيانة و إصلح الثاث و العتاد30

31------ صيانة و اصلح اثاث التعليم و عتاد المكتب4134

32------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

33------ صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

تهيئة و ترميم البنايات و المرافقات40

41------ دراسات و مراقبات452

42------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

 مجموع الفقرة :  41 

بناء مقرات النيابات القيمية 50 31

تشييد البنايات10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ تشييد المباني الدارية8211

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في نفقات الستثمار للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة -

 تطوان

60 33

1085 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 85  مجموع الفقرة :  60 

 96 293 755  مجموع المادة :  3016 

ميدان محاربة  المية والتربية غير النظامية5000

الدارة العامة5100
دعم المهام 10 35

شراء الراضي و البنايات10

11------ شراء الراضي811

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ أشغال التهيئة والقامة872

14------ تشييد المباني الدارية8211

تجهيز معلومياتي20

21------ 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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

22------ شراء لوازم معلومياتية353

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40250 000--- شراء السيارات النفعية8511

501 250 000--- حملت التوعية46

000 500 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 500 000  مجموع المادة :  5100 

مديرية محاربة المية5200
دعم المهام 10 31

تجهيز معلومياتي10

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

12------ شراء لوازم معلومياتية353

20200 000--- الجائزة الوطنية لمحاربة المية وهدايا589

30------ اشتراك وتوثيق352

000 200  مجموع الفقرة :  10 

برنامج محاربة المية عبر الحمعيات 20 31

104 000 00033 000 000 المساهمة في محو المية57

203 900 0005 000 000 دراسات و مساعدة تقنية452

3011 821 00010 000 000 طبع و إعادة إنتاج النصوص46

40------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

50------ دراسات التدقيق و المتابعة و التقييم451

60------ تكوين المنشطين454

70------ مصاريف طبع مؤلفات خاصة بمحو المية351

000 000 48  مجموع الفقرة :  20   19 721 000

البرنامج العام 30 31

10------ حملت التوعية46

20------ دراسات و مساعدة تقنية452

302 000 00020 000 000 مصاريف الدروس والتعاب121

40200 000--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

50------ مصاريف التدقيق و التقييم459

60------ تكوين المنشطين454

70------ تكوين ومساعدة تقنية454

80------ مصاريف طبع مؤلفات خاصة بمحو المية351

000 000 20  مجموع الفقرة :  30   2 200 000

برنامج القطاعات الحكومية 40 31

10------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

20------ دراسات و مساعدة تقنية452

302 000 00010 000 000 مصاريف الدروس والتعاب121

40------ مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

50------ دراسات التدقيق و المتابعة و التقييم451

60------ تكوين المنشطين454

70------ تكوين ومساعدة تقنية454

80------ مصاريف طبع مؤلفات خاصة بمحو المية351

000 000 10  مجموع الفقرة :  40   2 000 000

برنامج القطاع الخاص 50 31

10------ حملت التوعية46

20------ دراسات و مساعدة تقنية452
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

30------ دراسات التدقيق و المتابعة و التقييم451

 مجموع الفقرة :  50 

تحسين التكوين الساسي للكبار ) مشروع ألفا المغرب 60 69

مصاريف تجديد وتصميم العتاد والكتب التعليمية10

11------ دراسات و مساعدة تقنية452

12------ مصاريف طبع مؤلفات خاصة بمحو المية351

13------ شراء العتاد التعليمي84

14------ اشتراك وتوثيق352

مصاريف تدعيم القدرات التعليمية للفاعلين20

21------ دراسات و مساعدة تقنية452

22------ شراء العتاد التعليمي84

23------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

24------ اشتراك وتوثيق352

مصاريف تدعيم قدرات تدبير الداري30

31------ دراسات و مساعدة تقنية452

مصاريف تقوية العمال الساسية وفعالية مشاريع محاربة المية40

41------ دراسات حول الحاجيات المرتبطة بمجال محاربة المية الخاصة بالمجموعات 451

الحضرية
42------ دراسات و مساعدة تقنية452

43------ اشتراك وتوثيق352

44------ دراسات متعلقة بالتجديدات في مجال محاربة المية451

مصاريف تقييم وقع المشروع ودراسة برامج محو المية50

51------ دراسات و مساعدة تقنية452

52------ دراسات التحليل451

60------ المساهمة في محو المية57

 مجموع الفقرة :  60 

دعم لوضع ستراتيجية محاربة المية )التحاد الروبي 70

دعم المهام 71 31

تجهيز معلومياتي10

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

12------ شراء لوازم معلومياتية353

20------ الجائزة الوطنية لمحاربة المية وهدايا589

30------ اشتراك وتوثيق352

 مجموع الفقرة :  71 

برنامج محاربة المية عبر الحمعيات 72 31

10------ المساهمة في محو المية57

20------ دراسات و مساعدة تقنية452

30------ طبع و إعادة إنتاج النصوص46

40------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

50------ دراسات التدقيق و المتابعة و التقييم451

60------ تكوين المنشطين454

70------ مصاريف طبع مؤلفات خاصة بمحو المية351

 مجموع الفقرة :  72 

البرنامج العام 73 31

10------ حملت التوعية46

20------ دراسات و مساعدة تقنية452

30------ مصاريف الدروس والتعاب121
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

40------ مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

50------ مصاريف التدقيق و التقييم459

60------ تكوين المنشطين454

70------ تكوين ومساعدة تقنية454

80------ مصاريف طبع مؤلفات خاصة بمحو المية351

 مجموع الفقرة :  73 

برنامج القطاعات الحكومية 74 31

10------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

20------ دراسات و مساعدة تقنية452

30------ مصاريف الدروس والتعاب121

40------ مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

50------ دراسات التدقيق و المتابعة و التقييم451

60------ تكوين المنشطين454

70------ تكوين ومساعدة تقنية454

80------ مصاريف طبع مؤلفات خاصة بمحو المية351

 مجموع الفقرة :  74 

برنامج القطاع الخاص 75 31

10------ حملت التوعية46

20------ دراسات و مساعدة تقنية452

30------ دراسات التدقيق و المتابعة و التقييم451

 مجموع الفقرة :  75 

 24 121 000 78 000 000  مجموع المادة :  5200 

جهة وادي الذهب- الكويرة5201

حملت محاربة المية 10 69

10300 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 300  مجموع الفقرة :  10 

 300 000  مجموع المادة :  5201 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء5202

حملت محاربة المية 10 69

10500 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 500  مجموع الفقرة :  10 

 500 000  مجموع المادة :  5202 

جهة كلميم - السمارة5203

حملت محاربة المية 10 69

101 500 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 500 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 500 000  مجموع المادة :  5203 

جهة سوس - ماسة - درعة5204

حملت محاربة المية 10 69

109 000 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 000 9  مجموع الفقرة :  10 

 9 000 000  مجموع المادة :  5204 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن5205
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1.2.2.0.0.11.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

حملت محاربة المية 10 69

104 000 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 000 4  مجموع الفقرة :  10 

 4 000 000  مجموع المادة :  5205 

جهة الشاوية - ورديغة5206

حملت محاربة المية 10 69

104 000 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 000 4  مجموع الفقرة :  10 

 4 000 000  مجموع المادة :  5206 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز5207

حملت محاربة المية 10 69

108 000 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 000 8  مجموع الفقرة :  10 

 8 000 000  مجموع المادة :  5207 

الجهة الشرقية5208

حملت محاربة المية 10 69

106 500 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 500 6  مجموع الفقرة :  10 

 6 500 000  مجموع المادة :  5208 

جهة الدارالبيضاء الكبرى5209

حملت محاربة المية 10 69

107 500 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 500 7  مجموع الفقرة :  10 

 7 500 000  مجموع المادة :  5209 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير5210

حملت محاربة المية 10 69

105 500 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 500 5  مجموع الفقرة :  10 

 5 500 000  مجموع المادة :  5210 

جهة دكالة - عبدة5211

حملت محاربة المية 10 69

105 000 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 000 5  مجموع الفقرة :  10 

 5 000 000  مجموع المادة :  5211 

جهة تادلة - أزيلل5212

حملت محاربة المية 10 69

104 700 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 700 4  مجموع الفقرة :  10 

 4 700 000  مجموع المادة :  5212 

جهة مكناس -  تافيللت5213

حملت محاربة المية 10 69
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1.2.2.0.0.11.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

105 500 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 500 5  مجموع الفقرة :  10 

 5 500 000  مجموع المادة :  5213 

جهة فاس - بولمان5214

حملت محاربة المية 10 69

103 500 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 500 3  مجموع الفقرة :  10 

 3 500 000  مجموع المادة :  5214 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات5215

حملت محاربة المية 10 69

105 000 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 000 5  مجموع الفقرة :  10 

 5 000 000  مجموع المادة :  5215 

جهة طنجة - تطوان5216

حملت محاربة المية 10 69

105 500 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 500 5  مجموع الفقرة :  10 

 5 500 000  مجموع المادة :  5216 

ميدان التربية غير النظامية5300
برنامج :مدرسة الفرصة الثانية 10 32

الحتضان10

11------ المساهمة في التربية الغير النظامية752

12------ طبع و إعادة إنتاج النصوص46

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ حملت التوعية46

برنامج الجمعيات20

212 600 0001 499 000 المساهمة في التربية الغير النظامية752

222 480 0005 000 000 طبع و إعادة إنتاج النصوص46

231 200 0001 200 000 دراسات و مساعدة تقنية452

24500 000500 000 حملت التوعية46

25------ مصاريف الدروس والتعاب121

سلك الستدراك30

31------ المساهمة في التربية الغير النظامية752

32------ طبع و إعادة إنتاج النصوص46

33------ دراسات و مساعدة تقنية452

34------ حملت التوعية46

351 500 000--- مصاريف الدروس والتعاب121

000 199 8  مجموع الفقرة :  10   8 280 000

برنامج محاربة الهدر المدرسي 20 32

خليا اليقظة10

11------ ساعات إضافية و مصاريف التعاب121

12------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

13------ حملت التوعية46

الدعم التربوي20
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1.2.2.0.0.11.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

21------ المساهمة في التربية الغير النظامية752

222 500 000--- مصاريف الدروس والتعاب121

23200 000200 000 حملت التوعية46

دعم تمدرس الطفولة الصغيرة30

31------ المساهمة في التربية الغير النظامية752

32------ مصاريف الدروس والتعاب121

33------ حملت التوعية46

000 200  مجموع الفقرة :  20   2 700 000

 10 980 000 8 399 000  مجموع المادة :  5300 

جهة وادي الذهب- الكويرة5301

مشروع التربية غير النظامية 10 32

10199 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 199  مجموع الفقرة :  10 

 199 000  مجموع المادة :  5301 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء5302

مشروع التربية غير النظامية 10 32

10400 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 400  مجموع الفقرة :  10 

 400 000  مجموع المادة :  5302 

جهة كلميم - السمارة5303

مشروع التربية غير النظامية 10 32

10500 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 500  مجموع الفقرة :  10 

 500 000  مجموع المادة :  5303 

جهة سوس - ماسة - درعة5304

مشروع التربية غير النظامية 10 32

101 100 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 100 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 100 000  مجموع المادة :  5304 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن5305

مشروع التربية غير النظامية 10 32

10600 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 600  مجموع الفقرة :  10 

 600 000  مجموع المادة :  5305 

جهة الشاوية - ورديغة5306

مشروع التربية غير النظامية 10 32

10500 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 500  مجموع الفقرة :  10 

 500 000  مجموع المادة :  5306 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز5307

مشروع التربية غير النظامية 10 32

10500 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751
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1.2.2.0.0.11.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

000 500  مجموع الفقرة :  10 

 500 000  مجموع المادة :  5307 

الجهة الشرقية5308

مشروع التربية غير النظامية 10 32

10500 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 500  مجموع الفقرة :  10 

 500 000  مجموع المادة :  5308 

جهة الدارالبيضاء الكبرى5309

مشروع التربية غير النظامية 10 32

101 200 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 200 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 200 000  مجموع المادة :  5309 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير5310

مشروع التربية غير النظامية 10 32

101 100 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 100 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 100 000  مجموع المادة :  5310 

جهة دكالة - عبدة5311

مشروع التربية غير النظامية 10 32

10500 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 500  مجموع الفقرة :  10 

 500 000  مجموع المادة :  5311 

جهة تادلة - أزيلل5312

مشروع التربية غير النظامية 10 32

10600 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 600  مجموع الفقرة :  10 

 600 000  مجموع المادة :  5312 

جهة مكناس -  تافيللت5313

مشروع التربية غير النظامية 10 32

10900 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 900  مجموع الفقرة :  10 

 900 000  مجموع المادة :  5313 

جهة فاس - بولمان5314

مشروع التربية غير النظامية 10 32

10600 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 600  مجموع الفقرة :  10 

 600 000  مجموع المادة :  5314 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات5315

مشروع التربية غير النظامية 10 32

10600 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 600  مجموع الفقرة :  10 
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

 600 000  مجموع المادة :  5315 

جهة طنجة - تطوان5316

مشروع التربية غير النظامية 10 32

10600 000--- إعانة التجهيز للكاديميات751

000 600  مجموع الفقرة :  10 

 600 000  مجموع المادة :  5316 

إدارة التعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي6000

الدارة العامة6100
دعم للمهام 10

بناء و تجهيز 11 66

1017 225 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

32------ الشغال التكميلية8211

33------ الشغال المتخصصة8211

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية40

41400 000--- أشغال التهيئة للمباني والقامة872

42------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

أثات وعتاد ولوازم المكتب50

513 450 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

521 250 000--- شراء عتاد المطبعة والطبع849

53140 000--- شراء عتاد لتكييف الهواء844

حظيرة السيارات60

61360 000--- شراء السيارات النفعية8511

62------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

63------ شراء السيارات السياحية8512

000 825 22  مجموع الفقرة :  11 

تحديث الدارة 12 12

عتاد معلومياتي10

112 000 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

دراسات وتداريب وتموين20

211 200 000--- دراسات ومساعدة تقنية متعلقة بالدعم لمهام القطاع452

22200 000--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

000 400 3  مجموع الفقرة :  12 

إتمام المشاريع 13 12

10------ إتمام المشاريع القديمة8211

 مجموع الفقرة :  13 

 26 225 000  مجموع المادة :  6100 

المركز الوطني للبحث العلمي والتقني6700
تطوير البحث لفائدة التنمية القتصادية والجتماعية 10

مساهمة الدولة في نفقات الستثمار للمركز الوطني  للبحث العلمي و التقني 11 35

10------ إعانة التجهيز للمركز الوطني للبحث العلمي و التقني751
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  6700 

المكتب الوطني للعمال الجامعية الجتماعية و الثقافية6900
إنعاش الحياة الطلبية 10

المساهمة في نفقات الستثمار للمكتب الوطني للعمال الجامعية الجتماعية 

والثقافية

11 35

10------ إعانة التجهيز للمكتب الوطني للعمال الجامعية الجتماعية والثقافية751

 مجموع الفقرة :  11 

 مجموع المادة :  6900 

مديريات التعليم العلي وتكوين الطر والبحث العلمي7000

مديربة التعليم العالي7100
تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

بناء و تهيئة و تجهيز المؤسسات الجامعية 11 35

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

32------ الشغال التكميلية8211

33------ الشغال المتخصصة8211

تشييد السكنى الدارية40

41------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

42------ الشغال التكميلية8211

43------ الشغال المتخصصة8211

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية50

51------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

52------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء العتاد العلمي وعتاد التعليم70

71------ شراء عتاد علمي84

72------ شراء عتاد التعليم849

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

90------ شراء مؤلفات تقنية وتربوية352

 مجموع الفقرة :  11 

مساهمة في نفقات الستثمار للجامعات 12 35

10------ إعانة للجامعات751

 مجموع الفقرة :  12 

شراكة 13 99

10------ دفع لوكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية بعمالت وأقاليم الشمال لبناء 751

وتجهيز المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة

 مجموع الفقرة :  13 

البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي 20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة 21 35

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي10

11505 331 720150 520 000 إعانة للجامعات751

12120 000 000--- إعانة للمكتب الوطني للعمال الجامعية الجتماعية والثقافية لتسهيل شروط ولوج 751

التعليم العالي
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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 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي

تشجيع البحث العلمي20

2124 000 000--- إعانة للجامعات751

2245 000 000--- إعانة التجهيز للمركز الوطني للبحث العلمي و التقني751

000 520 150  مجموع الفقرة :  21   694 331 720

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين 22 35

ترشيد الموارد البشرية10

1115 000 000--- إعانة للجامعات751

000 000 15  مجموع الفقرة :  22 

دراسات , تداريب, تكوين و مساعدة تقنية 23 35

1030 000 000--- دراسات ومساعدة تقنية متعلقة بالدعم لمهام القطاع452

20------ مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

000 000 30  مجموع الفقرة :  23 

 739 331 720 150 520 000  مجموع المادة :  7100 

مديرية تكوين الطر7900
تكوين الطر 10

بناء وتجهيز وتهيئة الدارة المركزية ومؤسسات تكوين الطر 11 35

تحملت عقارية10

11------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

12------ شراء الراضي811

13------ أشغال تشييد مؤسسات تكوين الطر8211

14300 000--- اشغال التهيئة والقامة لمؤسسات تكوين الطر872

حظيرة السيارات20

21300 000--- شراء السيارات النفعية8511

22------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

23------ شراء السيارات السياحية8512

000 600  مجموع الفقرة :  11 

تحديث الدارة 12 12

شراء العتاد التقني والمعلومياتي10

11600 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12200 000--- شراء عتاد تقني لتجهيز مؤسسات تكوين الطر84

13200 000--- شراء عتاد التعليم849

دراسات وأبحاث20

211 300 000--- دراسات قطاعية451

22------ دراسات عامة451

000 300 2  مجموع الفقرة :  12 

 2 900 000  مجموع المادة :  7900 

المؤسسات الجامعية ا8000

جامعة محمد الخامس -أكدال-8100

جهة الرباط - سل - زمور - زعير8110

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

مساهمة في نفقات الستثمار لجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط 11 35

106 000 000--- إعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي751

201 078 105--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس751

30328 250--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات751
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355 406 7  مجموع الفقرة :  11 

بناء و تجهيز المؤسسات الجامعية الجديدة 12 35

10------ إعانة لرئاسة الجامعة محمد الخامس أكدال - الرباط751

 مجموع الفقرة :  12 

 7 406 355  مجموع المادة :  8110 

جامعة محمد الخامس السويسي ـ الرباط8200

جهة الرباط - سل - زمور - زعير8210

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

مساهمة في نفقات الستثمار لجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط 11 35

10------ إعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي751

201 155 185--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس751

30391 875--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات751

4011 450 00010 550 000 إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 3300 طبيب751

000 550 10  مجموع الفقرة :  11   12 997 060

بناء و تجهيز المؤسسات الجامعية الجديدة 12 35

10------ إعانة لرئاسة جامعة محمد الخامس السويسي -الرباط751

 مجموع الفقرة :  12 

 12 997 060 10 550 000  مجموع المادة :  8210 

جا معة إبن طفيل ـ القنيطرة8300

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن8305

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

مساهمة في نفقات الستثمار لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة 11 35

1030 000 00010 000 000 إعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي751

20349 375--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس751

30105 638--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات751

000 000 10  مجموع الفقرة :  11   30 455 013

بناء و تجهيز المؤسسات الجامعية الجديدة 12 35

10------ إعانة لرئاسة جامعة إبن طفيل القنيطرة751

 مجموع الفقرة :  12 

 30 455 013 10 000 000  مجموع المادة :  8305 

جامعة عبد المالك السعدي ـ تطوان8400

جهة طنجة - تطوان8416

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

مساهمة في نفقات الستثمار لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان 11 35

1058 000 00010 000 000 إعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي751

2014 693 505--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس751

30183 208--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات751

000 000 10  مجموع الفقرة :  11   72 876 713

بناء و تجهيز المؤسسات الجامعية الجديدة 12 35

10------ إعانة لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي تطوان751

 مجموع الفقرة :  12 

 72 876 713 10 000 000  مجموع المادة :  8416 
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رمز 
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جامعة سيدي محمد بن عبد ال - فاس-8500

جهة فاس - بولمان8514

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

مساهمة في نفقات الستثمار لجامعة سيدي محمد بن عبد ال بفاس 11 35

105 000 000--- إعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي751

201 217 050--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس751

30219 632--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات751

4011 620 00013 630 000 إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 3300 طبيب751

000 630 13  مجموع الفقرة :  11   18 056 682

بناء و تجهيز المؤسسات الجامعية الجديدة 12 35

10------ إعانة لرئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد ال - فاس751

 مجموع الفقرة :  12 

 18 056 682 13 630 000  مجموع المادة :  8514 

جامعة مولي اسماعيل -مكناس-8600

جهة مكناس -  تافيللت8613

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

مساهمة في نفقات الستثمار لجامعة مولي إسماعيل بمكناس 11 35

106 000 000--- إعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي751

201 244 405--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس751

30245 260--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات751

665 489 7  مجموع الفقرة :  11 

بناء و تجهيز المؤسسات الجامعية الجديدة 12 35

10------ إعانة لرئاسة جامعة مولي إسماعيل - مكناس751

 مجموع الفقرة :  12 

 7 489 665  مجموع المادة :  8613 

جامعة محمد الول  -وجدة-8700

الجهة الشرقية8708

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

مساهمة في نفقات الستثمار لجامعة محمد الول بوجدة 11 35

105 000 000--- إعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي751

204 646 470--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس751

30221 250--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات751

4044 000 00011 120 000 إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 3300 طبيب751

000 120 11  مجموع الفقرة :  11   53 867 720

بناء و تجهيز المؤسسات الجامعية الجديدة 12 35

10------ إعانة لرئاسة جامعة محمد الول - وجدة751

 مجموع الفقرة :  12 

 53 867 720 11 120 000  مجموع المادة :  8708 

جامعة القرويين - فاس-8800

جهة فاس - بولمان8814

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

مساهمة في نفقات الستثمار لجامعة القرويين بفاس 11 35
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10------ إعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي751

 مجموع الفقرة :  11 

بناء و تجهيز المؤسسات الجامعية الجديدة 12 35

10------ إعانة لرئاسة جامعة القرويين - فاس751

 مجموع الفقرة :  12 

 مجموع المادة :  8814 

المؤسسات الجامعية اا9000

جامعة الحسن الثاني  ـ عين الشق - الدار البيضاء9100

جهة الدارالبيضاء الكبرى9109

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

مساهمة في نفقات الستثمار لجامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء 11 35

10------ إعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي751

20312 060--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس751

30212 500--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات751

4011 450 00010 550 000 إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 3300 طبيب751

000 550 10  مجموع الفقرة :  11   11 974 560

بناء و تجهيز المؤسسات الجامعية الجديدة 12 35

10------ إعانة لرئاسة جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء751

 مجموع الفقرة :  12 

 11 974 560 10 550 000  مجموع المادة :  9109 

جامعة الحسن الثاني بالمحمدية9200

جهة الدارالبيضاء الكبرى9209

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

مساهمة في نفقات الستثمار لجامعة الحسن الثاني بالمحمدية 11 35

1010 000 000--- إعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي751

20944 650--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس751

30227 500--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات751

150 172 11  مجموع الفقرة :  11 

بناء و تجهيز المؤسسات الجامعية الجديدة 12 35

10------ إعانة لرئاسة جامعة الحسن الثاني - المحمدية751

 مجموع الفقرة :  12 

 11 172 150  مجموع المادة :  9209 

جامعة شعيب الدكالي بالجديدة9300

جهة دكالة - عبدة9311

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

مساهمة في نفقات الستثمار لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة 11 35

1030 000 00010 000 000 إعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي751

20234 000--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس751

3068 750--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات751

000 000 10  مجموع الفقرة :  11   30 302 750

بناء و تجهيز المؤسسات الجامعية الجديدة 12 35

10------ إعانة لرئاسة جامعة شعيب الدكالي - الجديدة751

 مجموع الفقرة :  12 
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 30 302 750 10 000 000  مجموع المادة :  9311 

جامعة الحسن الول بسطات9400

جهة الشاوية - ورديغة9406

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

مساهمة في نفقات الستثمار لجامعة الحسن الول بسطات 11 35

1040 000 000--- إعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي751

20793 275--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس751

30162 500--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات751

775 955 40  مجموع الفقرة :  11 

بناء و تجهيز المؤسسات الجامعية الجديدة 12 35

10------ إعانة لرئاسة جامعة الحسن الول - سطات751

 مجموع الفقرة :  12 

 40 955 775  مجموع المادة :  9406 

جامعة القاضي عياض -مراكش-9500

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز9507

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

مساهمة في نفقات الستثمار لجامعة القاضي عياض بمراكش 11 35

1010 000 000--- إعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي751

2012 516 490--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس751

30265 250--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات751

4011 620 00013 630 000 إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 3300 طبيب751

000 630 13  مجموع الفقرة :  11   34 401 740

بناء و تجهيز المؤسسات الجامعية الجديدة 12 35

10------ إعانة لرئاسة جامعة القاضي عياض - مراكش751

 مجموع الفقرة :  12 

 34 401 740 13 630 000  مجموع المادة :  9507 

جامعة ابن زهر -أكادير-9600

جهة سوس - ماسة - درعة9604

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

مساهمة في نفقات الستثمار اجامعة ابن زهر بأكادير 11 35

1041 000 00010 000 000 إعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي751

207 444 035--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس751

3059 887--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم خطة التكوين ترحيل الخدمات751

000 000 10  مجموع الفقرة :  11   48 503 922

بناء و تجهيز المؤسسات الجامعية الجديدة 12 35

10------ إعانة لرئاسة جامعة إبن زهر - أكادير751

 مجموع الفقرة :  12 

 48 503 922 10 000 000  مجموع المادة :  9604 

جامعة السلطان مولي سليمان- بني ملل9700

جهة تادلة - أزيلل9712

تنمية مكانة التعليم العالي ومساهمته في النمو الجتماعي القتصادي 10

المساهمة في نفقات التجهيز لجامعة السلطان مولي سليمان ببني ملل 11 35
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106 000 000--- إعانة لرئاسة الجامعة و مؤسسات التعليم العالي751

20716 175--- إعانة التجهيز للمؤسسات الجامعية برسم مبادرة تكوين 10000 مهندس751

175 716 6  مجموع الفقرة :  11 

بناء و تجهيز المؤسسات الجامعية الجديدة 12 35

10------ إعانة لرئاسة جامعة السلطان مولي سليمان ببني ملل751

 مجموع الفقرة :  12 

 6 716 175  مجموع المادة :  9712 

000 399 766 1 000 327 691 5  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.11.000 
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قانون المالية لسنة 2009

وزارة الصحة

ميزانية التسيير

000 070 404 5 الموظفون و العوان

000 947 844 2 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 1 543 478 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 100 1 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام51

1115 359 944 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

1124 908 000 أعوان دائمون21

1134 480 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

121--- تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف50

12210 000 تعويض عن التنصيب51

14350 000 مساعدة استثنائية عن السكن52

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

122350 000 مصاريف المهمة لمدة قصيرة54

1221318 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة55

تعويضات عن الخطار والعباء60

12330 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين61

129--- تعويضات الفصل عن العمل للعوان المتعاقدين62

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد63

تعويضات جزافية70

122150 000 تعويضات جزافية للطباء والصيادلة وجراحي السنان المكلفين بمصلحة وللمهندسين المستشارين71

58233 000 000 مكافأة الطباء الداخليين والخارجيين و القاطنين72

112830 000 تعويضات جزافية للممرضات الراهبات73

000 070 404 5 مجموع الفقرة :  10

000 070 404 5 مجموع المادة :  0000 

000 070 404 5 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.12.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

2400 000 ضرائب ورسوم11

44127 000 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4414--- اكتراء بنايات ادارية أخرى وتحملت تابعة13

41123 000 000 صيانة و إصلح العقارات14

41322 515 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية15

4911 919 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات16

4993 728 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة17

419360 000 صيانة المساحات الخضراء18

3250 000 شراء مواد البناء19

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية20

8451 300 000 شراء عتاد معلومياتي21

849--- شراء عتاد المعامل22

84450 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري23

37350 000 قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 24

37210 000 شراء قطع الغيار للعتاد التقني25

35375 000 شراء لوازم و توابع كهربائية وإلكترونية وتقنية26

3977 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير27

4133400 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات28

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني29

مصاريف أخرى30

645 000 مصاريف مالية31

459--- مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية32

459--- مصاريف ملزمة لمنازعات الصفقات العمومية المتعلقة بالشغال واللوازم والخدمات33

455--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء34

5844 800 000 تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية35

2920 000 مصاريف الجراءات المباشرة36

4650 000 مصاريف الشهار والعلن37

4750 000 مصاريف االقامة والستقبال38

47600 000 مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم الحفلت39

حظيرة السيارات40

41316 500 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

3316 000 000 شراء الوقود والزيوت42

879--- تهيئة السيارات43

24700 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية44

4933 500 000 تأمين السيارات والسائقين45

4421--- اكتراء وسائل النقل46

4421300 000 اكتراء السيارات47

نقل وتنقل50

4211800 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

42121 200 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

42211 000 000 تعويضات التنقل داخل المملكة54

4222700 000 تعويضات المهمة بالخارج55
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4214--- تعويضات كيلومترية56

نفقات مختلفة60

336--- إرجاع مصاريف التدفئة61

336180 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة62

84910 000 شراء عتاد المطبخ والمغسلة63

36920 000 مصاريف ملء المطفآت64

413220 000 صيانة وإصلح منشآت التبريد65

34250 000 لباس العوان66

441440 000 اكتراء قاعات المحاضرات67

87930 000 تأثيث وتزيين68

3938 000 شراء صور صاحب الجللة والرايات واللفتات69

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات70

352100 000 اشتراك وتوثيق وطبع80

000 667 47 مجموع الفقرة :  10

20 تصفية متأخرات وأتاوات ورسوم51

رسوم وإتاوات10

4313 300 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية11

352500 000 الشتراكات في شبكة النترنيت12

4331 000 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة13

434100 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت14

431300 000 مستحقات التصال بالراديو15

3331 000 000 مستحقات الماء16

3322 600 000 مستحقات الكهرباء17

844100 000 شراء و تركيب عتاد المواصلت السلكية و اللسلكية18

4123100 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف19

تصفية المتأخرات20

4312 000 000 تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصلت اللسلكية21

433--- تصفية متأخرات رسوم ومستحقات استعمال الخطوط والقنوات المتخصصة22

332--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء23

333--- تصفية متأخرات مستحقات الماء24

000 000 11 مجموع الفقرة :  20

30 أعمال إجتماعية ومساعدة64
5736 000 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين10

5722 600 000 إعانة لفائدة الهيئة الوطنية للطباء20

5728 000 000 إعانة لفائدة الهيئات ذات المصلحة العمومية والمساعدة الستشفائية30

000 600 16 مجموع الفقرة :  30

40 تحويلت ودفوعات ومساهمات51
54379 049 227 دفع لفائدة الحساب المرصد لمور خصوصية "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية10

591500 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية20

59276 000 مساهمة وزارة الصحة في مشروع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية30

553600 000 دفع برسم خدمات الشراف المنتدب40

227 225 380 مجموع الفقرة :  40

50 التنمية القروية74
74--- دفع لفائدة صندوق التنمية القروية10

مجموع الفقرة :  50

227 492 455 مجموع المادة :  0000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الوزير والديوان والمفتشية العامة والكتابة العامة والمصالح الخارجية للوزارة1000

الديوان1200
10 دعم المهام51

أثاث وعتاد ولوازم المكتب10

871120 000 شراء عتاد وأثاث المكتب11

413440 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب12

351100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات13

عتاد تقني ومعلومياتي20

353110 000 لوازم المعلوميات والبرامج21

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة22

نفقات مختلفة30

36940 000 شراء مواد النظافة والتطهير31

359--- شراء لوازم النظافة32

35240 000 اشتراك وتوثيق وطبع33

46--- مصاريف الشهار والعلن34

47300 000 مصاريف االقامة والستقبال35

4750 000 مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم الحفلت36

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت37

454150 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات38

35330 000 شراء لوازم التصوير ومصاريف السحب التصويري39

421150 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب40

000 030 1 مجموع الفقرة :  10

000 030 1 مجموع المادة :  1200 

المفتشية العامة1300
10 دعم المهام51

أثات وعتاد ولوازم المكتب10

87180 000 شراء عتاد وأثاث المكتب11

41345 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب12

35190 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات13

عتاد تقني ومعلومياتي20

35355 000 لوازم المعلوميات والبرامج21

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة22

نفقات مختلفة30

369--- شراء مواد النظافة والتطهير31

359--- شراء لوازم النظافة32

352--- اشتراك وتوثيق وطبع33

46--- مصاريف الشهار والعلن34

4725 000 مصاريف االقامة والستقبال35

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت36

45425 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات37

نقل وتنقل40

421120 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

4221250 000 تعويضات التنقل داخل المملكة42

000 550 مجموع الفقرة :  10

000 550 مجموع المادة :  1300 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الكتابة العامة1400
10 دعم المهام51

أثات وعتاد ولوازم المكتب10

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب11

413460 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب12

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات13

عتاد تقني ومعلومياتي20

353200 000 لوازم المعلوميات والبرامج21

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة22

نفقات مختلفة30

369--- شراء مواد النظافة والتطهير31

359--- شراء لوازم النظافة32

352200 000 اشتراك وتوثيق وطبع33

4610 000 مصاريف الشهار والعلن34

47180 000 مصاريف االقامة والستقبال35

4730 000 مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم الحفلت36

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت37

45430 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات38

نقل وتنقل40

421140 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

42214 000 000 تعويضات التنقل داخل المملكة42

000 000 5 مجموع الفقرة :  10

20 إعلم واتصال وتربية وإنعاش الصحة51

أثاث وعتاد ولوازم المكتب10

871300 000 شراء عتاد وأثاث المكتب11

413430 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب12

35150 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات13

عتاد تقني ومعلومياتي20

846--- شراء عتاد تقني21

372--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني22

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري23

353--- شراء اللوازم السمعية- البصرية24

849--- شراء عتاد المعامل25

353400 000 لوازم المعلوميات والبرامج26

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني27

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة28

3534 000 شراء لوازم و توابع كهربائية وإلكترونية وتقنية29

نفقات مختلفة30

3594 000 شراء لوازم النظافة31

35220 000 اشتراك وتوثيق وطبع32

465 000 مصاريف الشهار والعلن33

47400 000 مصاريف االقامة والستقبال34

39930 000 مصاريف التلفيف والتكييف35

49--- مصاريف إعادة النتاج و التصوير36

353--- شراء لوازم التصوير ومصاريف السحب التصويري37

454200 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات38

214
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

نقل وتنقل40

421130 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

4221300 000 تعويضات التنقل داخل المملكة42

000 773 1 مجموع الفقرة :  20

000 773 6 مجموع المادة :  1400 

المصالح الخارجية للوزارة1500
10 نفقات الجور51

12990 000 000 التعويضات عن الحراسة وعن الخدمة اللزامية10

111--- أجور وتعويضات للموظفين الملحقين تلقائيا بالمراكز الستشفائية20

000 000 90 مجموع الفقرة :  10

20 مخطط الصحة على الصعيد القروي51
3316 200 000 شراء الوقود والزيوت10

41311 500 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات20

42214 000 000 تعويضات التنقل داخل المملكة30

4211200 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب40

4213100 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد50

000 000 12 مجموع الفقرة :  20

000 000 102 مجموع المادة :  1500 

جهة وادي الذهب- الكويرة1501
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

4112115 000 صيانة و إصلح العقارات11

4132--- صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

49914 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

49114 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

43180 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

4345 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33315 000 مستحقات الماء23

33220 000 مستحقات الكهرباء24

41235 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

412314 000 إصلح وصيانة منشآت الماء26

412314 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

87178 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

41345 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

35140 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

84535 000 شراء عتاد معلومياتي41

8495 000 شراء عتاد المعامل42

413310 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

35340 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50

421130 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221146 400 تعويضات التنقل داخل المملكة52
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

36948 000 شراء مواد النظافة والتطهير61

3523 000 اشتراك وتوثيق وطبع62

468 000 مصاريف الشهار والعلن63

4716 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

3364 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

363--- شراء مواد التنظيف66

339--- شراء المحروقات67

45416 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

31142 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

33214 000 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

33314 000 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90

58910 000 معونة اجتماعية للطفولة91

58910 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421916 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

400 886 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير المستقل53

إعانة التسيير لفائدة المستشفيات  ذات التدبير المستقل المتواجدة بجهة واد الدهب لكويرة10

5513 201 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لواد الذهب11

000 201 3 مجموع الفقرة :  20

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

عتاد تقني ومعلومياتي30

منتوجات كميائية و صيدلية40

نفقات مختلفة60

مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
422134 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 34 مجموع الفقرة :  40

400 121 4 مجموع المادة :  1501 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء1502
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

4112245 000 صيانة و إصلح العقارات11

4132--- صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

499165 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

491215 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

431250 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

4349 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33380 000 مستحقات الماء23

33265 000 مستحقات الكهرباء24
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4123--- صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

41233 000 إصلح وصيانة منشآت الماء26

41233 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

43370 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

87176 300 شراء عتاد وأثاث المكتب31

413422 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

35175 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

84570 000 شراء عتاد معلومياتي41

84910 000 شراء عتاد المعامل42

413322 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

35365 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50

421165 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221190 400 تعويضات التنقل داخل المملكة52

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

36984 000 شراء مواد النظافة والتطهير61

352600 اشتراك وتوثيق وطبع62

4620 000 مصاريف الشهار والعلن63

4740 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

33618 100 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

36310 000 شراء مواد التنظيف66

33910 000 شراء المحروقات67

45450 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

31130 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

33220 000 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

33320 000 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90

58920 000 معونة اجتماعية للطفولة91

58916 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421921 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

400 060 2 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير المستقل53

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات الستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة العيون-بوجدور-الساقية 10

الحمراء

5518 539 000 إعانة للمركز الستشفائي الجهوي العيون بوجدور الساقية الحمراء11

5512 521 000 إعانة للمركز الستشفائي القليمي لبوجدور12

000 060 11 مجموع الفقرة :  20

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

41127 000 صيانة و إصلح العقارات11

4132--- صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

872--- تهيئة وتطوير المنشآت التقنية13

49935 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

491--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات15

419--- صيانة المساحات الخضراء16

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب21

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

3518 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

عتاد تقني ومعلومياتي30

84516 000 شراء عتاد معلومياتي31

84910 000 شراء عتاد تربوي وسمعي بصري32

849--- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر33

849--- شراء عتاد النوم34

849--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة35

41335 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة37

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني38

3533 000 لوازم المعلوميات والبرامج39

منتوجات كميائية و صيدلية40

36111 000 شراء الدوية ومتطلبات الصيدلة41

3611 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر42

359--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج العضاء43

12190 000 مصاريف التصحيح والتعاب50

نفقات مختلفة60

45430 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات61

35260 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق62

3696 000 شراء مواد النظافة والتطهير63

336--- شراء مواد للتدفئة والطبخ64

349--- شراء أدوات الرياضة65

34220 000 شراء بذلت التدريب ومتطلباتها66

485 000 مصاريف الحتفالت المدرسية67

311--- تغذية التلميذ والحراس68

000 307 مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
422182 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 82 مجموع الفقرة :  40

400 509 13 مجموع المادة :  1502 

جهة كلميم - السمارة1503
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

4112740 000 صيانة و إصلح العقارات11

413256 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

499501 510 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

491708 540 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

431469 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43434 240 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333274 000 مستحقات الماء23
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

332536 000 مستحقات الكهرباء24

412326 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

412319 500 إصلح وصيانة منشآت الماء26

412321 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

43378 400 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871206 600 شراء عتاد وأثاث المكتب31

413428 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

351270 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

845220 000 شراء عتاد معلومياتي41

84940 000 شراء عتاد المعامل42

413366 240 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

353175 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50

421167 500 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221388 900 تعويضات التنقل داخل المملكة52

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

369135 000 شراء مواد النظافة والتطهير61

35216 000 اشتراك وتوثيق وطبع62

4649 550 مصاريف الشهار والعلن63

4778 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

33689 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

363--- شراء مواد التنظيف66

33930 000 شراء المحروقات67

454107 720 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

311292 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

33260 000 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

33360 000 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90

58946 000 معونة اجتماعية للطفولة91

58946 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421946 700 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

400 982 5 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير المستقل53

إعانة التسيير لفائدة المراكز  الستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة كلميم - سمارة10

5516 065 700 إعانة للمركز الستشفائي القليمي لكلميم11

5513 985 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لطنطان12

5513 480 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لطاطا13

5512 110 500 إعانة للمركز الستشفائي القليمي لسا الزاك14

5512 259 500 إعانة للمركز الستشفائي القليمي للسمارة15

700 900 17 مجموع الفقرة :  20

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

عتاد تقني ومعلومياتي30

منتوجات كميائية و صيدلية40

نفقات مختلفة60

مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
4221243 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 243 مجموع الفقرة :  40

100 126 24 مجموع المادة :  1503 

جهة سوس - ماسة - درعة1504
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

4112608 000 صيانة و إصلح العقارات11

41327 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

499369 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

491748 400 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

431888 500 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43434 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333564 000 مستحقات الماء23

3321 440 000 مستحقات الكهرباء24

412310 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

412310 000 إصلح وصيانة منشآت الماء26

412340 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

43358 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871393 400 شراء عتاد وأثاث المكتب31

413454 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

351405 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

845205 500 شراء عتاد معلومياتي41

84935 000 شراء عتاد المعامل42

413356 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

353183 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50

421174 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221472 400 تعويضات التنقل داخل المملكة52

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

369339 000 شراء مواد النظافة والتطهير61

35231 700 اشتراك وتوثيق وطبع62

4667 500 مصاريف الشهار والعلن63

4764 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

336106 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

36320 000 شراء مواد التنظيف66

339--- شراء المحروقات67

454149 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

311210 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

33250 000 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

33350 000 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90

58970 000 معونة اجتماعية للطفولة91

58970 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421948 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

400 930 7 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير المستقل53

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات الستشفائية  ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة سوس ماسة - درعة10

55127 504 000 إعانة للمركز الستشفائي الجهوي سوس ماسة درعة11

55112 997 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لنزكان آيت ملول12

55111 087 000 اعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي  لورزازات13

55111 723 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي  لتارودانت14

55110 707 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لتيزنيت15

5513 498 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لشتوكة آيت باها16

5513 016 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لزاكورة17

000 532 80 مجموع الفقرة :  20

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

4112115 000 صيانة و إصلح العقارات11

4132--- صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

87210 000 تهيئة وتطوير المنشآت التقنية13

499--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

49177 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات15

41910 000 صيانة المساحات الخضراء16

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

87170 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

413413 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

35146 050 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

عتاد تقني ومعلومياتي30

84553 000 شراء عتاد معلومياتي31

84922 000 شراء عتاد تربوي وسمعي بصري32

84920 000 شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر33

849--- شراء عتاد النوم34

84910 000 شراء عتاد المطبخ والمغسلة35

413310 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة37

41326 000 صيانة وإصلح العتاد التقني38

35325 181 لوازم المعلوميات والبرامج39

منتوجات كميائية و صيدلية40

36122 000 شراء الدوية ومتطلبات الصيدلة41

3616 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر42

359--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج العضاء43

121334 019 مصاريف التصحيح والتعاب50

نفقات مختلفة60
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات61

35240 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق62

36927 500 شراء مواد النظافة والتطهير63

33661 250 شراء مواد للتدفئة والطبخ64

349--- شراء أدوات الرياضة65

34240 000 شراء بذلت التدريب ومتطلباتها66

482 000 مصاريف الحتفالت المدرسية67

311898 000 تغذية التلميذ والحراس68

000 918 1 مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
4221536 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 536 مجموع الفقرة :  40

400 916 90 مجموع المادة :  1504 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن1505
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

4112101 000 صيانة و إصلح العقارات11

413220 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

499372 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

491412 500 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

431287 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43417 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333250 000 مستحقات الماء23

332450 000 مستحقات الكهرباء24

412311 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

412320 000 إصلح وصيانة منشآت الماء26

412320 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

43340 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

87162 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

413410 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

351146 500 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

84547 000 شراء عتاد معلومياتي41

84910 000 شراء عتاد المعامل42

413330 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

35384 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50

421116 500 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221195 400 تعويضات التنقل داخل المملكة52

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

36965 000 شراء مواد النظافة والتطهير61

35210 000 اشتراك وتوثيق وطبع62

4611 000 مصاريف الشهار والعلن63
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4725 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

33617 500 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

36310 000 شراء مواد التنظيف66

339--- شراء المحروقات67

45465 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

311105 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

33245 000 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

33345 000 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90

58920 000 معونة اجتماعية للطفولة91

58925 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421915 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

400 060 3 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير المستقل53

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات الستشفائية المتواجدة بجهة الغرب-شراردة-بني احسن10

55125 657 500 إعانة للمركز الستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن11

55110 589 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لسيدي قاسم12

500 246 36 مجموع الفقرة :  20

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

411210 000 صيانة و إصلح العقارات11

4132--- صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

872--- تهيئة وتطوير المنشآت التقنية13

499--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

491--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات15

419--- صيانة المساحات الخضراء16

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

87120 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

413418 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

35130 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

عتاد تقني ومعلومياتي30

84530 000 شراء عتاد معلومياتي31

84910 000 شراء عتاد تربوي وسمعي بصري32

84910 000 شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر33

849--- شراء عتاد النوم34

849--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة35

41338 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة37

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني38

35311 000 لوازم المعلوميات والبرامج39

منتوجات كميائية و صيدلية40

3619 000 شراء الدوية ومتطلبات الصيدلة41

3613 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر42

359--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج العضاء43

12190 000 مصاريف التصحيح والتعاب50

نفقات مختلفة60
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

45430 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات61

35230 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق62

36910 000 شراء مواد النظافة والتطهير63

3361 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ64

349--- شراء أدوات الرياضة65

34215 000 شراء بذلت التدريب ومتطلباتها66

48--- مصاريف الحتفالت المدرسية67

311--- تغذية التلميذ والحراس68

000 335 مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
4221151 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 151 مجموع الفقرة :  40

900 792 39 مجموع المادة :  1505 

جهة الشاوية - ورديغة1506
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

4112580 000 صيانة و إصلح العقارات11

413240 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

499598 115 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

491593 696 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

431640 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43412 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333670 000 مستحقات الماء23

332900 000 مستحقات الكهرباء24

412310 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

412396 000 إصلح وصيانة منشآت الماء26

4123151 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

43370 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871455 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

413440 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

351390 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

845190 000 شراء عتاد معلومياتي41

84955 000 شراء عتاد المعامل42

413345 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

353175 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50

421125 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221279 400 تعويضات التنقل داخل المملكة52

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

369300 000 شراء مواد النظافة والتطهير61

35233 000 اشتراك وتوثيق وطبع62

4632 000 مصاريف الشهار والعلن63
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4755 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

336210 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

363--- شراء مواد التنظيف66

339--- شراء المحروقات67

45470 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

3112 160 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

33225 000 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

33325 000 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90

58920 689 معونة اجتماعية للطفولة91

58923 500 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421915 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

400 984 8 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير المستقل53

اعانة التسيير لفائدة المؤسسات الستشفائية  ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة الشاوية-ورديغة10

55116 551 000 إعانة للمركز الستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة11

55119 087 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لخريبكة12

5513 560 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لبنسليمان13

000 198 39 مجموع الفقرة :  20

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

4112--- صيانة و إصلح العقارات11

4132--- صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

872--- تهيئة وتطوير المنشآت التقنية13

499--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

491--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات15

419--- صيانة المساحات الخضراء16

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب21

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

35117 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

عتاد تقني ومعلومياتي30

845--- شراء عتاد معلومياتي31

849--- شراء عتاد تربوي وسمعي بصري32

84910 000 شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر33

849--- شراء عتاد النوم34

849--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة35

41335 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

4195 000 صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة37

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني38

35315 000 لوازم المعلوميات والبرامج39

منتوجات كميائية و صيدلية40

36110 000 شراء الدوية ومتطلبات الصيدلة41

3615 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر42

359--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج العضاء43

12190 000 مصاريف التصحيح والتعاب50
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

نفقات مختلفة60

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات61

35220 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق62

36910 000 شراء مواد النظافة والتطهير63

336--- شراء مواد للتدفئة والطبخ64

349--- شراء أدوات الرياضة65

34220 000 شراء بذلت التدريب ومتطلباتها66

485 000 مصاريف الحتفالت المدرسية67

311--- تغذية التلميذ والحراس68

000 212 مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
4221207 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 207 مجموع الفقرة :  40

400 601 48 مجموع المادة :  1506 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز1507
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

4112948 010 صيانة و إصلح العقارات11

413232 143 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

499476 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

4911 070 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

431910 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43425 100 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333880 000 مستحقات الماء23

3321 300 000 مستحقات الكهرباء24

412310 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

41235 000 إصلح وصيانة منشآت الماء26

41235 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

43375 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871296 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

413483 400 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

351475 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

845270 000 شراء عتاد معلومياتي41

84940 000 شراء عتاد المعامل42

413375 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

353312 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50

421163 790 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221420 900 تعويضات التنقل داخل المملكة52

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

369320 000 شراء مواد النظافة والتطهير61

35217 700 اشتراك وتوثيق وطبع62
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4658 100 مصاريف الشهار والعلن63

47100 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

33682 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

36355 400 شراء مواد التنظيف66

33930 000 شراء المحروقات67

454134 200 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

311490 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

332145 000 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

333138 597 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90

58954 780 معونة اجتماعية للطفولة91

58954 780 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421929 500 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

400 482 9 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير المستقل53

اعانة التسيير لفائدة المؤسسات الستشفائية  ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة مراكش-تانسيفت -الحوز10

55117 946 000 إعانة للمركز الستشفائي الجهوي مراكش تانسيفت الحوز11

55111 905 600 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي  لقلعة السراغنة12

55110 575 500 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي للصويرة13

5514 112 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لشيشاوة14

5512 832 500 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي للحوز15

600 371 47 مجموع الفقرة :  20

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

4112105 000 صيانة و إصلح العقارات11

413210 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

872--- تهيئة وتطوير المنشآت التقنية13

499100 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

491100 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات15

419--- صيانة المساحات الخضراء16

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

87158 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

413415 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

35150 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

عتاد تقني ومعلومياتي30

84550 000 شراء عتاد معلومياتي31

84931 000 شراء عتاد تربوي وسمعي بصري32

84914 000 شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر33

849--- شراء عتاد النوم34

8495 000 شراء عتاد المطبخ والمغسلة35

413315 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة37

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني38

35320 000 لوازم المعلوميات والبرامج39

منتوجات كميائية و صيدلية40

361--- شراء الدوية ومتطلبات الصيدلة41
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

36110 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر42

359400 000 شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج العضاء43

121700 000 مصاريف التصحيح والتعاب50

نفقات مختلفة60

45420 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات61

35220 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق62

36918 000 شراء مواد النظافة والتطهير63

33650 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ64

349--- شراء أدوات الرياضة65

34260 000 شراء بذلت التدريب ومتطلباتها66

48--- مصاريف الحتفالت المدرسية67

311420 000 تغذية التلميذ والحراس68

000 271 2 مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
4221465 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 465 مجموع الفقرة :  40

50 المساهمة في نفقات التسيير للمركز الستشفائي محمد السادس بمراكش53
551196 275 100 إعانة التسيير للمركز الستشفائي محمد السادس بمراكش10

100 275 196 مجموع الفقرة :  50

100 865 255 مجموع المادة :  1507 

الجهة الشرقية1508
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

4112670 000 صيانة و إصلح العقارات11

413245 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

499690 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

4911 287 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

431980 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43450 500 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333755 000 مستحقات الماء23

3321 320 000 مستحقات الكهرباء24

412315 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

412343 000 إصلح وصيانة منشآت الماء26

412333 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

43370 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871445 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

413461 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

351350 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

845365 000 شراء عتاد معلومياتي41

84959 500 شراء عتاد المعامل42

413356 500 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

353270 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4211102 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221635 000 تعويضات التنقل داخل المملكة52

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

369140 000 شراء مواد النظافة والتطهير61

35224 000 اشتراك وتوثيق وطبع62

4666 500 مصاريف الشهار والعلن63

4779 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

33642 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

36372 000 شراء مواد التنظيف66

339--- شراء المحروقات67

454225 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

311630 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

33270 000 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

33370 000 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90

58959 000 معونة اجتماعية للطفولة91

58954 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421954 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

000 888 9 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير المستقل53

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات الستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بالجهة الشرقية10

55123 807 000 إعانة للمركز الستشفائي الجهوي للجهة الشرقية11

5513 954 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لفكيك12

55117 431 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي  للناضور13

5515 189 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لبركان14

5513 648 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لتاوريرت15

5513 000 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لجرادة16

000 029 57 مجموع الفقرة :  20

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

411240 000 صيانة و إصلح العقارات11

413220 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

87215 000 تهيئة وتطوير المنشآت التقنية13

49960 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

49145 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات15

419--- صيانة المساحات الخضراء16

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

413410 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

35183 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

عتاد تقني ومعلومياتي30

84542 000 شراء عتاد معلومياتي31

84940 000 شراء عتاد تربوي وسمعي بصري32

84950 000 شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر33

84920 000 شراء عتاد النوم34
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

849--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة35

413314 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

41910 000 صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة37

413210 000 صيانة وإصلح العتاد التقني38

35345 000 لوازم المعلوميات والبرامج39

منتوجات كميائية و صيدلية40

36148 000 شراء الدوية ومتطلبات الصيدلة41

36110 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر42

359--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج العضاء43

121370 000 مصاريف التصحيح والتعاب50

نفقات مختلفة60

45430 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات61

35250 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق62

36947 000 شراء مواد النظافة والتطهير63

33622 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ64

349--- شراء أدوات الرياضة65

34255 000 شراء بذلت التدريب ومتطلباتها66

4820 000 مصاريف الحتفالت المدرسية67

311180 000 تغذية التلميذ والحراس68

000 386 1 مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
4221326 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 326 مجموع الفقرة :  40

000 629 68 مجموع المادة :  1508 

جهة الدارالبيضاء الكبرى1509
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

41121 345 000 صيانة و إصلح العقارات11

413256 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

499404 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

4911 555 985 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

4311 057 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43432 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

3331 170 000 مستحقات الماء23

3321 409 000 مستحقات الكهرباء24

412345 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

412315 000 إصلح وصيانة منشآت الماء26

412310 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

43360 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871521 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

413468 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

351454 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

845303 068 شراء عتاد معلومياتي41
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

849180 000 شراء عتاد المعامل42

413395 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

353318 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50

421125 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221675 400 تعويضات التنقل داخل المملكة52

421312 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

369180 447 شراء مواد النظافة والتطهير61

35233 000 اشتراك وتوثيق وطبع62

4658 000 مصاريف الشهار والعلن63

4774 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

336114 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

36315 000 شراء مواد التنظيف66

339--- شراء المحروقات67

454244 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

3111 050 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

332161 500 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

333135 000 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90

589120 000 معونة اجتماعية للطفولة91

589105 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421932 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

400 132 12 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الصحية ذات التدبير المستقل53

اعانة التسيير لفائدة المؤسسات الستشفائية  ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة الدارالبيضاء الكبرى10

55110 394 000 إعانة للمركز الستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى11

55116 040 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي12

55113 211 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان13

55115 932 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات مولي رشيد14

5517 836 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني15

5515 749 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق16

5518 120 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي17

5513 000 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي لعمالة مقاطعات بن مسيك18

5518 715 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي لعمالة للمحمدية20

5512 426 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي للنواصر30

5514 500 000 إعانة التسيير لفائدة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدارالبيضاء40

000 923 95 مجموع الفقرة :  20

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

4112174 363 صيانة و إصلح العقارات11

4132--- صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

872--- تهيئة وتطوير المنشآت التقنية13

499135 260 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

491170 137 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات15

41975 240 صيانة المساحات الخضراء16
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

871100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

413435 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

351100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

عتاد تقني ومعلومياتي30

845--- شراء عتاد معلومياتي31

849--- شراء عتاد تربوي وسمعي بصري32

849100 000 شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر33

849--- شراء عتاد النوم34

849--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة35

413330 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة37

413230 000 صيانة وإصلح العتاد التقني38

35335 000 لوازم المعلوميات والبرامج39

منتوجات كميائية و صيدلية40

36160 000 شراء الدوية ومتطلبات الصيدلة41

361100 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر42

359--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج العضاء43

1211 000 000 مصاريف التصحيح والتعاب50

نفقات مختلفة60

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات61

352100 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق62

36920 000 شراء مواد النظافة والتطهير63

336--- شراء مواد للتدفئة والطبخ64

349--- شراء أدوات الرياضة65

342140 000 شراء بذلت التدريب ومتطلباتها66

4820 000 مصاريف الحتفالت المدرسية67

311--- تغذية التلميذ والحراس68

000 425 2 مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
4221479 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 479 مجموع الفقرة :  40

50 المساهمة في نفقات التسيير للمركز الستشفائي ابن رشد53
551305 467 000 إعانة التسيير لفائدة المركز الستشفائي ابن رشد10

000 467 305 مجموع الفقرة :  50

400 426 416 مجموع المادة :  1509 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير1510
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

41121 020 000 صيانة و إصلح العقارات11

4132--- صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

4991 316 900 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

4911 105 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

431710 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43413 100 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

333785 000 مستحقات الماء23

332845 000 مستحقات الكهرباء24

412332 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

412330 000 إصلح وصيانة منشآت الماء26

412320 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

43330 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871271 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

413474 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

351400 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

84540 000 شراء عتاد معلومياتي41

8499 000 شراء عتاد المعامل42

4133135 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

353270 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50

421115 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221353 400 تعويضات التنقل داخل المملكة52

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

369220 000 شراء مواد النظافة والتطهير61

352--- اشتراك وتوثيق وطبع62

4660 000 مصاريف الشهار والعلن63

4747 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

33656 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

363--- شراء مواد التنظيف66

3399 000 شراء المحروقات67

454122 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

311125 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

33224 000 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

33324 000 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90

58972 000 معونة اجتماعية للطفولة91

58957 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421918 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

400 308 8 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير المستقل53

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات الستشفائية  ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة الرباط-سل-زمور-زعير10

5518 204 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي لعمالة الرباط11

55114 424 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي لعمالة سل12

5516 666 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي لعمالة الصخيرات-تمارة13

55115 320 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي للخميسات14

000 614 44 مجموع الفقرة :  20

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

4112400 000 صيانة و إصلح العقارات11
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

413220 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

872--- تهيئة وتطوير المنشآت التقنية13

499200 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

491250 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات15

419140 000 صيانة المساحات الخضراء16

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

871115 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

413425 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

351140 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

عتاد تقني ومعلومياتي30

84550 000 شراء عتاد معلومياتي31

84930 000 شراء عتاد تربوي وسمعي بصري32

849--- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر33

849--- شراء عتاد النوم34

849--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة35

413325 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة37

413250 000 صيانة وإصلح العتاد التقني38

35360 000 لوازم المعلوميات والبرامج39

منتوجات كميائية و صيدلية40

36170 000 شراء الدوية ومتطلبات الصيدلة41

361100 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر42

359--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج العضاء43

121800 000 مصاريف التصحيح والتعاب50

نفقات مختلفة60

45460 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات61

352100 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق62

369--- شراء مواد النظافة والتطهير63

33680 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ64

349--- شراء أدوات الرياضة65

342100 000 شراء بذلت التدريب ومتطلباتها66

48--- مصاريف الحتفالت المدرسية67

3111 800 000 تغذية التلميذ والحراس68

000 615 4 مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
4221242 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 242 مجموع الفقرة :  40

50 المساهمة في نفقات التسيير للمركز الستشفائي ابن سينا53
551616 287 800 إعانة التسيير لفائدة المركز الستشفائي ابن سينا10

800 287 616 مجموع الفقرة :  50

200 067 674 مجموع المادة :  1510 

جهة دكالة - عبدة1511
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

4112285 000 صيانة و إصلح العقارات11

413210 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

499268 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

491330 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

431325 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43410 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333500 000 مستحقات الماء23

332480 000 مستحقات الكهرباء24

412310 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

4123--- إصلح وصيانة منشآت الماء26

4123--- صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

43340 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

87190 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

41345 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

84575 000 شراء عتاد معلومياتي41

84915 000 شراء عتاد المعامل42

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

35350 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50

421122 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221195 400 تعويضات التنقل داخل المملكة52

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

369120 000 شراء مواد النظافة والتطهير61

35210 000 اشتراك وتوثيق وطبع62

4630 000 مصاريف الشهار والعلن63

4720 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

33627 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

363--- شراء مواد التنظيف66

339--- شراء المحروقات67

45430 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

311850 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

33270 000 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

33370 000 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90

58921 000 معونة اجتماعية للطفولة91

58930 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421918 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

400 226 4 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير المستقل53

اعانة التسيير لفائدة المؤسسات الستشفائية  ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة دكالة - عبدة10

55118 756 000 إعانة للمركز الستشفائي الجهوي لدكالة عبدة11

55122 066 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي للجديدة12

000 822 40 مجموع الفقرة :  20
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

4112--- صيانة و إصلح العقارات11

4132--- صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

872--- تهيئة وتطوير المنشآت التقنية13

49910 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

49110 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات15

41910 000 صيانة المساحات الخضراء16

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

87110 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

41345 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

35110 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

عتاد تقني ومعلومياتي30

84520 000 شراء عتاد معلومياتي31

84910 000 شراء عتاد تربوي وسمعي بصري32

84920 000 شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر33

849--- شراء عتاد النوم34

849--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة35

41335 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة37

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني38

35310 000 لوازم المعلوميات والبرامج39

منتوجات كميائية و صيدلية40

36110 000 شراء الدوية ومتطلبات الصيدلة41

361--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر42

359--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج العضاء43

12197 500 مصاريف التصحيح والتعاب50

نفقات مختلفة60

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات61

35220 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق62

36910 000 شراء مواد النظافة والتطهير63

336500 شراء مواد للتدفئة والطبخ64

349--- شراء أدوات الرياضة65

34215 000 شراء بذلت التدريب ومتطلباتها66

48--- مصاريف الحتفالت المدرسية67

311--- تغذية التلميذ والحراس68

000 273 مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
4221176 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 176 مجموع الفقرة :  40

400 497 45 مجموع المادة :  1511 

جهة تادلة - أزيلل1512
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

4112300 000 صيانة و إصلح العقارات11

413240 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

236



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

499120 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

491370 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

431350 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43415 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333360 000 مستحقات الماء23

332750 000 مستحقات الكهرباء24

412311 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

41236 000 إصلح وصيانة منشآت الماء26

41236 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

43365 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871220 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

413415 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

351140 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

84520 000 شراء عتاد معلومياتي41

84925 000 شراء عتاد المعامل42

413335 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

35385 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221220 400 تعويضات التنقل داخل المملكة52

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

36983 000 شراء مواد النظافة والتطهير61

3526 500 اشتراك وتوثيق وطبع62

4623 000 مصاريف الشهار والعلن63

4715 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

33675 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

36350 000 شراء مواد التنظيف66

33994 500 شراء المحروقات67

45420 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

311270 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

33220 000 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

33320 000 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90

58925 000 معونة اجتماعية للطفولة91

58935 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421920 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

400 910 3 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير المستقل53

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات الستشفائية المتواجدة بجهة تادلة-ازيلل10

55133 746 592 إعانة للمركز الستشفائي الجهوي تادلة أزيلل11

5515 953 408 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لزيلل12

000 700 39 مجموع الفقرة :  20
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

4112--- صيانة و إصلح العقارات11

4132--- صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

872--- تهيئة وتطوير المنشآت التقنية13

499--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

491--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات15

419--- صيانة المساحات الخضراء16

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب21

41347 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

35127 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

عتاد تقني ومعلومياتي30

845--- شراء عتاد معلومياتي31

849--- شراء عتاد تربوي وسمعي بصري32

849--- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر33

849--- شراء عتاد النوم34

849--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة35

41333 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة37

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني38

35310 000 لوازم المعلوميات والبرامج39

منتوجات كميائية و صيدلية40

3618 000 شراء الدوية ومتطلبات الصيدلة41

3612 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر42

359--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج العضاء43

121100 000 مصاريف التصحيح والتعاب50

نفقات مختلفة60

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات61

35235 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق62

3698 000 شراء مواد النظافة والتطهير63

336--- شراء مواد للتدفئة والطبخ64

349--- شراء أدوات الرياضة65

34218 000 شراء بذلت التدريب ومتطلباتها66

485 000 مصاريف الحتفالت المدرسية67

311--- تغذية التلميذ والحراس68

000 223 مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
4221168 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 168 مجموع الفقرة :  40

400 001 44 مجموع المادة :  1512 

جهة مكناس -  تافيللت1513
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

4112915 000 صيانة و إصلح العقارات11

413210 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

499920 732 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

4911 605 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

431995 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43454 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333880 000 مستحقات الماء23

3321 700 000 مستحقات الكهرباء24

412315 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

412382 000 إصلح وصيانة منشآت الماء26

412352 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

43360 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871305 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

413460 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

351430 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

845240 000 شراء عتاد معلومياتي41

84930 000 شراء عتاد المعامل42

413391 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

353260 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50

421138 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221382 400 تعويضات التنقل داخل المملكة52

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

369280 000 شراء مواد النظافة والتطهير61

35225 640 اشتراك وتوثيق وطبع62

4649 000 مصاريف الشهار والعلن63

4745 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

336503 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

363--- شراء مواد التنظيف66

33925 000 شراء المحروقات67

454115 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

311408 628 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

332325 000 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

333105 000 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90

58960 000 معونة اجتماعية للطفولة91

58970 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421946 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

400 182 11 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير المستقل53

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات الستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة مكناس-تافيللت10

55127 342 200 إعانة للمركز الستشفائي الجهوي لمكناس تافيللت11

55115 760 900 إعانة للمركز الستشفائي القليمي للرشيدية12

5514 796 000 إعانة للمركز الستشفائي القليمي لفران13
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

55111 798 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لخنيفرة14

5512 202 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي للحاجب15

100 899 61 مجموع الفقرة :  20

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

411263 000 صيانة و إصلح العقارات11

41325 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

8729 000 تهيئة وتطوير المنشآت التقنية13

49960 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

49183 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات15

419--- صيانة المساحات الخضراء16

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

87120 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

413414 100 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

35138 500 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

عتاد تقني ومعلومياتي30

845--- شراء عتاد معلومياتي31

84934 100 شراء عتاد تربوي وسمعي بصري32

8497 000 شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر33

849--- شراء عتاد النوم34

849--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة35

413313 500 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة37

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني38

35323 000 لوازم المعلوميات والبرامج39

منتوجات كميائية و صيدلية40

36120 000 شراء الدوية ومتطلبات الصيدلة41

3613 300 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر42

359--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج العضاء43

121250 000 مصاريف التصحيح والتعاب50

نفقات مختلفة60

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات61

35249 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق62

36917 500 شراء مواد النظافة والتطهير63

33632 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ64

3497 000 شراء أدوات الرياضة65

34256 000 شراء بذلت التدريب ومتطلباتها66

4815 000 مصاريف الحتفالت المدرسية67

311370 000 تغذية التلميذ والحراس68

000 190 1 مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
4221412 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 412 مجموع الفقرة :  40

500 683 74 مجموع المادة :  1513 

جهة فاس - بولمان1514
10 دعم المهام51
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1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

تحملت عقارية10

4112335 000 صيانة و إصلح العقارات11

41324 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

499568 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

4911 225 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

431530 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43427 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333355 000 مستحقات الماء23

332510 000 مستحقات الكهرباء24

412315 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

412310 000 إصلح وصيانة منشآت الماء26

412310 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871155 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

413424 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

351233 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

845260 000 شراء عتاد معلومياتي41

84929 000 شراء عتاد المعامل42

413338 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

353203 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50

421126 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221328 400 تعويضات التنقل داخل المملكة52

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

36972 000 شراء مواد النظافة والتطهير61

35213 000 اشتراك وتوثيق وطبع62

4657 500 مصاريف الشهار والعلن63

4743 720 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

336140 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

36325 000 شراء مواد التنظيف66

33940 000 شراء المحروقات67

45464 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

311219 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

33265 000 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

33365 000 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90

58932 500 معونة اجتماعية للطفولة91

58930 500 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421920 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

620 772 5 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير المستقل53

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات الستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة فاس-بولمان10
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

55112 386 500 إعانة للمركز الستشفائي الجهوي لفاس بولمان11

5516 000 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لفاس12

5515 496 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لبولمان13

5515 004 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لصفرو14

500 886 28 مجموع الفقرة :  20

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

411230 000 صيانة و إصلح العقارات11

4132--- صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

87215 000 تهيئة وتطوير المنشآت التقنية13

49990 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

49175 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات15

419--- صيانة المساحات الخضراء16

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب21

413415 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

35128 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

عتاد تقني ومعلومياتي30

84540 000 شراء عتاد معلومياتي31

84920 000 شراء عتاد تربوي وسمعي بصري32

849--- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر33

849--- شراء عتاد النوم34

849--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة35

413310 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة37

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني38

35310 000 لوازم المعلوميات والبرامج39

منتوجات كميائية و صيدلية40

361--- شراء الدوية ومتطلبات الصيدلة41

361--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر42

359--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج العضاء43

121460 000 مصاريف التصحيح والتعاب50

نفقات مختلفة60

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات61

35230 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق62

369--- شراء مواد النظافة والتطهير63

33618 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ64

349--- شراء أدوات الرياضة65

34235 000 شراء بذلت التدريب ومتطلباتها66

48--- مصاريف الحتفالت المدرسية67

311500 000 تغذية التلميذ والحراس68

000 376 1 مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
4221268 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 268 مجموع الفقرة :  40

50 المساهمة في نفقات التسيير للمركز الستشفائي الحسن الثاني بفاس53
551254 590 100 إعانة التسيير للمركز الستشفائي الحسن الثاني بفاس10

242



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

100 590 254 مجموع الفقرة :  50

220 893 290 مجموع المادة :  1514 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات1515
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

4112410 000 صيانة و إصلح العقارات11

413246 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

499860 789 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

4911 247 340 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

431450 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43436 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333330 000 مستحقات الماء23

332940 000 مستحقات الكهرباء24

412314 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

412310 000 إصلح وصيانة منشآت الماء26

412320 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

43369 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871285 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

413420 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

351310 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

84560 000 شراء عتاد معلومياتي41

84915 000 شراء عتاد المعامل42

413319 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

353120 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50

421128 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221279 400 تعويضات التنقل داخل المملكة52

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

369120 000 شراء مواد النظافة والتطهير61

35210 050 اشتراك وتوثيق وطبع62

4638 750 مصاريف الشهار والعلن63

4766 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

336150 071 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

36330 000 شراء مواد التنظيف66

33926 000 شراء المحروقات67

454150 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

311360 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

33225 000 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

33325 000 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90

58940 000 معونة اجتماعية للطفولة91

243



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

58940 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421934 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

400 684 6 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير المستقل53

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات الستشفائية ذات التسيير المستقل المتواجدة بجهة تازة-الحسيمة-تاونات10

55115 566 000 إعانة للمركز الستشفائي الجهوي لتازة الحسيمة تاونات11

55116 190 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليميى  لتازة12

5514 810 500 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لتاونات13

500 566 36 مجموع الفقرة :  20

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

411220 000 صيانة و إصلح العقارات11

4132--- صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

872--- تهيئة وتطوير المنشآت التقنية13

49960 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

49160 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات15

41910 000 صيانة المساحات الخضراء16

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب21

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

35143 005 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

عتاد تقني ومعلومياتي30

84510 000 شراء عتاد معلومياتي31

84970 833 شراء عتاد تربوي وسمعي بصري32

84955 000 شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر33

849--- شراء عتاد النوم34

849--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة35

41332 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة37

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني38

35338 675 لوازم المعلوميات والبرامج39

منتوجات كميائية و صيدلية40

36125 000 شراء الدوية ومتطلبات الصيدلة41

3614 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر42

359--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج العضاء43

121194 627 مصاريف التصحيح والتعاب50

نفقات مختلفة60

45450 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات61

35245 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق62

369--- شراء مواد النظافة والتطهير63

3364 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ64

349--- شراء أدوات الرياضة65

34233 860 شراء بذلت التدريب ومتطلباتها66

485 000 مصاريف الحتفالت المدرسية67

311--- تغذية التلميذ والحراس68

000 731 مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4221285 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 285 مجموع الفقرة :  40

900 266 44 مجموع المادة :  1515 

جهة طنجة - تطوان1516
10 دعم المهام51

تحملت عقارية10

4112877 500 صيانة و إصلح العقارات11

4132--- صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

499863 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة13

4911 620 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات14

رسوم وإتاوات20

431873 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43436 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333748 800 مستحقات الماء23

3321 672 332 مستحقات الكهرباء24

412322 000 صيانة وإصلح أجهزة الهاتف25

412353 570 إصلح وصيانة منشآت الماء26

412352 000 صيانة وإصلح المنشآت الكهربائية27

4335 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871306 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

413460 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

351490 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

عتاد تقني ومعلومياتي40

845258 000 شراء عتاد معلومياتي41

84938 000 شراء عتاد المعامل42

413362 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات43

353207 500 لوازم المعلوميات والبرامج44

نقل وتنقل50

421140 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221406 400 تعويضات التنقل داخل المملكة52

421350 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد53

نفقات مختلفة60

369223 298 شراء مواد النظافة والتطهير61

35216 000 اشتراك وتوثيق وطبع62

4667 000 مصاريف الشهار والعلن63

4795 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية64

33677 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ65

3631 000 شراء مواد التنظيف66

33916 000 شراء المحروقات67

454108 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

3111 885 000 تغدية المرضى و أعوان الحراسة70

تصفية المتأخرات80

332332 000 تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء81

333170 000 تصفية متأخرات مستحقات الماء82

المساعدة الجتماعية90
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

58960 000 معونة اجتماعية للطفولة91

58960 000 معونة اجتماعية للشيوخ وذوي العاهات والمراض المزمنة92

421955 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين93

400 906 11 مجموع الفقرة :  10

20 المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير المستقل53

إعانة التسيير لفائدة المؤسسات الستشفائية المتواجدة بجهة طنجة-تطوان10

55111 792 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي تطوان11

5517 320 500 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي لشفشاون12

55113 614 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي  العرائش13

55122 353 500 إعانة للمركز الستشفائي القليمي لطنجة14

5514 038 000 إعانة لفائدة المركز الستشفائي القليمي للمضيق الفنيدق15

000 118 59 مجموع الفقرة :  20

30 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

تحملت عقارية10

411220 000 صيانة و إصلح العقارات11

413215 000 صيانة و إصلح المنشآت التقنية12

872--- تهيئة وتطوير المنشآت التقنية13

49960 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

49153 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات15

41920 000 صيانة المساحات الخضراء16

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

87120 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

413423 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

35135 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

عتاد تقني ومعلومياتي30

84530 000 شراء عتاد معلومياتي31

849--- شراء عتاد تربوي وسمعي بصري32

849--- شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر33

849--- شراء عتاد النوم34

849--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة35

413313 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة37

41325 000 صيانة وإصلح العتاد التقني38

35310 000 لوازم المعلوميات والبرامج39

منتوجات كميائية و صيدلية40

36120 000 شراء الدوية ومتطلبات الصيدلة41

3616 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر42

359--- شراء لوازم معامل التمرن لتقويم اعوجاج العضاء43

121270 000 مصاريف التصحيح والتعاب50

نفقات مختلفة60

45436 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات61

35240 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق62

3697 000 شراء مواد النظافة والتطهير63

336--- شراء مواد للتدفئة والطبخ64

349--- شراء أدوات الرياضة65

34243 000 شراء بذلت التدريب ومتطلباتها66

485 000 مصاريف الحتفالت المدرسية67
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

311--- تغذية التلميذ والحراس68

000 731 مجموع الفقرة :  30

40 البرامج الصحية الوقائية ومحاربة المراض53
4221456 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 456 مجموع الفقرة :  40

400 211 72 مجموع المادة :  1516 

مديرية التجهيزات والصيانة2000
10 دعم المهام51

أثات وعتاد ولوازم المكتب10

871100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب11

413450 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب12

351150 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات13

عتاد تقني ومعلومياتي20

353150 000 لوازم المعلوميات والبرامج21

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة22

نفقات مختلفة30

369--- شراء مواد النظافة والتطهير31

35910 000 شراء لوازم النظافة32

352--- اشتراك وتوثيق وطبع33

46--- مصاريف الشهار والعلن34

4730 000 مصاريف االقامة والستقبال35

43430 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت36

نقل وتنقل40

421180 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

42211 200 000 تعويضات التنقل داخل المملكة42

000 800 1 مجموع الفقرة :  10

000 800 1 مجموع المادة :  2000 

مديرية الموارد البشرية3000
10 دعم المهام51

أثات وعتاد ولوازم المكتب10

871800 000 شراء عتاد وأثاث المكتب11

4134100 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب12

351300 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات13

عتاد تقني ومعلومياتي20

353300 000 لوازم المعلوميات والبرامج21

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة22

نفقات مختلفة30

369--- شراء مواد النظافة والتطهير31

359--- شراء لوازم النظافة32

35220 526 اشتراك وتوثيق وطبع33

46400 000 مصاريف الشهار والعلن34

4730 000 مصاريف االقامة والستقبال35

43440 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت36

نقل وتنقل40

421165 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

42212 500 000 تعويضات التنقل داخل المملكة42
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

526 555 4 مجموع الفقرة :  10

20 التكوين الساسي والتكوين المستمر51

نقل وتنقل10

4211100 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب11

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج12

منح وتعويضات20

4542 136 752 تعويضات التدريب21

4221250 000 تعويضات التنقل داخل المملكة22

نفقات مختلفة30

361150 000 شراء اللقاحات و المواد البيولوجية31

849115 000 شراء عتاد تربوي وسمعي بصري32

493116 375 مصاريف التأمين33

47250 000 مصاريف االقامة والستقبال34

352200 000 اشتراك وتوثيق وطبع35

454150 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات36

413190 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات37

331180 000 شراء الوقود والزيوت38

431200 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية39

127 938 3 مجموع الفقرة :  20

653 493 8 مجموع المادة :  3000 

مديريات العمل الصحي4000

مديرية السكان4100
10 دعم المهام51

أثات وعتاد ولوازم المكتب10

87160 000 شراء عتاد وأثاث المكتب11

413440 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب12

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات13

عتاد تقني ومعلومياتي20

353180 000 لوازم المعلوميات والبرامج21

41930 000 صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة22

نفقات مختلفة30

3694 000 شراء مواد النظافة والتطهير31

3598 000 شراء لوازم النظافة32

35210 000 اشتراك وتوثيق وطبع33

4620 000 مصاريف الشهار والعلن34

4720 000 مصاريف االقامة والستقبال35

4348 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت36

نقل وتنقل40

421120 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

42214 000 000 تعويضات التنقل داخل المملكة42

000 600 4 مجموع الفقرة :  10

000 600 4 مجموع المادة :  4100 

مديرية علم الوبئة ومحاربة المراض4200
10 دعم المهام51

أثات وعتاد ولوازم المكتب10
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

871150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب11

413430 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب12

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات13

عتاد تقني ومعلومياتي20

35370 000 لوازم المعلوميات والبرامج21

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة22

نفقات مختلفة30

36910 000 شراء مواد النظافة والتطهير31

35910 000 شراء لوازم النظافة32

35270 000 اشتراك وتوثيق وطبع33

4630 000 مصاريف الشهار والعلن34

47--- مصاريف االقامة والستقبال35

43430 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت36

نقل وتنقل40

4211100 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

42212 000 000 تعويضات التنقل داخل المملكة42

000 700 2 مجموع الفقرة :  10

000 700 2 مجموع المادة :  4200 

مديرية المستشفيات والعلجات المتنقلة4300
10 دعم المهام51

أثات وعتاد ولوازم المكتب10

87190 000 شراء عتاد وأثاث المكتب11

413450 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب12

351150 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات13

عتاد تقني ومعلومياتي20

353140 000 لوازم المعلوميات والبرامج21

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة22

نفقات مختلفة30

3692 000 شراء مواد النظافة والتطهير31

359--- شراء لوازم النظافة32

35225 000 اشتراك وتوثيق وطبع33

46--- مصاريف الشهار والعلن34

4760 000 مصاريف االقامة والستقبال35

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت36

نقل وتنقل40

421144 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

42212 000 000 تعويضات التنقل داخل المملكة42

000 561 2 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة إجتماعية وطبية64
589100 000 تسديد المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية للموظفين ضحايا أعمال التفاني أو الحوادث أثناء 10

العمل

5891 000 000 مصاريف تحمل المرضى من طرف المؤسسات الستشفائية الجنبية و منظمات وطنية أخرى20

421945 000 مصاريف نقل واقتياد المرضى والمعوزين30

492--- مصاريف تحمل مرضى القصور الكلوي و القلب40

000 145 1 مجموع الفقرة :  20

000 706 3 مجموع المادة :  4300 

249



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

مصالح الدعم5000

مديرية التنظيم والمنازعات5100
10 دعم المهام51

أثات وعتاد ولوازم المكتب10

87160 000 شراء عتاد وأثاث المكتب11

413410 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب12

35155 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات13

عتاد تقني ومعلومياتي20

35375 000 لوازم المعلوميات والبرامج21

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة22

نفقات مختلفة30

369--- شراء مواد النظافة والتطهير31

359--- شراء لوازم النظافة32

35260 000 اشتراك وتوثيق وطبع33

465 000 مصاريف الشهار والعلن34

4730 000 مصاريف االقامة والستقبال35

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت36

نقل وتنقل40

42115 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

4221400 000 تعويضات التنقل داخل المملكة42

000 700 مجموع الفقرة :  10

000 700 مجموع المادة :  5100 

مديرية التخطيط والموارد المالية5200
10 دعم المهام51

أثاث وعتاد ولوازم المكتب10

871140 000 شراء عتاد وأثاث المكتب11

413450 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب12

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات13

عتاد تقني ومعلومياتي20

353150 000 لوازم المعلوميات والبرامج21

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة22

نفقات مختلفة30

369--- شراء مواد النظافة والتطهير31

359--- شراء لوازم النظافة32

352--- اشتراك وتوثيق وطبع33

46--- مصاريف الشهار والعلن34

4740 000 مصاريف االقامة والستقبال35

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت36

نقل وتنقل40

421150 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

42211 000 000 تعويضات التنقل داخل المملكة42

000 630 1 مجموع الفقرة :  10

20 دعم للتعاقدية51

عتاد و لوازم10

849100 000 شراء عتاد تربوي وسمعي بصري11

845--- شراء عتاد معلومياتي12
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.12.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الصحة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

353--- شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية13

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات14

4221600 000 تعويضات التنقل داخل المملكة20

نفقات مختلفة30

4750 000 مصاريف االقامة والستقبال31

352200 000 مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق32

454470 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات33

000 420 1 مجموع الفقرة :  20

000 050 3 مجموع المادة :  5200 

المعاهد والمراكز والمختبرات الوطنية6000
10 دعم المهام51

أثات وعتاد ولوازم المكتب10

871150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب11

413420 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب12

351100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات13

عتاد تقني ومعلومياتي20

353200 000 لوازم المعلوميات والبرامج21

419--- صيانة وإصلح عتاد المعامل والطباعة22

نفقات مختلفة30

3695 000 شراء مواد النظافة والتطهير31

359--- شراء لوازم النظافة32

352200 000 اشتراك وتوثيق وطبع33

465 000 مصاريف الشهار والعلن34

47--- مصاريف االقامة والستقبال35

43410 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت36

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات37

نقل وتنقل40

421110 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

4221400 000 تعويضات التنقل داخل المملكة42

000 100 1 مجموع الفقرة :  10

20 إعانة التسيير لفائدة المعاهد والمراكز والمختبرات الوطنية51
55115 143 000 إعانة التسيير لفائدة معهد باستور المغرب10

5512 000 000 إعانة التسيير لفائدة مديرية الدوية والصيدلة20

5515 000 000 إعانة التسيير لفائدة المعهد الوطني للصحة30

5512 000 000 إعانة التسيير لفائدة المركز الوطني للحماية من الشعة40

55118 700 000 إعانة التسيير لفائدة المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط50

5512 500 000 إعانة التسيير لفائدة المعهد الوطني للدارة الصحية60

000 343 45 مجموع الفقرة :  20

000 443 46 مجموع المادة :  6000 

الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض7000
10 المساهمة في مصاريف الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض54

551--- إعانة التسيير10

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  7000 

000 947 844 2 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.12.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

الدارة العامة0000
بناء وتجهيز المصالح المركزية 10 54

10437 000--- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات والسكنى الدارية30

31------ تشييد المباني الدارية8211

32------ بناء المساكن الدارية8212

33------ مصاريف رخصة البناء499

407 200 0007 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

حظيرة السيارات60

615 000 000--- شراء سيارات السعاف8511

622 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

63------ شراء الدراجات النارية8513

64------ شراء السيارات السياحية8512

65------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

66------ تهيئة وتجهيز السيارات879

67------ شراء الوقود والزيوت331

70------ مصاريف الشهار والعلن46

000 000 7  مجموع الفقرة :  10   14 637 000

إدخال المعلوميات و إحصاءيات وأبحاث 20 51

دراسات10

113 000 0005 000 000 مصاريف الدراسات والستشارة451

121 000 000--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

13------ دراسات معلومياتية453

شراء العتاد20

21------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

222 000 0002 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

23------ شراء العتاد التقني والدوات 84

301 000 0006 125 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

شراء اللوازم40

41------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

424 500 0005 000 000 شراء لوازم معلومياتية353

نفقات مختلفة50

51300 000--- الشهار والطبع والعلن46

52------ مصاريف الشتراك والتوثيق352

53------ شراء الوقود والزيوت331

54------ اكتراء السيارات4421

55------ أشغال التهيئة والقامة872

000 125 18  مجموع الفقرة :  20   11 800 000

 26 437 000 25 125 000  مجموع المادة :  0000 

الوزير والديوان والمفتشية العامة والكتابة العامة والمصالح 1000

الخارجية للوزارة

الكتابة العامة1400
مشروع تمويل و تدبير قطاع الصحة 10
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

تقوية التسيير الستشفائي و تحسين الخدمات 11 51

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

12------ مصاريف الدراسات والبحاث والخبرة459

شراء العتاد20

21------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

22------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء اللوازم30

31------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ اشتراك وتوثيق352

33------ شراء لوازم معلومياتية353

34------ مصاريف إعادة النتاج و التصوير49

40------ الشهار والطبع والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  11 

المصاريف اللحقة بخلية تتبع مشروع تمويل و تدبير قطاع الصحة 12 51

دراسات10

11------ مصاريف الدراسات والستشارة451

12------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

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

20------ مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق352

شراء اللوازم30

31------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

40------ مصاريف الشهار والعلن46

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

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

53------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

 مجموع الفقرة :  12 

إصلح تمويل القطاع 13 51

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

12------ مصاريف الدراسات والبحوث451

شراء العتاد20

21------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

22------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

23------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

شراء اللوازم30

31------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ مصاريف الشتراك والتوثيق352

33------ شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

40------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  13 

تقوية قدرات اتخاد القرارات و صياغة الجراءات 14 51

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

11------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

12------ مصاريف الدراسات والبحوث451

شراء العتاد20

21------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

23------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

شراء اللوازم30

31------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ مصاريف الشتراك والتوثيق352

33------ شراء لوازم معلومياتية353

40------ مصاريف الشهار والعلن46

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

 مجموع الفقرة :  14 

دعم للتعاقدية 20 51

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

11------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

12200 000--- مصاريف الدراسات والبحاث والخبرة459

13------ دراسات معلومياتية453

شراء العتاد20

21------ شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية845

22------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

30------ شراء لوازم معلومياتية353

40------ مصاريف الشهار والعلن46

501 000 000--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

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

000 200 1  مجموع الفقرة :  20 

الصلح الستشفائي 30 51

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

11600 000--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

12------ مصاريف الدراسات والبحاث والخبرة459

13------ دراسات معلومياتية453

شراء العتاد20

21------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

22450 000--- شراء عتاد تربوي وسمعي بصري849

23------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء اللوازم30

31------ شراء لوازم معلومياتية353

32------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

نفقات مختلفة40

41------ مصاريف الشهار والعلن46

42------ اشتراك وتوثيق352

43450 000--- مصاريف إعادة النتاج و التصوير49

501 507 250--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

250 007 3  مجموع الفقرة :  30 

إعلم واتصال وتربية وإنعاش الصحة 40 51

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

11------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

12100 000--- دراسات و استشارات451

عتاد و لوازم20

21500 000--- شراء عتاد سمعي بصري و الطباعة والنسخ849

22------ شراء وتركيب العتاد التقني84

23240 000--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني372

24500 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

25150 000--- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

26300 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

27600 000--- شراء لوازم و مواد الطباعة353

28800 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

الطبع ، الشهار  و النشر30

3160 000--- مصاريف إعادة النتاج و التصوير49

32400 000--- مصاريف التصميم والتصفيف والطباعة46

334 700 0004 300 000 مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات الشهارية46

341 000 000--- مصاريف الحملت الشهارية46

4050 000--- اكتراء عتاد تقني4422

000 300 4  مجموع الفقرة :  40   9 400 000

 13 607 250 4 300 000  مجموع المادة :  1400 

المصالح الخارجية للوزارة1500
بناء وتجهيز المصالح الخارجية 10 54

103 200 0001 600 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

206 051 4614 000 000 تشييد المباني الدارية8211

30157 791--- أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

51200 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

52100 000--- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

60------ مصاريف الشهار والعلن46

70------ شراء الدوية ومواد الصيدلة361

000 600 5  مجموع الفقرة :  10   9 709 252

مخطط الصحة على الصعيد القروي 20 51

10------ دراسات451

شراء العتاد20

21------ شراء عتاد طبي تقني849

22------ شراء معدات الفرشة والنوم879

23------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

24------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

25------ شراء اللباس والقماش342

30------ مصاريف الشهار والعلن46

شراء السيارات40

4131 500 000--- شراء السيارات النفعية8511

42------ شراء سيارات السعاف8511

000 500 31  مجموع الفقرة :  20 

 41 209 252 5 600 000  مجموع المادة :  1500 

جهة وادي الذهب- الكويرة1501
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1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

11------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

21400 000--- تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

4274 000--- شراء معدات الفرشة والنوم879

43126 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

44130 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

4582 000--- شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 812  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 20 54

دراسات10

11500 000500 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

21---5 000 000 تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

302 094 5002 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 500 7  مجموع الفقرة :  20   2 594 500

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

 مجموع الفقرة :  30 
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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 الصحة

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11------ شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

عتاد وتأثيت20

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22180 000--- شراء وتركيب العتاد التقني84

23------ شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26300 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

شراء اللوازم30

31229 700--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353

35------ شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

700 709  مجموع الفقرة :  40 

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 50 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

42200 000--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  50   200 000

 4 316 200 8 700 000  مجموع المادة :  1501 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء1502

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

11700 000--- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

212 971 0004 000 000 تشييد المباني الدارية8211

22300 000420 000 بناء المساكن الدارية8212
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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 الصحة

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء معدات الفرشة والنوم879

4325 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

4478 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

4530 000--- شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 420 4  مجموع الفقرة :  10   4 104 000

الشبكة الستشفائية 20

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 21 54

دراسات10

112 200 0003 500 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

21------ تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

305 124 40214 857 142 أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46

142 357 18  مجموع الفقرة :  21   7 324 402

المساهمة في برامج التجهيز والتنمية بالقاليم الجنوبية 22 54

10------ دفع لفائدة وكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية لقاليم الجنوب751

 مجموع الفقرة :  22 

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

202 953 647--- تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

51950 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

54------ شراء معدات الفرشة والنوم879
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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 الصحة

55------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

56------ شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر849

647 903 3  مجموع الفقرة :  30 

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11------ شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

عتاد وتأثيت20

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء وتركيب العتاد التقني84

23------ شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

شراء اللوازم30

31310 500--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353

35250 000--- شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

500 560  مجموع الفقرة :  40 

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 50 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

42700 000--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  50   700 000

 16 592 549 23 977 142  مجموع المادة :  1502 

جهة كلميم - السمارة1503

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

11------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886
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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 الصحة

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

214 378 5251 650 000 تشييد المباني الدارية8211

222 654 2813 040 000 بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء معدات الفرشة والنوم879

4356 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

44176 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

4545 000--- شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 690 4  مجموع الفقرة :  10   7 309 806

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 20 54

دراسات10

111 400 0002 550 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

218 000 00024 000 000 تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

303 060 8009 275 000 أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 825 35  مجموع الفقرة :  20   12 460 800

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

 مجموع الفقرة :  30 

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11------ شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361
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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 الصحة

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

عتاد وتأثيت20

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء وتركيب العتاد التقني84

232 000 000--- شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

شراء اللوازم30

31404 650--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353

35------ شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

650 404 2  مجموع الفقرة :  40 

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 50 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

42600 000--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  50   600 000

 22 775 256 41 715 000  مجموع المادة :  1503 

جهة سوس - ماسة - درعة1504

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

1150 000--- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

213 065 5001 920 000 تشييد المباني الدارية8211

221 617 2001 800 000 بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30------ أشغال التهيئة والقامة872
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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 الصحة

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42120 000--- شراء معدات الفرشة والنوم879

43223 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

44494 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

45169 000--- شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 720 3  مجموع الفقرة :  10   5 738 700

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 20 54

دراسات10

112 586 0001 000 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

2115 465 84240 276 600 تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

307 898 89327 439 243 أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46

843 715 68  مجموع الفقرة :  20   25 950 735

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

20500 000--- تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

54------ شراء معدات الفرشة والنوم879

55------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

56------ شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر849

000 500  مجموع الفقرة :  30 

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11------ شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

262



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

عتاد وتأثيت20

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء وتركيب العتاد التقني84

23------ شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

شراء اللوازم30

311 071 550--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353

35200 000--- شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

550 271 1  مجموع الفقرة :  40 

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 50 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

424 337 000--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  50   4 337 000

 37 797 985 73 635 843  مجموع المادة :  1504 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن1505

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

1150 000--- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

212 660 0001 100 000 تشييد المباني الدارية8211

22837 600400 000 بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40
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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 الصحة

41------ شراء عتاد طبي تقني849

4240 000--- شراء معدات الفرشة والنوم879

4352 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

44245 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

4590 000--- شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 500 1  مجموع الفقرة :  10   3 974 600

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 20 54

دراسات10

115 200 0004 000 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

21------ تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

309 850 69334 919 493 أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46

493 919 38  مجموع الفقرة :  20   15 050 693

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54

10450 000--- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

204 776 4922 300 000 تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

54------ شراء معدات الفرشة والنوم879

55------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

56------ شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر849

000 300 2  مجموع الفقرة :  30   5 226 492

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11------ شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

عتاد وتأثيت20
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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 الصحة

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء وتركيب العتاد التقني84

23------ شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

شراء اللوازم30

31547 700--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353

35200 000--- شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

700 747  مجموع الفقرة :  40 

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 50 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

422 016 000--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  50   2 016 000

 27 015 485 43 919 493  مجموع المادة :  1505 

جهة الشاوية - ورديغة1506

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

11------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

212 179 8301 600 000 تشييد المباني الدارية8211

22940 000600 000 بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849
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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 الصحة

42------ شراء معدات الفرشة والنوم879

4357 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

44169 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

4568 000--- شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 2  مجموع الفقرة :  10   3 413 830

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 20 54

دراسات10

11300 000--- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

21269 190--- تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

304 388 740--- أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46

930 957 4  مجموع الفقرة :  20 

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

2069 861--- تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53300 000--- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

54------ شراء معدات الفرشة والنوم879

55------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

56------ شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر849

861 369  مجموع الفقرة :  30 

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11------ شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

عتاد وتأثيت20

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

266



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

22------ شراء وتركيب العتاد التقني84

23------ شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

شراء اللوازم30

31740 980--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353

35------ شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

980 740  مجموع الفقرة :  40 

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 50 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

422 172 000--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  50   2 172 000

 11 654 601 3 400 000  مجموع المادة :  1506 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز1507

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

11140 000--- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

215 810 0003 550 000 تشييد المباني الدارية8211

223 898 5211 150 000 بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء معدات الفرشة والنوم879
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1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

43145 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

44494 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

45180 000--- شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 700 4  مجموع الفقرة :  10   10 667 521

الشبكة الستشفائية 20

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 21 54

دراسات10

115 500 0004 000 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

215 200 00035 800 000 تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

3013 339 44329 344 643 أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46

643 144 69  مجموع الفقرة :  21   24 039 443

بناء و تجهيز المركز الستشفائي محمد السادس بمراكش 22 54

104 000 0002 700 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

2156 000 000--- تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

4160 000 000164 748 276 شراء عتاد طبي تقني849

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

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء الثاث الستشفائي871

50------ مصاريف الشهار والعلن46

276 448 167  مجموع الفقرة :  22   120 000 000

المساهمة في نفقات التجهيز للمركز الستشفائي محمد السادس 23 54

1016 000 000--- اعانة التجهيز751
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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 الصحة

000 000 16  مجموع الفقرة :  23 

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

20500 000--- تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

54------ شراء معدات الفرشة والنوم879

55------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

56------ شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر849

000 500  مجموع الفقرة :  30 

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11------ شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

عتاد وتأثيت20

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء وتركيب العتاد التقني84

231 000 000--- شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

شراء اللوازم30

311 032 360--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353

35300 000--- شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

360 332 2  مجموع الفقرة :  40 

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 50 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40
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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 الصحة

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

421 798 500--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  50   1 798 500

 175 337 824 242 492 919  مجموع المادة :  1507 

الجهة الشرقية1508

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

11------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

214 655 9973 300 000 تشييد المباني الدارية8211

221 000 000600 000 بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

4237 000--- شراء معدات الفرشة والنوم879

43103 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

44221 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

4578 000--- شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 900 3  مجموع الفقرة :  10   6 094 997

الشبكة الستشفائية 20

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 21 54

دراسات10

113 100 0002 200 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

2119 000 00047 000 000 تشييد المباني الدارية8211

22400 000--- بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

301 496 000--- أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46
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1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

000 200 49  مجموع الفقرة :  21   23 996 000

بناء و تجهيز المركز الستشفائي بوجدة 22 54

106 000 0002 250 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

21114 000 0008 000 000 تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء عتاد معلومياتي845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 250 10  مجموع الفقرة :  22   120 000 000

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

54------ شراء معدات الفرشة والنوم879

55------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

56------ شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر849

 مجموع الفقرة :  30 

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11------ شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

عتاد وتأثيت20

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء وتركيب العتاد التقني84

23400 000--- شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

شراء اللوازم30

31714 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353
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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 الصحة

35200 000--- شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

000 314 1  مجموع الفقرة :  40 

مشروع الدعم لتدبير قطاع الصحة ميدا 50 51

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

21------ تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء عتاد تقني846

48------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

شراء اللوازم50

51------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

52------ شراء لوازم معلومياتية353

60------ مصاريف الشهار والعلن46

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية70

71------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

72------ مصاريف تنظيم المناظرات والندوات454

73------ مصاريف الشتراك والتوثيق352

 مجموع الفقرة :  50 

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 60 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

423 705 000--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  60   3 705 000

 155 109 997 64 550 000  مجموع المادة :  1508 

جهة الدارالبيضاء الكبرى1509
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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 الصحة

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

11340 000--- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

211 535 725700 000 تشييد المباني الدارية8211

22230 027--- بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء معدات الفرشة والنوم879

43222 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

44834 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

45268 000--- شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 700  مجموع الفقرة :  10   3 429 752

الشبكة الستشفائية 20

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 21 54

دراسات10

11600 0001 000 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

215 000 00019 000 000 تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

302 969 100--- أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 000 20  مجموع الفقرة :  21   8 569 100

المساهمة في مصاريف تجهيز المركز الستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء 22 54

1023 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 23  مجموع الفقرة :  22 

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

20500 000--- تشييد المباني الدارية8211
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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 الصحة

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

54------ شراء معدات الفرشة والنوم879

55------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

56------ شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر849

000 500  مجموع الفقرة :  30 

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11400 000--- شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

عتاد وتأثيت20

21108 000--- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء وتركيب العتاد التقني84

23------ شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

شراء اللوازم30

31999 100--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353

35350 000--- شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

100 857 1  مجموع الفقرة :  40 

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 50 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

421 286 000--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  50   1 286 000
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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 الصحة

 38 641 952 21 900 000  مجموع المادة :  1509 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير1510

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

11------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

214 120 8364 800 000 تشييد المباني الدارية8211

22300 000150 000 بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

4237 000--- شراء معدات الفرشة والنوم879

4382 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

44182 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

4558 000--- شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 950 4  مجموع الفقرة :  10   4 779 836

الشبكة الستشفائية 20

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 21 54

دراسات10

113 500 000800 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

2129 500 00096 000 000 تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30747 50019 840 000 أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 640 116  مجموع الفقرة :  21   33 747 500

المساهمة في مصاريف تجهيز المركز الستشفائي ابن سينا بالرباط 22 54

1047 770 000--- اعانة التجهيز751

000 770 47  مجموع الفقرة :  22 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

54------ شراء معدات الفرشة والنوم879

55------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

56------ شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر849

 مجموع الفقرة :  30 

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11------ شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

عتاد وتأثيت20

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء وتركيب العتاد التقني84

23------ شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

شراء اللوازم30

31840 580--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353

35------ شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40200 000--- شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

580 040 1  مجموع الفقرة :  40 

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 50 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40

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

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

42500 000--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  50   500 000

 87 837 916 122 790 000  مجموع المادة :  1510 

جهة دكالة - عبدة1511

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

11------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

21------ تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء معدات الفرشة والنوم879

4344 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

44146 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

4551 000--- شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 241  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 20 54

دراسات10

111 200 0002 000 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

2143 863 04847 000 000 تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

303 778 6432 857 143 أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46

143 857 51  مجموع الفقرة :  20   48 841 691

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

54------ شراء معدات الفرشة والنوم879

55------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

56------ شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر849

 مجموع الفقرة :  30 

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11------ شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

عتاد وتأثيت20

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء وتركيب العتاد التقني84

23200 000--- شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

شراء اللوازم30

31596 400--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353

35200 000--- شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

400 996  مجموع الفقرة :  40 

برنامج الدعم للجهوية وللمركزية وتقوية العلجات الصحية الساسية 50 51

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

تشييد البنايات والسكن الداري20

216 822 000800 000 تشييد المباني الدارية8211

22350 000--- بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

30600 000--- أشغال التهيئة والقامة872

عتاد و لوازم40

41500 000--- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني849

42400 000--- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

43200 000--- شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45600 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47300 000--- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

48------ شراء عتاد المختبر849

49500 000700 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة50

51------ دراسات و استشارات451

52------ تداريب و تكوين454

60------ مصاريف الشهار والعلن46

70400 000--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

000 500 1  مجموع الفقرة :  50   10 672 000

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 60 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

422 870 400--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  60   2 870 400

 63 621 491 54 557 143  مجموع المادة :  1511 

جهة تادلة - أزيلل1512

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

11122 000--- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

21778 000500 000 تشييد المباني الدارية8211

22200 000--- بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء معدات الفرشة والنوم879

43------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

44------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

45------ شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 500  مجموع الفقرة :  10   1 100 000
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 20 54

دراسات10

113 240 0001 400 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

215 000 00045 160 000 تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30660 600--- أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 560 46  مجموع الفقرة :  20   8 900 600

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

54------ شراء معدات الفرشة والنوم879

55------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

56------ شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر849

 مجموع الفقرة :  30 

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11------ شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

عتاد وتأثيت20

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء وتركيب العتاد التقني84

23------ شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

شراء اللوازم30

31532 880--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353

35200 000--- شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

880 732  مجموع الفقرة :  40 

برنامج الدعم للجهوية وللمركزية وتقوية العلجات الصحية الساسية 50 51

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

214 809 0002 000 000 تشييد المباني الدارية8211

22990 000--- بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

30------ أشغال التهيئة والقامة872

عتاد و لوازم40

41600 000--- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43400 000--- شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

451 000 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

48------ شراء عتاد المختبر849

491 000 000500 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة50

51------ دراسات و استشارات451

52------ تداريب و تكوين454

60------ مصاريف الشهار والعلن46

70400 000--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

000 500 2  مجموع الفقرة :  50   9 199 000

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 60 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

422 779 700--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  60   2 779 700
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

 22 712 180 50 760 000  مجموع المادة :  1512 

جهة مكناس -  تافيللت1513

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

11------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

215 024 805150 000 تشييد المباني الدارية8211

221 326 895150 000 بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

302 431 323--- أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء معدات الفرشة والنوم879

4399 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

44219 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

4599 000--- شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 300  مجموع الفقرة :  10   9 200 023

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 20 54

دراسات10

117 564 0001 500 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

2154 118 31451 160 000 تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

308 011 300--- أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 660 52  مجموع الفقرة :  20   69 693 614

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

282



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

54------ شراء معدات الفرشة والنوم879

55------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

56------ شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر849

 مجموع الفقرة :  30 

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11------ شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

عتاد وتأثيت20

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء وتركيب العتاد التقني84

23------ شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

شراء اللوازم30

31954 600--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353

35250 000--- شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

600 204 1  مجموع الفقرة :  40 

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 50 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

423 525 700--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  50   3 525 700
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

 83 623 937 54 160 000  مجموع المادة :  1513 

جهة فاس - بولمان1514

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

11103 000--- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

214 286 279700 000 تشييد المباني الدارية8211

22424 800--- بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

4237 000--- شراء معدات الفرشة والنوم879

43148 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

44415 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

45146 000--- شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 700  مجموع الفقرة :  10   5 560 079

الشبكة الستشفائية 20

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 21 54

دراسات10

11------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

21------ تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30841 000--- أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 841  مجموع الفقرة :  21 

بناء و تجهيز المركز الستشفائي الحسن الثاني بفاس 22 54

103 000 000--- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

تشييد البنايات والسكنى الدارية20
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

216 000 000--- تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

4191 000 000--- شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء عتاد معلومياتي845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء الثاث الستشفائي871

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 000 100  مجموع الفقرة :  22 

المساهمة في نفقات التجهيز للمركز الستشفائي الحسن الثاني فاس 23 54

1015 000 000--- اعانة التجهيز751

000 000 15  مجموع الفقرة :  23 

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

20500 000--- تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

54------ شراء معدات الفرشة والنوم879

55------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

56------ شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر849

000 500  مجموع الفقرة :  30 

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11------ شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

عتاد وتأثيت20

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء وتركيب العتاد التقني84

23------ شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

شراء اللوازم30

31674 600--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353

35250 000--- شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

600 924  مجموع الفقرة :  40 

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 50 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40

41------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

42800 000--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  50   800 000

 123 625 679 1 900 000  مجموع المادة :  1514 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات1515

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

11------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

21------ تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

30------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

4274 000--- شراء معدات الفرشة والنوم879

43149 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

44226 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

45109 000--- شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 558  مجموع الفقرة :  10 

الشبكة الستشفائية 20

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 21 54

دراسات10

111 000 000--- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

21803 285--- تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

306 778 1439 144 693 أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46

693 144 9  مجموع الفقرة :  21   8 581 428

المساهمة في مصاريف تجهيز مركز النكولوجيا بالحسيمة 23 54

10------ دفع لوكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية بعمالت وأقاليم الشمال751

 مجموع الفقرة :  23 

المساهمة في برامج إعادة تإهيل المباني العمومية بإقليم الحسيمة 24 54

10------ دفع لوكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية بعمالت وأقاليم الشمال751

 مجموع الفقرة :  24 

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

54------ شراء معدات الفرشة والنوم879

55------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

56------ شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر849

 مجموع الفقرة :  30 

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11------ شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

عتاد وتأثيت20

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22180 000--- شراء وتركيب العتاد التقني84

23------ شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26300 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

شراء اللوازم30

31667 600--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353

35250 000--- شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

600 397 1  مجموع الفقرة :  40 

برنامج الدعم للجهوية وللمركزية وتقوية العلجات الصحية الساسية 50 51

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

213 626 5001 000 000 تشييد المباني الدارية8211

22350 000--- بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

301 165 500--- أشغال التهيئة والقامة872

عتاد و لوازم40

41773 000--- شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43300 000--- شراء معدات الفرشة والنوم879

44100 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

451 200 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

46527 0001 000 000 شراء اللباس والقماش342

47100 000--- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

48------ شراء عتاد المختبر849

49------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة50

51------ دراسات و استشارات451

52------ تداريب و تكوين454

60------ مصاريف الشهار والعلن46

70600 000--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

000 000 2  مجموع الفقرة :  50   8 742 000

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 60 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40

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

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

421 365 500--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  60   1 365 500

 20 644 528 12 344 693  مجموع المادة :  1515 

جهة طنجة - تطوان1516

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 10 54

دراسات10

1190 000--- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

212 500 0003 330 000 تشييد المباني الدارية8211

22649 2571 600 000 بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

305 263--- أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

4274 000--- شراء معدات الفرشة والنوم879

43168 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

44294 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

45130 000--- شراء اللباس والقماش342

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 930 4  مجموع الفقرة :  10   3 910 520

بناء وتجهيز المؤسسات الستشفائية 20 54

دراسات10

1118 116 00013 300 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

219 301 47249 585 011 تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

24------ مصاريف لتجهيز الراضي872

25------ ضرائب ورسوم2

3016 486 54319 051 743 أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد طبي تقني849

42------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

43------ شراء معدات الفرشة والنوم879

44------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء اللباس والقماش342

47------ شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

50------ مصاريف الشهار والعلن46

60------ دفع لوكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية بعمالت وأقاليم الشمال751

754 936 81  مجموع الفقرة :  20   43 904 015
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

بناء وتجهيز معاهد التكوين في الميدان الصحي 30 54

10------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

20500 000--- تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف رخصة البناء499

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

54------ شراء معدات الفرشة والنوم879

55------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

56------ شراء عتاد تقني طبي وعتاد المختبر849

000 500  مجموع الفقرة :  30 

برامج الصحية ونظم العلم 40 51

شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الكيماوية10

11------ شراء الدوية والمواد الصيدلية والمواد الستهلكية الطبية361

12------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

13------ شراء مواد علج الفم والسنان361

عتاد وتأثيت20

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء وتركيب العتاد التقني84

231 000 000--- شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

24------ شراء عتاد التبريد و تحفيظ اللقاحات849

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

شراء اللوازم30

31802 800--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء لوازم للعتاد التقني353

34------ شراء لوازم و مواد الطباعة353

35550 000--- شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

36------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

37------ شراء لوازم الطب الشعاعي353

40------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

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

60------ مصاريف المراقبة البيولوجية و الخبرة الوبائية459

800 352 2  مجموع الفقرة :  40 

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 50 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

20---1 200 000 أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

إصلح البنايات و صيانة المنشآت والتجهيزات40

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

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

422 551 000--- مصاريف الصيانة و إصلح المعدات الطبية - التقنية4132

50------ مصاريف الشهار والعلن46

000 200 1  مجموع الفقرة :  50   2 551 000

 53 218 335 88 066 754  مجموع المادة :  1516 

مديرية التجهيزات والصيانة2000
بناء و تجهيز الشبكة الستشفائية 10 54

دراسات10

11------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات طبوغرافية886

13------ ضرائب ورسوم2

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

217 782 879--- تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

أشغال التهيئة30

31328 515--- أشغال التهيئة والقامة872

32------ مصاريف لتجهيز الراضي872

شراء العتاد40

417 161 92630 000 000 شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

42------ شراء عتاد معلومياتي845

431 200 000--- شراء معدات الفرشة والنوم879

44200 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

45200 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

46200 000--- شراء اللباس والقماش342

47------ شراء الثاث الستشفائي871

50------ مصاريف الشهار والعلن46

6046 000 000--- كراء عتاد طبي تقني4422

000 000 30  مجموع الفقرة :  10   63 073 320

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية 20 54

دراسات10

11------ مصاريف الدراسات والستشارة451

12------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

13------ دراسات طبوغرافية886

14------ ضرائب ورسوم2

تشييد البنايات والسكنى الدارية20

21------ تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ مصاريف رخصة البناء499

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ مصاريف الشهار والعلن46

شراء العتاد50

5134 141 000--- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

52------ شراء معدات الفرشة والنوم879

53------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

54------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

55------ شراء اللباس والقماش342
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البنود

:وزارة الصحة

56------ شراء الثاث الستشفائي871

000 141 34  مجموع الفقرة :  20 

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني والبنايات 30 54

دراسات10

11------ مصاريف الدراسات والخبرة889

12------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

131 000 0001 000 000 دراسات طبوغرافية886

14------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

عتاد وتأثيت20

2165 178 00067 500 000 شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني849

22------ شراء عتاد الطب الشعاعي849

23------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

24------ شراء الثاث الستشفائي871

25------ شراء عتاد معلومياتي845

26------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

27------ شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

شراء اللوازم30

31------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

406 420 21313 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

5013 793 200--- مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني4132

صيانة و إصلح العتاد60

61------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

62------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

63------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

70------ مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق352

80------ مصاريف الشهار والعلن46

000 500 81  مجموع الفقرة :  30   86 391 413

مشروع "إطار تسيير صيانة الملك العقاري 40 54

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

111 300 000--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

1214 800 000--- مصاريف الدراسات والخبرة889

13------ دراسات معلومياتية453

14108 400--- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

15------ دراسات طبوغرافية886

16------ دراسات خاصة للحفاظ على الملك العقاري451

شراء العتاد20

21------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

22------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

23------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

24------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

شراء اللوازم30

31------ شراء لوازم معلومياتية353

32------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

335 000 000--- شراء قطع الغيار و المعدات لمعامل الصيانة372

حظيرة السيارات40

41------ شراء السيارات النفعية8511
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لسنة  2009
رمز 

وظيفي
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بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

42------ شراء الدراجات النارية8513

43------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

تشييد البنايات والسكنى الدارية50

51145 000--- تشييد المباني الدارية8211

52------ بناء المساكن الدارية8212

6023 682 00012 800 000 أشغال التهيئة والقامة872

70------ مصاريف صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي - التقني4132

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

90------ مصاريف الشهار46

000 800 12  مجموع الفقرة :  40   45 035 400

 228 641 133 124 300 000  مجموع المادة :  2000 

مديرية الموارد البشرية3000
بناء وتجهيز مؤسسات التكوين الصحي 10 54

شراء العتاد10

11------ شراء عتاد تربوي وسمعي بصري849

12------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

13------ شراء عتاد معلومياتي845

20------ أشغال التهيئة والقامة872

دراسات30

31------ مصاريف الدراسات والبحاث والخبرة459

32------ دراسات معلومياتية453

33------ دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

 مجموع الفقرة :  10 

تسيير الموارد البشرية 20 51

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

12------ مصاريف الدراسات والبحاث والخبرة459

13------ دراسات عامة حول الموارد البشرية451

14------ دراسات معلومياتية453

عتاد و لوازم ونفقات مختلفة20

21------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

22------ شراء لوازم و توابع التجهيزات السمعية البصرية353

23------ شراء اللوازم التعليمية والتربوية353

246 000 000--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية845

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

265 000 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

27------ مصاريف الشهار والعلن46

000 000 11  مجموع الفقرة :  20 

 11 000 000  مجموع المادة :  3000 

مديريات العمل الصحي4000

مديرية السكان4100
دعم البرامج الصحية - مصاريف مشتركة 10 51

عتاد وتأثيت10

11200 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

12------ شراء عتاد معلومياتي845
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بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

13------ قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 373

14------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

15------ شراء عتاد تقني846

شراء اللوازم20

21250 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

22187 000--- شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

3040 000--- مصاريف الشتراك والتوثيق352

4020 000--- مصاريف الشهار والعلن46

50200 000--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

حظيرة السيارات60

61------ شراء سيارات السعاف8511

62------ شراء السيارات النفعية8511

63------ شراء الدراجات النارية8513

64------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

657 000 000--- شراء الوقود والزيوت331

000 897 7  مجموع الفقرة :  10 

برامج الصحة النجابية وصحة الطفل والشاب 20 52

شراء الدوية والمنتوجات الصيدلية10

11------ شراء اللقاحات و المواد البيولوجية361

124 000 000--- شراء الدوية و مواد منع الحمل و المواد الستهلكية الطبية361

شراء العتاد20

21------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء معدات الفرشة والنوم879

23------ شراء الثاث الطبي الستشفائي879

24------ شراء عتاد تقني846

25------ شراء عتاد التبريد849

30------ شراء لوازم للعتاد التقني353

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة40

41------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

42200 000--- دراسات و استشارات451

5073 800 000--- دفع تكاليف لشراء لقاحات ومواد أخرى من طرف المم المتحدة لرعاية الطفولة79

606 200 000--- ضرائب ورسوم2

000 200 84  مجموع الفقرة :  20 

برامج رد الحركة الوظيفية و أمراض الشيخوخة 30 52

شراء العتاد10

11------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

12------ شراء العتاد التقني للترويض وآليات التقويم وتصويب النطق849

20------ شراء آلت تعويض العضاء المبتورة وأدوات المعاقين849

شراء اللوازم30

31------ شراء لوازم معامل الليات لتقويم العظام359

32------ شراء لوازم تصويب النطق و تقويم البصر وتكامل الوظائف الحركية والنفسية353

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة40

41------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

42------ دراسات و استشارات451

 مجموع الفقرة :  30 

 92 097 000  مجموع المادة :  4100 
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بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

مديرية علم الوبئة ومحاربة المراض4200
دعم برامج محاربة المراض المعدية 10 53

شراء الدوية واللقاحات والمواد الكيميائية ومواد المختبر10

1136 312 820--- شراء الدوية و المواد الصيدلية و مواد المختبر361

12------ شراء المواد الكيميائية36

132 000 000--- شراء اللقاحات و المواد البيولوجية361

شراء العتاد20

218 598 000--- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

231 000 000--- شراء عتاد معلومياتي845

24------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

25------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

26------ مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية4133

شراء اللوازم30

31254 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

331 000 000--- شراء لوازم الطب الشعاعي353

نفقات مختلفة40

41------ مصاريف التكوين والتدريب الضافي454

42------ مصاريف ابتكار وإنتاج ونسخ الدعامات التربوية والتعليمية46

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

44------ مصاريف الشهار والعلن46

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

حظيرة السيارات50

51------ شراء سيارات السعاف8511

521 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

53------ شراء الدراجات النارية8513

54------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

551 370 000--- شراء الوقود والزيوت331

820 534 51  مجموع الفقرة :  10 

دعم برامج محاربة المراض الغير المعدية 20 52

شراء الدوية واللقاحات والمواد الكيميائية ومواد المختبر10

114 422 000--- شراء الدوية ومواد علج الفم والسنان361

122 500 0002 000 000 شراء المواد الكيميائية ومواد المختبر36

شراء العتاد20

216 000 0002 000 000 شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

22------ شراء عتاد معلومياتي845

23------ شراء عتاد سمعي بصري849

301 000 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

نفقات مختلفة40

41------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

42200 000--- شراء لوازم الطب الشعاعي353

43------ شراء لوازم معلومياتية353

44------ مصاريف ابتكار وإنتاج ونسخ الدعامات التربوية والتعليمية46

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

46------ مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454
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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 الصحة

حظيرة السيارات50

51------ شراء سيارات السعاف8511

52------ شراء السيارات النفعية8511

53------ شراء الدراجات النارية8513

54------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

55------ شراء الوقود والزيوت331

000 000 4  مجموع الفقرة :  20   14 122 000

برنامج حماية ومراقبة الصحة في الوسط البيئي 30 52

شراء العتاد10

112 750 000--- شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

12------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

13150 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

14------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

15500 000--- شراء ناموسيات المراقد للوقاية من ناقلي العدوى328

16300 000--- شراء مجموعة تركيبية من قطع لوقاية مستعملي المواد الكيماوية328

17100 000--- شراء عتاد التعيين والبحث عن ناقلي عدوى المراض849

18260 000--- شراء عتاد وتجهيزات لمحاربة ناقلي العدوى849

شراء اللوازم20

21100 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

2225 000--- شراء لوازم معلومياتية353

30------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

404 850 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المختبر36

نفقات مختلفة50

51------ مصاريف الشهار والعلن46

52------ مصاريف ابتكار وإنتاج ونسخ الدعامات التربوية والتعليمية46

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

54500 000--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

حظيرة السيارات60

61------ شراء سيارات السعاف8511

621 800 000--- شراء السيارات النفعية8511

63------ شراء الدراجات النارية8513

64------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

651 500 000--- شراء الوقود والزيوت331

000 835 12  مجموع الفقرة :  30 

 78 491 820 4 000 000  مجموع المادة :  4200 

مديرية المستشفيات والعلجات المتنقلة4300
مستعجلت وإغاثة 10 53

10------ دراسات451

شراء العتاد20

21800 0001 000 000 شراء وتركيب عتاد التصالت بالراديو844

224 399 6654 200 000 شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني849

23------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

24312 346--- شراء عتاد معلومياتي845

25------ شراء حاويات و عتاد لتجميع النفايات849

26647 989800 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

27500 000130 000 شراء اللباس والقماش342
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

3020 00020 000 مصاريف الشهار والعلن46

40------ صيانة وإصلح آلت التصال الراديوفوني4132

حظيرة السيارات50

5116 449 172--- شراء سيارات السعاف8511

52------ شراء السيارات النفعية8511

53------ شراء الوقود والزيوت331

نفقات مختلفة60

6120 000325 643 شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

6240 00040 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

6360 00060 000 مصاريف ابتكار الملصقات و انتاج و اداعة الومضات السمعية البصرية و نسخ  46

الشرطة
64100 000100 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

643 675 6  مجموع الفقرة :  10   23 349 172

برنامج الدعم للجهوية وللمركزية وتقوية العلجات الصحية الساسية 20 51

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

113 000 000--- مساعدة تقنية454

122 500 000--- تداريب و تكوين454

133 000 000500 000 مصاريف التدقيق و التقييم459

14300 000--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

شراء العتاد20

21------ شراء عتاد تقني و عتاد طبي تقني849

22------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

23------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

24------ شراء عتاد تربوي وسمعي بصري849

شراء اللوازم30

3130 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

3230 000--- شراء لوازم معلومياتية353

40------ اشتراك وتوثيق وطبع352

حظيرة السيارات50

51------ شراء سيارات السعاف8511

525 527 000--- شراء السيارات النفعية8511

53------ شراء الدراجات النارية8513

54------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

55------ شراء الوقود والزيوت331

000 500  مجموع الفقرة :  20   14 387 000

مشروع "دعم تحمل القصور الكلوي المزمن والمستعجلت الطبية 30 53

10------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

20---968 184 مصاريف التدقيق و التقييم459

عتاد و لوازم30

31611 558345 780 شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

3280 000--- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

331 728 900276 657 شراء لوازم معلومياتية353

40---1 039 749 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

370 630 2  مجموع الفقرة :  30   2 420 458

 40 156 630 9 806 013  مجموع المادة :  4300 

المعاهد والمراكز والمختبرات الوطنية6000
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.12.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الصحة

بناء و تجهيز المعاهد و المراكز والمختبرات الوطنية 10 54

دراسات10

11500 000--- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني881

12------ دراسات معلومياتية453

201 641 0007 000 000 تشييد المباني الدارية8211

30------ مصاريف رخصة البناء499

403 000 0001 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد50

51------ شراء المعدات الطبية والتقنية ولوازمها849

52------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

53------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

54------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

55------ شراء عتاد تقني846

نفقات مختلفة60

61------ شراء الدوية ومواد المختبر361

62------ شراء مواد كيميائية وكواشف361

6324 291 00010 000 000 مصاريف الصيانة وإصلح العتاد الطبي التقني4132

64------ مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق352

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

000 000 18  مجموع الفقرة :  10   29 432 000

إعانة للمعاهد والمراكز والمختبرات الوطنية 20 54

1010 000 000--- إعانة التجهيز لفائدة معهد باستور المغرب751

206 500 000--- إعانة التجهيز لمديرية اللدوية والصيدلة751

3015 880 000--- إعانة التجهيز لفائدة المعهد الوطني للصحة751

401 500 000--- إعانة التجهيز لفائدة المركز الوطني للحماية من الشعة751

50------ إعانة التجهيز لفائدة المركز الوطني لتحاقن الدم751

604 000 000--- إعانة التجهيز لفائدة المعهد الوطني للدارة الصحية751

000 880 37  مجموع الفقرة :  20 

 67 312 000 18 000 000  مجموع المادة :  6000 

الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض7000
المساهمة في مصاريف الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض 10 54

10------ إعانة التجهيز7111

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  7000 

000 000 100 1 000 478 543 1  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.12.000 

298



قانون المالية لسنة 2009

وزارة القتصاد والمالية

ميزانية التسيير

000 896 792 1 الموظفون و العوان

000 000 254 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 310 784 000 اعتمادات الداء 

 47 019 203 000 النفقات المشتركة

000 280 535 11 النفقات المشتركة - اعتمادات الداء

الدين العمومي

 18 149 498 000

 39 629 881 000

فوائد و عمولت متعلقة بالدين العمومي

استهلكات الدين العمومي المتوسط و الطويل الجل

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

........

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

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

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

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

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

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

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

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

اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها

-التكاليف المشتركة -اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها

 314 000 000
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.13.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة القتصاد والمالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام12

1111 774 731 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

1124 000 000 أعوان دائمون21

112--- العمال الدائمون22

11310 000 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين23

تعويضات عن الساعات الضافية30

1211 504 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية31

121100 000 تعويضات لرجال فرق الجمارك عن العمل ليل وعن الحراسة32

التعويضات الممثلة للمصاريف40

12210 000 تعويض عن التنصيب41

143100 000 مساعدة استثنائية عن السكن42

5892 000 000 مصاريف التمدرس43

1221400 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة44

تعويضات عن الخطار والعباء50

12351 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين51

123--- مكافآت للسائقين52

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد60

000 896 792 1 مجموع الفقرة :  10

000 896 792 1 مجموع المادة :  0000 

000 896 792 1 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.13.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.13.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة القتصاد والمالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

230 000 ضرائب ورسوم11

4412400 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

41115 700 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872100 000 أشغال التهيئة والقامة14

3331 000 000 مستحقات الماء15

3324 000 000 مستحقات الكهرباء16

4992 000 000 مصاريف حراسة المباني الدارية17

419350 000 صيانة المساحات الخضراء18

334100 000 شراء المحروقات والغاز19

عتاد و لوازم20

8711 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

4134700 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

3512 000 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

353500 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي24

39120 000 شراء أدوات صغيرة25

4424--- اكتراء العتاد والثاث26

حظيرة السيارات30

41311 000 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

3312 200 000 شراء الوقود والزيوت32

24130 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية33

4931 000 000 مصاريف تأمين السيارات34

4421--- اكتراء السيارات35

نفقات متعلقة بالنقل والتعويضات والستقبال40

4211800 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

42122 474 526 مصاريف نقل الموظفين بالخارج42

4214400 000 تعويضات كيلومترية43

42212 200 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

42221 600 000 تعويضات المهمة بالخارج45

4213200 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد46

4541 500 000 تعويضات التدريب47

472 500 000 مصاريف اليواء والطعام48

47800 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية49

إتصال وإعلم50

4314 500 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية51

4332 000 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة52

434300 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت53

461 200 000 مصاريف الشهار والعلن54

3521 800 000 اشتراك وتوثيق55

4344 000 000 تصفية متأخرات الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت56

352500 000 مصلحة الصحافة و النباء العامة و الشتراك في وكالت النباء57

4414200 000 اكتراء قاعات المحاضرات58

459400 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية59

نفقات مختلفة60
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.13.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة القتصاد والمالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

342100 000 لباس61

591400 000 النخراط في المنظمات الدولية62

499150 000 شراء الهدايا للشخصيات63

584600 000 تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية64

4213150 000 مصاريف نقل البضائع65

تسيير اللجان الجهوية للتنسيق70

454800 000 مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات71

351200 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات72

إعانة للعمال الجتماعية80

589300 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة81

526 504 52 مجموع الفقرة :  10

526 504 52 مجموع المادة :  0000 

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة3000
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

29 000 ضرائب ورسوم11

4412474 574 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

41117 539 700 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872557 000 أشغال التهيئة والقامة14

881200 000 دراسات متعلقة باشغال التهيئة و القامة15

2950 000 رسوم ومصاريف متعلقة بأشغال التهيئة16

333604 000 مستحقات الماء17

3323 000 000 مستحقات الكهرباء18

499--- مصاريف حراسة المباني الدارية19

عتاد و لوازم20

8712 372 100 شراء عتاد وأثاث المكتب21

4134921 200 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

3512 820 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

3533 720 000 شراء لوازم معلومياتية24

4422--- اكتراء عتاد تقني25

391215 000 شراء أدوات صغيرة26

49330 000 مصاريف تأمين الغتاد التقني27

4132636 500 صيانة وإصلح العتاد التقني28

4132141 400 صيانة و اصلح العتاد التعليمي29

حظيرة السيارات30

41312 770 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

3313 500 000 شراء الوقود والزيوت32

24800 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية33

493--- مصاريف تأمين السيارات34

4421--- اكتراء السيارات35

نفقات متعلقة بالنقل والتعويضات والستقبال40

4211550 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

4212700 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج42

47230 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية43

42211 320 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

4222500 000 تعويضات المهمة بالخارج45
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.13.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة القتصاد والمالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4213240 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد46

4219900 000 تكاليف نقل الموال و القيم47

47355 000 مصاريف اليواء والطعام48

4213--- مصاريف نقل البضائع49

إتصال وإعلم50

4312 330 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية51

4333 800 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة52

434652 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت53

46430 000 الشهار والطبع والعلن54

352515 000 اشتراك وتوثيق55

439100 000 مصاريف و مستحقات متعلقة باستعمال معدات الداء اللكتروني56

4332 000 000 إتاوة عن تعيين ترددات راديو كهربائية الخاصة بشبكة التصال الردياوي57

352--- اشتراك و مستحقات الخدمات المرتبطة بتبادل المعطيات المعلوماتية58

4132200 000 صيانة وإصلح عتاد المطبعة59

نفقات مختلفة60

399100 000 جهاز للتكوين العسكري لمتدربي إدارة الجمارك61

3592 400 000 اقتناء اختام المراقبة62

452--- مصاريف التحليل المنجزة بطلب من المصالح الجمركية من طرف المختبرات المقبولة63

399200 000 شراء اقفال للحاويات و الطرود64

4123--- صيانة وإصلح وشحن معدات الرسال65

3533 257 000 شراء لوازم للعتاد التقني66

334116 000 شراء المحروقات والغاز67

551--- إعانة  للمصلحة ذات اتسيير المستقل - الجمارك68

474 255 51 مجموع الفقرة :  10

474 255 51 مجموع المادة :  3000 

الخزينة العامة  للمملكة4000
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2200 000 ضرائب ورسوم11

44121 300 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

41113 500 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872400 000 أشغال التهيئة والقامة14

3331 500 000 مستحقات الماء15

3324 150 000 مستحقات الكهرباء16

499250 000 مصاريف حراسة المباني الدارية17

33430 000 شراء المحروقات والغاز18

عتاد و لوازم20

871300 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

4134100 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

3512 500 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

3532 635 900 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي24

391--- شراء أدوات صغيرة25

حظيرة السيارات30

4131400 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

3311 194 100 شراء الوقود والزيوت32

24120 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية33
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.13.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة القتصاد والمالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

493--- مصاريف تأمين السيارات34

442150 000 اكتراء السيارات35

نفقات متعلقة بالنقل والتعويضات والستقبال40

42111 540 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

42121 000 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج42

4214400 000 تعويضات كيلومترية43

42211 900 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

4222900 000 تعويضات المهمة بالخارج45

42131 000 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد46

42192 400 000 تكاليف نقل الموال و القيم47

47680 000 مصاريف اليواء والطعام48

42132 500 000 التعويضات الجزافية لتغيير المقر للعوان المحاسبين49

إتصال وإعلم50

4316 000 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية51

4336 000 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة52

4349 360 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت53

461 850 000 الشهار والطبع والعلن54

352650 000 اشتراك وتوثيق55

نفقات مختلفة60

342--- لباس62

000 810 54 مجموع الفقرة :  10

000 810 54 مجموع المادة :  4000 

مديرية الضرائب5000
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2600 000 ضرائب ورسوم11

44126 749 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

41118 000 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

3331 300 000 مستحقات الماء15

3323 500 000 مستحقات الكهرباء16

4999 000 000 مصاريف حراسة المباني الدارية17

334100 000 شراء المحروقات والغاز18

عتاد و لوازم20

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب21

4134800 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

3513 400 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

3532 300 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي24

391--- شراء أدوات صغيرة25

حظيرة السيارات30

4131400 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

3311 000 000 شراء الوقود والزيوت32

2480 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية33

493--- مصاريف تأمين السيارات34

4421--- اكتراء السيارات35

نفقات متعلقة بالنقل والتعويضات والستقبال40
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.13.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة القتصاد والمالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4211300 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

4212600 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج42

4214180 000 تعويضات كيلومترية43

4221900 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

4222600 000 تعويضات المهمة بالخارج45

421340 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد46

42193 000 000 تكاليف نقل الموال و القيم47

47100 000 مصاريف اليواء والطعام48

47100 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية49

إتصال وإعلم50

4315 400 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية51

4337 000 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة52

43419 000 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت53

464 325 000 مصاريف الشهار والعلن54

352480 000 اشتراك وتوثيق55

431--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصلت اللسلكية56

نفقات مختلفة60

493300 000 تأمين المحاسبين61

01500 000 مصاريف تدبير الضرائب62

342--- لباس63

59146 000 النخراط في المنظمات الدولية64

4213--- مصاريف نقل البضائع65

000 100 80 مجموع الفقرة :  10

000 100 80 مجموع المادة :  5000 

مديريات الترقبات و المراقبة6000

مديرية الميزانية6100
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

411170 000 صيانة وإصلح المباني الدارية11

872140 000 أشغال التهيئة والقامة12

أثات وعتاد ولوازم المكتب20

871170 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

351380 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات22

4134270 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب23

4424--- اكتراء العتاد والثاث24

نفقات متعلقة بالنقل والتعويضات والستقبال30

4214--- تعويضات كيلومترية31

422160 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة32

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد33

47150 000 مصاريف اليواء والطعام34

4750 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية35

إتصال وإعلم40

4311 240 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية41

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة42

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت43

46--- مصاريف الشهار والعلن44

305



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.13.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة القتصاد والمالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

352200 000 اشتراك وتوثيق45

000 730 2 مجموع الفقرة :  10

000 730 2 مجموع المادة :  6100 

مديرية الملك المخزنية7000
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412554 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111800 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

333250 000 مستحقات الماء15

332200 000 مستحقات الكهرباء16

4993 343 000 مصاريف حراسة المباني الدارية17

33420 000 شراء المحروقات والغاز18

عتاد و لوازم20

871300 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

4134100 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

3511 100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات23

353--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي24

391--- شراء أدوات صغيرة25

حظيرة السيارات30

4131300 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331750 000 شراء الوقود والزيوت32

2460 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية33

493--- مصاريف تأمين السيارات34

4421--- اكتراء السيارات35

نفقات متعلقة بالنقل والتعويضات والستقبال40

4211250 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

4212100 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج42

4214100 000 تعويضات كيلومترية43

42211 303 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

422250 000 تعويضات المهمة بالخارج45

421330 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد46

454--- تعويضات التدريب47

47100 000 مصاريف اليواء والطعام48

4213--- مصاريف نقل البضائع49

إتصال وإعلم50

4311 590 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية51

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة52

434500 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت53

46500 000 مصاريف الشهار والعلن54

352200 000 اشتراك وتوثيق55

نفقات مختلفة60

342--- لباس61

مصاريف تدبير عقاريات أملك الدولة غير المخصصة وعقاريات  أملك الدولة الجماعية70

4112100 000 صيانة عقارات الملك المخزنية غير المخصصة أو الجماعية71
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.13.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة القتصاد والمالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

333--- مستحقات الماء للملك المخزنية غير المخصصة والجماعية72

332--- مستحقات الكهرباء للملك المخزنية غير المخصصة والجماعية73

000 600 12 مجموع الفقرة :  10

000 600 12 مجموع المادة :  7000 

000 000 254 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.13.000 
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 ميزانية التسيير - التكاليف المشتركة  للسنة المالية 2009

1.2.1.3.0.13.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة القتصاد والمالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 معاشات و إيرادات و تعويضات69

581200 000 000 معاشات استثنائية و معاشات تكميلية10

141--- إيرادات الزمانة لفائدة العوان المتعاقدين20

149100 000 000 تعويضات خاصة في حالة الوفاة30

14968 000 000 إعانات خاصة لفائدة قدماء المحاربين40

5896 000 000 إعانات إجمالية لفائدة مكفولي المة50

589--- إعانات مختلفة60

000 000 374 مجموع الفقرة :  10

مساهمات في  أنظمة التقاعد و الحتياط الجتماعي20

21 الصندوق المغربي للتقاعد69

مساهمات لتكوين الحقوق  المتعلقة بمعاشات التقاعد  الخاصة بموظفي الدولة10

13115 978 000 000 الموظفون المدنيون11

13112 736 000 000 العسكريون12

1311396 000 000 مستخدمو القوات المساعدة13

نفقات لتغطية النظمة غير المساهمة20

141560 000 000 معاشات الزمانة21

141290 000 000 معاشات و تعويضات لفائدة المقاومين22

14111 000 000 أنظمة اخرى23

1311--- تصفية متأخرات الدولة إزاء الصندوق المغربي للتقاعد30

1311900 000 000 تحمل عجز نظام المعاشات العسكرية40

000 000 871 10 مجموع الفقرة :  21

22 الحتياط الجتماعي63
1321 330 000 000 مساهمة الدولة باعتبارها مشغل في التأمين الجباري الساسي عن المرض بالقطاع العام10

139300 000 000 مساهمة في نفقات تعاضدية القوات المسلحة الملكية20

13245 000 000 مساهمة الدولة في التغطية الصحية الساسية لفائدة الشخاص ضحايا انتهاكات حقوق النسان30

000 000 675 1 مجموع الفقرة :  22

23 مساهمات أخرى69
141--- مساهمة الدولة في رفع قيمة اليرادات العمرية المؤداة بالمغرب من طرف شركات التأمين10

13123 000 000 مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد20

000 000 3 مجموع الفقرة :  23

30 الرجاعات و التحويلت99
589160 000 000 تخفيضات وتسديدات وإرجاعات وديون غير قابلة للستيفاء10

552160 000 000 إرجاعات لغراض مختلفة : إرجاع الرسوم الجمركية20

919--- إرجاعات لفائدة  الخزينة متعلقة بالتسبيقات الممنوحة برسم الميزانية العامة30

000 000 320 مجموع الفقرة :  30

40 دعم أثمنة الستهلك79
55332 900 000 000 إعانة لصندوق الموازنة و للمكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني10

000 000 900 32 مجموع الفقرة :  40

50 إعانات و تحويلت99

إعانات 10

592177 000 000 إعانة لوكالت التعاون11

55--- إعانة لموازنة مختلف ميزانيات المؤسسات العمومية12

511--- إعانات لستغلل الخطوط الجوية والبحرية وخطوط السكة الحديدية13

571--- دفوعات لمجلس القيم المنقولة14

تحويلت20
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 ميزانية التسيير - التكاليف المشتركة  للسنة المالية 2009

1.2.1.3.0.13.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة القتصاد والمالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

5410 000 000 دفوعات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة21

589500 000 التخفيضات المتعلقة بإبراء الذمة22

5892 500 000 تسديد المبالغ المتعلقة بالمقاصة الناتجة عن تخفيض الكرية23

000 000 190 مجموع الفقرة :  50

60 تعويض عن الخدمات المقدمة69
4557 000 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء10

4992 000 000 أداءات متعلقة بالعمليات المنجزة لحساب الخزينة  من طرف بريد المغرب20

4991 000 000 مصاريف متعلقة بالحسابات الجارية البريدية وبالنفقات العمومية المؤدات بالخارج30

129--- مكافآت محرري المحاضر40

49925 000 000 إرجاعات لفائدة الموزعين المساعدين على بيع الدمغة50

000 000 35 مجموع الفقرة :  60

70 عمليات جبائية و مالية و نفقات أخرى تتحملها الدولة99
4650 000 نفقات مرتبطة بتكاليف النشر المتعلقة بالسحب بالقرعة الخاص باستهلك القتراضات10

691--- مكافآت الصدار20

35910 000 000 شراء طوابع الدمغة30

584100 000 000 تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية40

913--- تغطية الخسارة الحاصلة  في قيمة  إصدار سندات الخزينة50

74--- تسديد لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة المسمى "الرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ "60

النفقات العامة إلى عملت أجنبية

000 050 110 مجموع الفقرة :  70

80 عمليات مختلفة0
00541 153 000 مصاريف مختلفة واستثنائية10

000 153 541 مجموع الفقرة :  80

000 203 019 47 مجموع المادة :  0000 

000 203 019 47 مجموع الفصل :  1.2.1.3.0.13.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.13.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة القتصاد والمالية

الدارة العامة0000
تحسين ظروف العمل والدعم للمديريات 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

133 500 0004 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

14100 000100 000 مصاريف الشهار والعلن46

15------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

16500 000500 000 دراسات التهيئة886

17------ مصاريف صاحب المشروع المفوض455

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

شراء السيارات40

41------ شراء السيارات النفعية8511

42------ شراء السيارات السياحية8512

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

000 600 4  مجموع الفقرة :  10   4 100 000

تطوير الكفاءات 20 12

تكوين وتداريب10

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

12------ اشتراك وتوثيق352

135 000 000--- إعانة لمرفق الدولة المسير بصفة مستقلة "القسم الداري751

20------ دراسات عامة451

000 000 5  مجموع الفقرة :  20 

تدعيم أنظمة العلم والتصال 30 12

10------ دراسات معلومياتية453

204 000 000500 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

301 200 000--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

40500 000--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

504 962 674--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

60------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

000 500  مجموع الفقرة :  30   10 662 674

مخطط استمرارية أنشطة الوزارة 40 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

معلوميات30

31------ دراسات معلومياتية453

3215 000 00055 000 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

33------ شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

34------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

35------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.13.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة القتصاد والمالية

36------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

000 000 55  مجموع الفقرة :  40   15 000 000

 34 762 674 60 100 000  مجموع المادة :  0000 

الوزير ، الديوان ، الكتابة العامة ، الوكالة القضائية والمصالح 1000

الخارجية للوزارة

الوكالة القضائية للمملكة1300
الدفاع القضائي 10 14

معلوميات10

11------ دراسات معلومياتية453

121 500 0001 000 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

13500 000--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

14------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

15------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

20------ دراسات عامة451

تكوين وتداريب30

31600 000300 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

32------ اشتراك وتوثيق352

000 300 1  مجموع الفقرة :  10   2 600 000

 2 600 000 1 300 000  مجموع المادة :  1300 

مديرية الشؤون الدارية والعامة2000
عصرنة تسيير الموارد 10 12

معلوميات10

11------ دراسات معلومياتية453

12400 000--- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

13------ شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

14600 000800 000 مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

15------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

20------ دراسات عامة451

تكوين وتداريب30

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

32------ اشتراك وتوثيق352

000 800  مجموع الفقرة :  10   1 000 000

 1 000 000 800 000  مجموع المادة :  2000 

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة3000
تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

1213 770 7909 246 000 أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

141 020 0001 220 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

1510 000250 000 دراسات التهيئة886

20500 0002 390 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

306 773 8102 290 000 شراء عتاد تقني846

000 396 15  مجموع الفقرة :  10   22 074 600
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1.2.2.0.0.13.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة القتصاد والمالية

المساهمة في تحسين المالية العمومية 20 12

معلوميات10

111 040 000--- دراسات معلومياتية453

121 010 0008 473 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

13------ شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

141 010 000190 000 مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

1512 270 250--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

162 093 251--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

20------ دراسات عامة451

تكوين وتداريب30

312 275 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

32110 000490 000 اشتراك وتوثيق352

33710 000490 000 شراء العتاد التعليمي84

000 643 9  مجموع الفقرة :  20   20 518 501

برنامج محاربة الغش 30 12

تشييد البنايات الدارية10

1110 0001 270 000 بناء بنايات فرق الجمارك8211

1210 000790 000 بناء ثكنات فرق الجمارك823

13------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

14110 00011 000 دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 881

15210 000230 000 دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية881

20800 000990 000 شراء العتاد وتوابعه التقنية84

30410 000490 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ شراء الزوارق ومراكب الحراسة852

501 396 4004 480 000 شراء معدات الحماية والحراسة844

المصاريف التابعة60

61------ أسلحة وذخائر86

622 810 0005 990 000 لباس342

63810 0001 290 000 تخييم وعتاد السد879

6410 000190 000 مصاريف التكوين والتداريب454

651 987 862--- صيانة وإصلح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني4132

663 049 263--- صيانة وإصلح التجهيزات وتوابع المن والمراقبة ووسائل شحن عتاد الرسال4132

شراء السيارات70

712 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

721 500 000--- شراء السيارات السياحية8512

73------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

74------ شراء الوقود والزيوت331

000 731 15  مجموع الفقرة :  30   15 113 525

برنامج التعاون المغربي الوروبي ميدا 40 12

10------ شراء السيارات النفعية8511

20------ شراء عتاد الربط الذاعي الهاتفي844

30------ شراء وتركيب العتاد التقني84

40------ لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

50------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

60------ شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية845

 مجموع الفقرة :  40 
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1.2.2.0.0.13.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة القتصاد والمالية

 57 706 626 40 770 000  مجموع المادة :  3000 

جهة وادي الذهب- الكويرة3001

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  10 

برنامج محاربة الغش 20 12

تشييد البنايات الدارية10

115 000--- بناء بنايات فرق الجمارك8211

12------ بناء ثكنات فرق الجمارك823

13------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

14------ دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 881

15------ دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية881

205 000--- شراء العتاد وتوابعه التقنية84

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

المصاريف التابعة40

41------ صيانة وإصلح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني4132

000 10  مجموع الفقرة :  20 

 10 000  مجموع المادة :  3001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء3002

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11300 000--- تشييد المباني الدارية8211

12370 000190 000 أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14210 000290 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 480  مجموع الفقرة :  10   880 000

المساهمة في تحسين المالية العمومية 20 12

معلوميات10

11------ دراسات معلومياتية453

1260 000--- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

13------ شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

14------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

15------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

16------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

20------ دراسات عامة451
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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 القتصاد والمالية

تكوين وتداريب30

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

32------ اشتراك وتوثيق352

33------ شراء العتاد التعليمي84

000 60  مجموع الفقرة :  20 

برنامج محاربة الغش 30 12

تشييد البنايات الدارية10

11650 000--- بناء بنايات فرق الجمارك8211

12------ بناء ثكنات فرق الجمارك823

13------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

1420 000580 000 دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 881

15200 000--- دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية881

20------ شراء العتاد وتوابعه التقنية84

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

المصاريف التابعة40

41------ صيانة وإصلح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني4132

000 580  مجموع الفقرة :  30   870 000

 1 810 000 1 060 000  مجموع المادة :  3002 

جهة سوس - ماسة - درعة3004

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  10 

برنامج محاربة الغش 20 12

تشييد البنايات الدارية10

1130 0001 970 000 بناء بنايات فرق الجمارك8211

12------ بناء ثكنات فرق الجمارك823

13------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

1410 000390 000 دراسات متعلقة ببناء مباني فرق الجمارك 881

15------ دراسات متعلقة ببناء ثكنات فرق الجمركية881

20------ شراء العتاد وتوابعه التقنية84

30------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

المصاريف التابعة40

41------ صيانة وإصلح المنشآت والتجهيزات والعتاد التقني4132

000 360 2  مجموع الفقرة :  20   40 000

 40 000 2 360 000  مجموع المادة :  3004 

جهة الدارالبيضاء الكبرى3009

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10
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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 القتصاد والمالية

11------ تشييد المباني الدارية8211

121 760 000900 000 أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14150 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15190 00050 000 دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 950  مجموع الفقرة :  10   2 100 000

المساهمة في تحسين المالية العمومية 20 12

معلوميات10

11------ دراسات معلومياتية453

1280 000--- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

13------ شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

14------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

15------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

16------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

20------ دراسات عامة451

تكوين وتداريب30

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

32------ اشتراك وتوثيق352

33------ شراء العتاد التعليمي84

000 80  مجموع الفقرة :  20 

 2 180 000 950 000  مجموع المادة :  3009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير3010

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

121 213 000--- أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 213 1  مجموع الفقرة :  10 

المساهمة في تحسين المالية العمومية 20 12

معلوميات10

11------ دراسات معلومياتية453

12------ شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

13------ شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

14560 000--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

15------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

16------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

20------ دراسات عامة451

تكوين وتداريب30

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

32------ اشتراك وتوثيق352
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1.2.2.0.0.13.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة القتصاد والمالية

33800 000--- شراء العتاد التعليمي84

000 360 1  مجموع الفقرة :  20 

 2 573 000  مجموع المادة :  3010 

جهة طنجة - تطوان3016

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12790 000890 000 أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15145 00065 000 دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 955  مجموع الفقرة :  10   935 000

 935 000 955 000  مجموع المادة :  3016 

الخزينة العامة  للمملكة4000
تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

203 500 0005 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

301 450 0001 500 000 شراء عتاد تقني846

000 500 6  مجموع الفقرة :  10   4 950 000

تنفيذ نفقات الدولة ونسك المحاسبة العمومية 20 12

معلوميات10

11------ دراسات معلومياتية453

127 800 0009 160 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

131 500 0005 000 000 شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

1413 100 0007 000 000 مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

1510 400 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

16------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

20------ دراسات عامة451

تكوين وتداريب30

312 750 0004 800 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

32------ اشتراك وتوثيق352

000 960 25  مجموع الفقرة :  20   35 550 000

مشروع نظام التدبير المندمج للنفقات العمومية 30 12

معلوميات10

113 500 00018 000 000 دراسات معلومياتية453

128 000 0007 000 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

134 000 0008 700 000 شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

143 000 0004 000 000 مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454
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1.2.2.0.0.13.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة القتصاد والمالية

15------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

16------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

204 500 0003 300 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

000 000 41  مجموع الفقرة :  30   23 000 000

تدبير الماليات المحلية والتحصيل 40 12

معلوميات10

11500 000--- دراسات معلومياتية453

12------ شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

13------ شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

142 000 0007 000 000 مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

15------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

16---1 910 000 اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

20------ دراسات عامة451

تكوين وتداريب30

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

32------ اشتراك وتوثيق352

000 910 8  مجموع الفقرة :  40   2 500 000

 66 000 000 82 370 000  مجموع المادة :  4000 

جهة وادي الذهب- الكويرة4001

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12---600 000 أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 600  مجموع الفقرة :  10 

 600 000  مجموع المادة :  4001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء4002

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4002 

جهة كلميم - السمارة4003

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10
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1.2.2.0.0.13.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة القتصاد والمالية

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4003 

جهة سوس - ماسة - درعة4004

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12---2 400 000 أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 400 2  مجموع الفقرة :  10 

 2 400 000  مجموع المادة :  4004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن4005

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4005 

جهة الشاوية - ورديغة4006

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4006 
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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 القتصاد والمالية

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز4007

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12900 000500 000 أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 500  مجموع الفقرة :  10   900 000

 900 000 500 000  مجموع المادة :  4007 

الجهة الشرقية4008

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12---500 000 أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 500  مجموع الفقرة :  10 

 500 000  مجموع المادة :  4008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى4009

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12---1 500 000 أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 500 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 500 000  مجموع المادة :  4009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير4010

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12600 0002 250 000 أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886
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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 القتصاد والمالية

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 250 2  مجموع الفقرة :  10   600 000

 600 000 2 250 000  مجموع المادة :  4010 

جهة دكالة - عبدة4011

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12---1 050 000 أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 050 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 050 000  مجموع المادة :  4011 

جهة تادلة - أزيلل4012

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12---500 000 أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 500  مجموع الفقرة :  10 

 500 000  مجموع المادة :  4012 

جهة مكناس -  تافيللت4013

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

122 700 000800 000 أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 800  مجموع الفقرة :  10   2 700 000

 2 700 000 800 000  مجموع المادة :  4013 

جهة فاس - بولمان4014

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

320



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.13.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة القتصاد والمالية

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات4015

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12---1 100 000 أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 100 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 100 000  مجموع المادة :  4015 

جهة طنجة - تطوان4016

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4016 

مديرية الضرائب5000
تحسين ظروف العمل 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

1222 000 00010 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صاحب المشروع المفوض455

15------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

16------ دراسات التهيئة886

207 700 0004 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء العتاد وتوابعه التقنية84

000 000 14  مجموع الفقرة :  10   29 700 000

تعبئة الموارد الجبائية 20 12
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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 القتصاد والمالية

معلوميات10

116 000 00011 000 000 دراسات معلومياتية453

1215 000 0009 000 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

138 500 0009 000 000 شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

141 000 0005 000 000 مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

1511 700 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

16------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

20------ صيانة واصلح عتاد تكييف الهواء وكشف الحرائق4132

302 488 0004 935 000 دراسات عامة451

تكوين وتداريب40

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

42------ اشتراك وتوثيق352

000 935 38  مجموع الفقرة :  20   44 688 000

 74 388 000 52 935 000  مجموع المادة :  5000 

جهة سوس - ماسة - درعة5004

تحسين ظروف العمل 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صاحب المشروع المفوض455

15------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

16------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء العتاد وتوابعه التقنية84

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن5005

تحسين ظروف العمل 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صاحب المشروع المفوض455

15------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

16------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء العتاد وتوابعه التقنية84

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5005 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز5007

تحسين ظروف العمل 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

122 000 000--- أشغال التهيئة والقامة872
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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 القتصاد والمالية

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صاحب المشروع المفوض455

15------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

16------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء العتاد وتوابعه التقنية84

000 000 2  مجموع الفقرة :  10 

 2 000 000  مجموع المادة :  5007 

جهة الدارالبيضاء الكبرى5009

تحسين ظروف العمل 10 12

تشييد البنايات الدارية10

118 000 00030 000 000 تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صاحب المشروع المفوض455

15------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

16------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء العتاد وتوابعه التقنية84

000 000 30  مجموع الفقرة :  10   8 000 000

 8 000 000 30 000 000  مجموع المادة :  5009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير5010

تحسين ظروف العمل 10 12

تشييد البنايات الدارية10

112 200 0007 000 000 تشييد المباني الدارية8211

121 500 000--- أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صاحب المشروع المفوض455

15------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

16------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء العتاد وتوابعه التقنية84

000 000 7  مجموع الفقرة :  10   3 700 000

 3 700 000 7 000 000  مجموع المادة :  5010 

جهة دكالة - عبدة5011

تحسين ظروف العمل 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صاحب المشروع المفوض455

15------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

16------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء العتاد وتوابعه التقنية84
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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 القتصاد والمالية

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5011 

جهة فاس - بولمان5014

تحسين ظروف العمل 10 12

تشييد البنايات الدارية10

112 700 0001 300 000 تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صاحب المشروع المفوض455

15------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

16------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء العتاد وتوابعه التقنية84

000 300 1  مجموع الفقرة :  10   2 700 000

 2 700 000 1 300 000  مجموع المادة :  5014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات5015

تحسين ظروف العمل 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صاحب المشروع المفوض455

15------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

16------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء العتاد وتوابعه التقنية84

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5015 

جهة طنجة - تطوان5016

تحسين ظروف العمل 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صاحب المشروع المفوض455

15------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

16------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء العتاد وتوابعه التقنية84

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5016 

مديريات الترقبات و المراقبة6000

مديرية الميزانية6100
تطوير الحكامة العمومية 10 12
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1.2.2.0.0.13.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة القتصاد والمالية

معلوميات10

11------ دراسات معلومياتية453

125 000 0001 000 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

13------ شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

14------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

15------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

20------ دراسات عامة451

تكوين وتداريب30

31450 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

32------ اشتراك وتوثيق352

000 000 1  مجموع الفقرة :  10   5 450 000

اعداد القانون المالي 20 12

10200 000--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم359

20300 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

30------ مساعدة تقنية452

000 500  مجموع الفقرة :  20 

 5 950 000 1 000 000  مجموع المادة :  6100 

مديرية الخزينة والمالية الخارجية6200
ضبط وثيرة القطاع المالي وتدبير الخزينة 10 12

معلوميات10

11------ دراسات معلومياتية453

1212 000 0006 000 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

13600 000900 000 شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

141 200 000--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

15------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

20------ دراسات عامة451

تكوين وتداريب30

31600 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

32------ اشتراك وتوثيق352

000 900 6  مجموع الفقرة :  10   14 400 000

 14 400 000 6 900 000  مجموع المادة :  6200 

مديرية الدراسات والترقبات المالية6300
التوقعات المالية والمساعدة على اتخاذ القرار المتعلق بالسياسة القتصادية 

والمالية للدولة

10 12

معلوميات10

11------ دراسات معلومياتية453

12800 000400 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

13600 000--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

14------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

15------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

20------ دراسات عامة451

تكوين وتداريب30

31600 000600 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

32------ اشتراك وتوثيق352

000 000 1  مجموع الفقرة :  10   2 000 000

برنامج التعاون المغربي الوروبي ميدا 20 12
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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 القتصاد والمالية

10------ دراسة تأثير إقامة منطقة التبادل الحر451

20------ مساعدة تقنية452

30------ تداريب وتكوين وندوات454

40------ شراء تجهيزات معلومياتية845

50------ شراء العتاد التعليمي84

60------ اشتراك وتوثيق352

70------ تعويضات المهمة بالخارج4222

 مجموع الفقرة :  20 

 2 000 000 1 000 000  مجموع المادة :  6300 

المفتشية العامة للمالية6400
تفتيش وتدقيق وتقييم السياسات العمومية 10 12

معلوميات10

11------ دراسات معلومياتية453

121 500 0001 000 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

13------ شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

14------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

15------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

20------ دراسات عامة451

تكوين وتداريب30

311 300 0001 000 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

32------ اشتراك وتوثيق352

000 000 2  مجموع الفقرة :  10   2 800 000

 2 800 000 2 000 000  مجموع المادة :  6400 

مديرية المنشآت  العامة والخوصصة6600
تسيير محفظة الدولة و مراقبة المقاولت والمؤسسات العمومية 10 12

معلوميات10

11------ دراسات معلومياتية453

12800 0001 000 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

13200 000--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

14------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

15------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

202 500 0001 000 000 دراسات عامة451

تكوين وتداريب30

31703 700500 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

32------ اشتراك وتوثيق352

000 500 2  مجموع الفقرة :  10   4 203 700

المجلس الوطني للمحاسبة 20 12

1050 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

20------ اشتراك وتوثيق352

3050 000--- الشهار والطبع والعلن46

000 100  مجموع الفقرة :  20 

برنامج التعاون المغربي الوروبي ميدا 30 12

10------ مساعدة و خبرة452

20------ مساعدة تقنية452

30------ استشارات و مساعدة452
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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 القتصاد والمالية

40------ دراسات التدقيق و المتابعة و التقييم451

50------ دراسات عامة451

 مجموع الفقرة :  30 

 4 303 700 2 500 000  مجموع المادة :  6600 

مديرية التأمين والحتياط الجتماعي6700
تطوير مراقبة قطاع التأمين وإعادة التأمين و تأطير قطاع الحتياط الجتماعي 10 12

معلوميات10

111 700 000--- دراسات معلومياتية453

122 200 0001 000 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

13------ شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

14------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

15------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

20------ دراسات عامة451

تكوين وتداريب30

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

32------ اشتراك وتوثيق352

000 000 1  مجموع الفقرة :  10   3 900 000

 3 900 000 1 000 000  مجموع المادة :  6700 

مديرية الملك المخزنية7000
تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء العتاد وتوابعه التقنية84

 مجموع الفقرة :  10 

تدبير الملك الخاص للدولة و رصد لهداف التنمية القتصادية والجتماعية 20 12

معلوميات10

11500 0001 000 000 دراسات معلومياتية453

124 625 0003 000 000 شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

132 000 000--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

14300 000--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

15900 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

16------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

20------ دراسات عامة451

تكوين وتداريب30

311 150 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

32------ اشتراك وتوثيق352

000 000 4  مجموع الفقرة :  20   9 475 000

 9 475 000 4 000 000  مجموع المادة :  7000 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء7002

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12
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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 القتصاد والمالية

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

1250 000--- أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 50  مجموع الفقرة :  10 

 50 000  مجموع المادة :  7002 

جهة كلميم - السمارة7003

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

1250 000--- أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 50  مجموع الفقرة :  10 

 50 000  مجموع المادة :  7003 

جهة سوس - ماسة - درعة7004

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

1250 000--- أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 50  مجموع الفقرة :  10 

 50 000  مجموع المادة :  7004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن7005

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  10 
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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 القتصاد والمالية

 مجموع المادة :  7005 

جهة الشاوية - ورديغة7006

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  7006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز7007

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  7007 

الجهة الشرقية7008

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

1250 000--- أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 50  مجموع الفقرة :  10 

 50 000  مجموع المادة :  7008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى7009

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881
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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 القتصاد والمالية

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  7009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير7010

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

1250 000--- أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 50  مجموع الفقرة :  10 

 50 000  مجموع المادة :  7010 

جهة دكالة - عبدة7011

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

111 350 0001 100 000 تشييد المباني الدارية8211

1250 000--- أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14150 000150 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 250 1  مجموع الفقرة :  10   1 550 000

 1 550 000 1 250 000  مجموع المادة :  7011 

جهة مكناس -  تافيللت7013

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  7013 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات7015

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة 10 12

تشييد البنايات الدارية10
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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 القتصاد والمالية

111 350 0001 100 000 تشييد المباني الدارية8211

1250 000--- أشغال التهيئة والقامة872

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14150 000150 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

15------ دراسات التهيئة886

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني846

000 250 1  مجموع الفقرة :  10   1 550 000

 1 550 000 1 250 000  مجموع المادة :  7015 

000 000 314 000 784 310  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.13.000 
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ميزانية الستثمار - التكاليف المشتركة  للسنة المالية2009 

1.2.2.3.0.13.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة القتصاد والمالية

الدارة العامة0000
مساهمات ومساعدات مختلفة 10 09

تحويلت ومساهمات وإعانات مختلفة10

1116 600 000--- تحويلت برسم إعادة هيكلة المؤسسات و المقاولت العمومية915

1250 000 000--- تحويلت برسم مخصصات من الرأسمال لفائدة المؤسسات و المقاولت العمومية916

13355 000 000--- تحويلت برسم استحقاقات ديون المقاولت العمومية915

142 608 400 000--- تحويلت أخرى915

000 000 030 3  مجموع الفقرة :  10 

تحويلت لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 20 09

10200 000 000--- تسديد لفائدة صندوق إنعاش الستثمارات74

20------ تسديد لفائدة الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية74

30------ تسديد لفائدة صندوق التنمية القروية74

401 300 000 000--- تسديد لفائدة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية74

50------ تسديد لفائدة حسابات خصوصية أخرى للخزينة74

000 000 500 1  مجموع الفقرة :  20 

تحديث التجهيز 30 01

106 521 000 000--- تسديد لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة المسمى '' اشتراء وإصلح معدات القوات"74

 المسلحة الملكية

000 000 521 6  مجموع الفقرة :  30 

دراسات عامة 40 16

10------ دراسات عامة451

 مجموع الفقرة :  40 

إرجاعات عن الفوائد 50 09

104 000 000--- استردادات عن الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة  من طرف مؤسسات  51

القرض  الفلحي  المراقبة من طرف الدولة
20------ استردادات عن الفوائد المترتبة على القروض الصناعية والتجارية والفندقية والبحرية51

30430 000 000--- استردادات عن الفوائد المترتبة على قروض البناء583

40280 000--- استردادات عن فوائد القروض للعمال  المغاربة في الخارج 583

000 280 434  مجموع الفقرة :  50 

دعم للهيئات المالية الخاصة 60 99

1050 000 000--- تغطية مخاطر الصرف المتعلقة بالقروض الجنبية52

000 000 50  مجموع الفقرة :  60 

مكافحة الجراد 70 75

10------ نفقات مكافحة الجراد01

 مجموع الفقرة :  70 

ضمان الدولة 80 09

10------ تنفيذ ضمان الدولة917

 مجموع الفقرة :  80 

 11 535 280 000  مجموع المادة :  0000 

000 280 535 11  مجموع الفصل : 1.2.2.3.0.13.000 
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 فوائد و عمولت متعلقة بالدين العمومي  للسنة المالية  2009

1.2.3.1.0.13.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة القتصاد والمالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
الدين الخارجي10

11 اقتراضات محصل عليها  مع بلدان التحاد الوروبي02

فوائد و عمولت تدفع برسم القرض الفرنسي10

63125 715 000 فوائد11

64--- عمولت12

فوائد و عمولت تدفع برسم القروض السبانية20

6312 385 000 فوائد21

64--- عمولت22

فوائد و عمولت تدفع برسم القروض اللمانية30

6325 542 000 فوائد31

641 377 000 عمولت32

فوائد و عمولت تدفع برسم القروض اليطالية40

632 434 000 فوائد41

64--- عمولت42

فوائد و عمولت تدفع برسم القروض البلجيكية50

63473 000 فوائد51

64--- عمولت52

فوائد و عمولت تدفع القروض البرتغالية60

61463 000 فوائد61

64--- عمولت62

فوائد و عمولت تدفع برسم القروض الخرى70

613 596 000 فوائد71

64--- عمولت72

000 985 171 مجموع الفقرة :  11

12 اقتراضات محصل عليها مع بلدان أوروبية أخرى02

فوائد و عمولت تدفع برسم القروض السويسرية10

63--- فوائد11

64--- عمولت12

فوائد وعمولت تدفع برسم القروض السوفياتية20

638 670 000 فوائد21

64--- عمولت22

000 670 8 مجموع الفقرة :  12

13 اقتراضات محصل عليها مع البلدان العربية02

فوائد و عمولت تدفع برسم قروض المملكة العربية السعودية10

6311 304 000 فوائد11

64--- عمولت12

فوائد و عمولت تدفع برسم قروض المارات العربية المتحدة20

6310 897 000 فوائد21

64--- عمولت22

فوائد و عمولت تدفع برسم القروض الكويتية 30

6347 892 000 فوائد31

64--- عمولت32

000 093 70 مجموع الفقرة :  13

14 اقتراضات محصل عليها مع بلدان أمريكا واسيا02

فوائد وعمولت تدفع برسم  القروض  المريكية10
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 فوائد و عمولت متعلقة بالدين العمومي  للسنة المالية  2009

1.2.3.1.0.13.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة القتصاد والمالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

6373 293 000 فوائد11

641 020 000 عمولت12

فوائد و عمولت تدفع برسم القروض الكندية20

63--- فوائد21

64--- عمولت22

فوائد و عمولت تدفع برسم القروض اليابانية30

6335 513 000 فوائد31

64--- عمولت32

فوائد وعمولت تدفع برسم القروض الصينية40

632 480 000 فوائد41

64147 000 عمولت42

فوائد و عمولت تدفع برسم القروض الخرى50

6325 743 000 فوائد51

64--- عمولت52

000 196 138 مجموع الفقرة :  14

15 اقتراضات محصل عليها مع  المؤسسات العربية والسلمية و الجهوية و الدولية02

فوائد  و عمولت تدفع برسم قروض الصندوق العربي للتنمية القتصادية والجتماعية10

63108 414 000 فوائد11

64--- عمولت12

فوائد وعمولت تدفع برسم قروض البنك السلمي للتنمية20

633 383 000 فوائد21

64101 000 عمولت22

فوائد و عمولت تدفع برسم قروض التحاد الوروبي30

633 786 000 فوائد31

64--- عمولت32

فوائد و عمولت تدفع برسم قروض البنك الوروبي للستثمار40

6368 251 000 فوائد41

64--- عمولت42

فوائد وعمولت  تدفع برسم قروض البنك الفريقي للتنمية50

63841 723 000 فوائد51

641 500 000 عمولت52

فوائد وعمولت تدفع برسم قروض البنك الدولي للنشاء والتنمية60

63960 394 000 فوائد61

643 662 000 عمولت62

فوائد  وعمولت تدفع برسم قروض الجمعية الدولية للتنمية70

63929 000 فوائد71

64--- عمولت72

فوائد وعمولت تدفع  برسم قروض الصندوق الدولي للتنمية الفلحية80

632 088 000 فوائد81

64--- عمولت82

فوائد و عمولت تدفع برسم قروض منظمة البلدان المصدرة للبترول90

634 893 000 فوائد91

64--- عمولت92

000 124 999 1 مجموع الفقرة :  15

16 القروض المحصل عليها على مستوى السوق المالية الدولية02

فوائد و عمولت تدفع برسم القروض المحصل عليها على مستوى السوق المالية الدولية10

63308 714 000 فوائد11
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 فوائد و عمولت متعلقة بالدين العمومي  للسنة المالية  2009

1.2.3.1.0.13.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة القتصاد والمالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

64--- عمولت12

000 714 308 مجموع الفقرة :  16

17 عملية إعادة هيكلة الدين02
6822 000 000 عمولت و مصاريف تدفع برسم التنقيط من طرف المؤسسات المختصة10

000 000 2 مجموع الفقرة :  17

18 الدين العائم02

فوائد وعمولت تدفع برسم الدين العائم10

61218 000 فوائد11

62--- عمولت12

000 218 مجموع الفقرة :  18

19 الدين الداخلي01

القروض القديمة10

612 000 000 فوائد11

6220 000 عمولت12

سندات لخمس سنوات20

611 984 831 000 فوائد21

6212 894 000 عمولت22

اقتراضات ل 15 سنة30

61--- فوائد31

62--- عمولت32

اقتراض للصحراء40

61--- فوائد41

62--- عمولت42

سندات ل10و 15و20 و30 سنة ، المناقصة العمومية50

6110 592 188 000 فوائد51

629 728 000 عمولت52

سندات التجهيز ل10سنوات60

6110 000 000 فوائد61

62--- عمولت62

سندات ل10 و 7 سنوات70

61--- فوائد71

62--- عمولت72

اقتراضات مضمونة من طرف الدولة80

61--- فوائد81

اقتراضات على المدى القصير90

612 816 091 000 فوائد91

6222 746 000 عمولت92

000 498 450 15 مجموع الفقرة :  19

000 498 149 18 مجموع المادة :  0000 

000 498 149 18 مجموع الفصل :  1.2.3.1.0.13.000 
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 استهلكات الدين العمومي المتوسط و الطويل الجل  للسنة المالية 2009

1.2.3.2.0.13.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة القتصاد والمالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
الدين الخارجي10

11 اقتراضات محصل عليها مع بلدان التحاد الوروبي01
912493 391 000 استهلك يدفع برسم القروض الفرنسية10

91296 870 000 استهلك يدفع برسم القروض  السبانية20

912265 789 000 استهلك يدفع برسم القروض اللمانية30

912--- استهلكات تدفع برسم القروض اليطالية40

9129 410 000 استهلكات تدفع  برسم القروض البلجيكية50

9122--- استهلكات تدفع برسم القروض البرتغالية60

912218 112 000 استهلكات تدفع برسع القروض الخرى70

000 572 883 مجموع الفقرة :  11

12 اقتراضات محصل عليها مع البلدان الوروبية الخرى01
912--- استهلكات تدفع برسم القروض السويسرية10

91260 172 000 استهلكات تدفع برسم القروض السوفياتية20

000 172 60 مجموع الفقرة :  12

13 اقتراضات محصل عليها مع الدول العربية01
91235 583 000 استهلكات تدفع برسم قروض المملكة العربية السعودية10

91229 655 000 استهلكات تدفع برسم قروض المارات العربية المتحدة20

912159 043 000 استهلكات تدفع برسم القروض الكويتية30

000 281 224 مجموع الفقرة :  13

14 اقتراضات محصل عليها مع الدول المريكية و السيوية01
912212 032 000 استهلكات تدفع برسم القروض المريكية10

91220 997 000 استهلكات تدفع برسم القروض الكندية20

912127 507 000 استهلكات تدفع برسم القروض اليابانية30

9124 004 000 استهلكات تدفع برسم القروض الصينية40

912241 154 000 استهلكات تدفع برسع القروض الخرى50

000 694 405 مجموع الفقرة :  14

15 اقتراضات محصل عليها مع المؤسسات العربية و السلمية و الجهوية و الدولية01
912250 662 000 استهلكات تدفع برسم قروض الصندوق العربي للتنمية القتصادية و الجتماعية10

91213 018 000 استهلكات تدفع برسم قروض البنك السلمي للتنمية20

91233 162 000 استهلكات تدفع برسم قروض التحاد الوروبي30

91268 575 000 استهلكات تدفع برسم قروض البنك الوروبي للستثمار40

912583 609 000 استهلكات تدفع برسم قروض البنك الفريقي للتنمية50

9121 618 056 000 استهلكات تدفع برسم قروض البنك الدولي للنشاء و التنمية60

91210 045 000 استهلكات تدفع برسم قروض الجمعية الدولية للتنمية70

91224 194 000 استهلكات تدفع برسم قروض الصندوق الدولي للتنمية الفلحية80

9125 073 000 استهلكات تدفع برسم قروض منظمة البلدان المصدرة للبترول90

000 394 606 2 مجموع الفقرة :  15

16 القروض المحصل عليها على مستوى السوق المالية الدولية02
912--- استهلكات تدفع برسم القروض المحصل عليها على مستوى السوق المالية الدولية10

9123100 000 000 ناقص القيمة برسم القتراضات الخارجية20

000 000 100 مجموع الفقرة :  16

17 عملية إعادة هيكلة الدين02
9122100 000 000 استهلكات  تدفع برسم عملية إعادة هيكلة الدين10

000 000 100 مجموع الفقرة :  17

20 الدين الداخلي02
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 استهلكات الدين العمومي المتوسط و الطويل الجل  للسنة المالية 2009

1.2.3.2.0.13.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة القتصاد والمالية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

91110 000 000 استهلكات القروض القديمة10

91123 106 268 000 استهلكات السندات ل5 سنوات20

911--- استهلكات الملزمات ل 15 سنة30

911--- استهلكات القرض الخاص بالصحراء40

91111 983 500 000 استهلكات السندات ل 10 و 15 سنة للمناقصة العمومية50

91150 000 000 استهلكات سندات التجهيز ل 10 سنوات60

911--- استهلكات السندات ل 10 و 7 سنوات70

911--- استهلكات القروض المضمونة من طرف الدولة80

913100 000 000 تغطية الخسارة الحاصلة  في قيمة  إصدار سندات الخزينة90

000 768 249 35 مجموع الفقرة :  20

000 881 629 39 مجموع المادة :  0000 

000 881 629 39 مجموع الفصل :  1.2.3.2.0.13.000 
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االعتمـــــــادات المسجـــــــلة يمـــــــكن دفعهـــــــا على  : (1)

.شـــــــكل إعانـــــــــــــــــــــــــــات



الصفحة القطاعات الىزارية و المؤسسات الرمس
339 وزارة انسيبحت وانصىبعت انتقهيذيت 14

387 األمبوت انعبمت نهحكىمت 16

392 وزارة انتجهيس وانىقم 17

421 وزارة انفالحت وانصيذ انبحري 20

561 وزارة انشببة و انريبضت 21

612 وزارة األوقبف وانشؤون اإلسالميت 23

652
انىزارة انمىتذبت نذي انىزير األول انمكهفت ببنشؤون اإلقتصبديت 

وانعبمت
24

661 وزارة انغبقت وانمعبدن وانمبء وانبيئت 27

الفهــــــــــــــــــــــــــرش

2/3جسء 



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

 235 351 000 98 488 000 790 245 000 70 000 000 وزارة السياحة والصناعة التقليدية

 41 098 000 7 458 000 1 128 000 - المانة العامة للحكومة

 663 778 000 114 406 000 4 831 105 000 2 815 000 000 وزارة التجهيز والنقل

 890 077 000 1 108 441 000 4 353 058 000 1 240 000 000 وزارة الفلحة والصيد البحري

 386 035 000 160 868 000 628 995 000 160 000 000 وزارة الشباب و الرياضة

 187 995 000 1 000 000 000 540 000 000 50 000 000 وزارة الوقاف والشؤون السلمية

 24 673 000 40 981 000 13 038 000 2 500 000 الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالشؤون القتصادية والعامة

 445 482 000 215 040 000 3 328 231 000 5 675 000 000 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
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قانون المالية لسنة 2009

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

ميزانية التسيير

000 351 235 الموظفون و العوان

000 488 98 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 790 245 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 70 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.14.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام96

111130 582 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

112154 000 أعوان دائمون20

113285 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين30

12192 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف60

12210 000 تعويض عن التنصيب61

143--- مساعدة استثنائية عن السكن62

14210 000 منح ومكافآت الولدة63

12240 000 مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم64

122--- مكافأة عن اللباس65

1221120 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة66

تعويضات عن الخطار والعباء70

1236 000 مكافآت للسائقين71

12320 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين72

121--- أتعاب73

12140 000 مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات74

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد80

000 359 131 مجموع الفقرة :  10

000 359 131 مجموع المادة :  0000 

ميدان الصناعة التقليدية8000

الدارة العامة8100
10 دعم المهام94

111101 956 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

11232 000 أعوان دائمون21

112--- المستخدمون التقنيون ومستخدمو الشراف22

112--- العمال الدائمون23

1131 640 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين24

تعويضات عن الساعات الضافية40

121150 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية41

التعويضات الممثلة للمصاريف50

12210 000 تعويض عن التنصيب51

14340 000 مساعدة استثنائية عن السكن52

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

1221104 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة54

تعويضات عن الخطار والعباء60

12320 000 مكافآت للسائقين61

12320 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين62

12420 000 تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية63

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد70

000 992 103 مجموع الفقرة :  10

000 992 103 مجموع المادة :  8100 

000 351 235 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.14.000 

340



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.14.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام96

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111694 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات14

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني15

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب16

499425 000 مصاريف حراسة المباني الدارية17

رسوم ومستحقات20

4313 850 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

432--- رسوم ومستحقات التيلكس22

434100 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333200 000 مستحقات الماء24

332900 000 مستحقات الكهرباء25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24150 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493145 000 مصاريف التأمين44

نقل وتنقل50

4211650 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212800 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214--- تعويضات كيلومترية53

42217 356 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

42221 000 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

58966 000 نفقات الترحيل57

4421--- اكتراء وسائل النقل58

نفقات مختلفة60

342--- لباس العوان61

47--- مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62

4670 000 الشهار والطبع والعلن63

352300 000 اشتراك وتوثيق64

33460 000 شراء المحروقات والغاز65

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية66

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين67

451--- دراسات70

000 766 16 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة للعمال الجتماعية64
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.14.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

589200 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573900 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 100 1 مجموع الفقرة :  20

000 866 17 مجموع المادة :  0000 

الوزير وديوان الوزير والكتابة العامة والمفتشية العامة والمصالح الخارجية للوزارة1000

المصالح الخارجية للوزارة1400
10 دعم المهام96

تحملت عقارية10

44123 300 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة11

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب12

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية13

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني14

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333--- مستحقات الماء23

332--- مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة52

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد53

4214--- تعويضات كيلومترية54

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج55

4222--- تعويضات المهمة بالخارج56

نفقات مختلفة60

47--- مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية61

352--- اشتراك وتوثيق62

46--- الشهار والطبع والعلن63

معلوميات70

353--- شراء لوازم معلومياتية71

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات72

تعويضات  مصاريف وشرائات للفرق السياحية80

4221--- تعويضات التنقل داخل المملكة81

129--- تعويضات المؤطرين82

342--- لباس83

000 300 3 مجموع الفقرة :  10

000 300 3 مجموع المادة :  1400 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.14.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء1402
10 دعم المهام35

تحملت عقارية10

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب11

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية12

49990 000 مصاريف حراسة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

4346 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت21

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات31

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

نقل وتنقل40

4221525 040 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

نفقات مختلفة50

3525 200 اشتراك وتوثيق51

240 626 مجموع الفقرة :  10

240 626 مجموع المادة :  1402 

جهة سوس - ماسة - درعة1404
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب11

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية12

499--- مصاريف حراسة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

43414 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت21

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات31

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

نقل وتنقل40

4221363 520 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

نفقات مختلفة50

35211 000 اشتراك وتوثيق51

520 388 مجموع الفقرة :  10

520 388 مجموع المادة :  1404 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز1407
10 دعم المهام35

تحملت عقارية10

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب11

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية12

499--- مصاريف حراسة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

43410 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت21

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات31

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.14.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

نقل وتنقل40

4221426 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

نفقات مختلفة50

35211 000 اشتراك وتوثيق51

000 447 مجموع الفقرة :  10

000 447 مجموع المادة :  1407 

الجهة الشرقية1408
10 دعم المهام35

تحملت عقارية10

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب11

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية12

499--- مصاريف حراسة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

4347 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت21

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات31

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

نقل وتنقل40

4221323 520 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

نفقات مختلفة50

3527 900 اشتراك وتوثيق51

420 338 مجموع الفقرة :  10

420 338 مجموع المادة :  1408 

جهة الدارالبيضاء الكبرى1409
10 دعم المهام35

تحملت عقارية10

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب11

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية12

499--- مصاريف حراسة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

43415 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت21

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات31

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

نقل وتنقل40

4221714 320 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

نفقات مختلفة50

35215 000 اشتراك وتوثيق51

320 744 مجموع الفقرة :  10

320 744 مجموع المادة :  1409 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير1410
10 دعم المهام35

تحملت عقارية10

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب11

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية12
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.14.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

499--- مصاريف حراسة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

4346 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت21

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات31

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

نقل وتنقل40

4221382 720 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

نفقات مختلفة50

3526 800 اشتراك وتوثيق51

520 395 مجموع الفقرة :  10

520 395 مجموع المادة :  1410 

جهة مكناس -  تافيللت1413
10 دعم المهام35

تحملت عقارية10

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب11

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية12

499--- مصاريف حراسة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

43410 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت21

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات31

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

نقل وتنقل40

4221400 800 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

نفقات مختلفة50

35210 000 اشتراك وتوثيق51

3348 000 شراء المحروقات والغاز52

800 428 مجموع الفقرة :  10

800 428 مجموع المادة :  1413 

جهة فاس - بولمان1414
10 دعم المهام35

تحملت عقارية10

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب11

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية12

499--- مصاريف حراسة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

4347 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت21

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات31

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

نقل وتنقل40

4221261 920 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

نفقات مختلفة50

3527 900 اشتراك وتوثيق51

820 276 مجموع الفقرة :  10
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.14.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

820 276 مجموع المادة :  1414 

جهة طنجة - تطوان1416
10 دعم المهام35

تحملت عقارية10

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب11

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية12

499--- مصاريف حراسة المباني الدارية13

رسوم وإتاوات20

4345 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت21

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات31

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

نقل وتنقل40

4221246 160 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة41

نفقات مختلفة50

3525 200 اشتراك وتوثيق51

360 256 مجموع الفقرة :  10

360 256 مجموع المادة :  1416 

مديرية التهيئة والستثمار3000
10 المنتوج السياحي96

916--- الزيادة في رأسمال لفائدة الشركة المغربية للهندسة السياحية10

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  3000 

مديرية التأهيل والتعاون5000

المصالح المركزية5100
10 التكوين المهني34

مساعدة تلميذ المدارس الفندقية10

5822 557 060 منح للتلميذ(1)11

060 557 2 مجموع الفقرة :  10

060 557 2 مجموع المادة :  5100 

مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي5200
10 تكوين96

551--- إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي10

551--- إعانة لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم التكوين المهني20

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  5200 

جهة سوس - ماسة - درعة5204
10 تكوين12

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي10

5513 064 010 إعانة للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - أكـادير11

5512 107 033 إعانة للمعهد التكنولوجي الفندقي والسياحي - ورزازات12

043 171 5 مجموع الفقرة :  10

043 171 5 مجموع المادة :  5204 
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

جهة الشاوية - ورديغة5206
10 تكوين12

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي10

5512 337 380 غعانة لمركز الهيل المهني الفندقي والسياحي - بنسليمان11

380 337 2 مجموع الفقرة :  10

380 337 2 مجموع المادة :  5206 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز5207
10 تكوين12

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي10

5512 934 555 إعانة للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - مراكش11

555 934 2 مجموع الفقرة :  10

555 934 2 مجموع المادة :  5207 

الجهة الشرقية5208
10 تكوين12

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي10

5512 216 096 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - السعيدية11

096 216 2 مجموع الفقرة :  10

096 216 2 مجموع المادة :  5208 

جهة الدارالبيضاء الكبرى5209
10 تكوين12

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي10

5513 332 478 إعانة للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية-  المحمدية11

5512 013 094 إعانة لمركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بالدارالبيضاء12

572 345 5 مجموع الفقرة :  10

572 345 5 مجموع المادة :  5209 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير5210
10 تكوين12

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي10

5513 200 522 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - سل11

5511 619 363 إعانة لمركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي - تواركة الرباط12

885 819 4 مجموع الفقرة :  10

885 819 4 مجموع المادة :  5210 

جهة دكالة - عبدة5211
10 تكوين12

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي10

5512 620 236 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - الجديدة11

236 620 2 مجموع الفقرة :  10

236 620 2 مجموع المادة :  5211 

جهة مكناس -  تافيللت5213
10 تكوين12

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي10

5512 228 565 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - أرفود11

565 228 2 مجموع الفقرة :  10
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

565 228 2 مجموع المادة :  5213 

جهة فاس - بولمان5214
10 تكوين12

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي10

5512 322 606 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - فاس11

5512 468 626 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحيةوالطبخ المغربي بفاس حي أناس12

232 791 4 مجموع الفقرة :  10

232 791 4 مجموع المادة :  5214 

جهة طنجة - تطوان5216
10 تكوين12

إعانة التسيير لفائدة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي10

5515 060 000 إعانة للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة11

5511 558 505 إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - طنجة12

5512 054 871 إعانة لمركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بأصيل13

376 673 8 مجموع الفقرة :  10

376 673 8 مجموع المادة :  5216 

المكتب الوطني المغربي للسياحة7000
10 انعاش96

551--- إعانة التسيير لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة10

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  7000 

ميدان الصناعة التقليدية8000

الدارة العامة8100
10 دعم المهام94

تحملت عقارية10

2190 000 ضرائب ورسوم11

44121 900 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

41111 200 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872500 000 ترتيب وتهيئة وتركيب14

499480 000 مصاريف حراسة المباني الدارية15

رسوم ومستحقات20

4312 700 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

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

الموظفين و اعوان الدولة

434108 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

3331 235 000 مستحقات الماء24

3321 630 000 مستحقات الكهرباء25

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة26

352150 000 الشتراكات في شبكة النترنيت27

431--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصلت اللسلكية28

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871250 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

413485 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب32

3511 100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4422--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة35

845--- شراء عتاد معلومياتي36

4133350 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات37

353260 000 شراء لوازم معلومياتية38

844122 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري39

حظيرة السيارات40

4131400 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

3311 100 000 شراء الوقود والزيوت42

2460 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493100 000 مصاريف تأمين السيارات44

4421--- اكتراء السيارات45

نقل وتنقل50

4211400 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212400 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214800 000 تعويضات كيلومترية53

42218 000 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222300 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213100 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد56

نفقات مختلفة60

34260 000 لباس العوان61

48235 000 مساهمة في تنظيم الحفلت الرسمية62

33180 000 وقود ومحروقات وزيوت63

391--- شراء الدوات الصغيرة وعتاد آخر64

334--- شراء الغاز وقنينات الغاز65

471 270 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال66

47--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا67

455--- أتعاب 68

449--- اكتراء أشياء مختلفة70

مصاريف قضائية ومصاريف الخبرة80

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية81

455--- مصاريف الستشارة والخبرة82

455--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء83

29--- رسوم قضائية84

شراء المؤلفات ومصاريف الطبع90

46400 000 الشهار والطبع والعلن91

352200 000 اشتراك وتوثيق92

352--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق93

46--- نفقات نشر المؤلفات والمجلت ونشرات التصال94

46--- نشر و إذاع و اتصال95

451--- دراسات و أعمال التصال96

46--- مصاريف وكالت التصال97

352--- مصاريف طبع المنشورات و الفهارس98

459--- مصاريف أشغال التصاميم والملصقات واللفتات والشارات99

000 165 26 مجموع الفقرة :  10

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

573700 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 700 مجموع الفقرة :  20

000 865 26 مجموع المادة :  8100 

مديرية الموارد وأنظمة المعلومات8300
10 تكوين مستمر39

ندوات وتداريب وتكوين10

454--- مصاريف تنظيم و تنشيط الندوات و التداريب11

454--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج12

455250 000 مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة13

454--- تعويضات القامة للخبراء  الجانب14

454--- تعويضات التدريب15

45460 000 مصاريف الدروس والندوات16

نفقات مختلفة20

359--- شراء الشرطة21

49--- تحميض وسحب الصور22

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري23

352--- اشتراك وتوثيق24

47460 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال25

46--- الشهار والطبع والعلن26

351100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات27

حظيرة السيارات30

4131100 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331150 000 شراء الوقود والزيوت32

000 120 1 مجموع الفقرة :  10

20 تكوين الطر94
4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج10

58990 000 مصاريف التمدرس20

122--- تعويضات للموظفين المتابعين للدراسة30

000 90 مجموع الفقرة :  20

000 210 1 مجموع المادة :  8300 

مديرية الستراتيجية والبرمجة والتعاون8600
10 الشراكة و التعاون الدولي94

454--- تعويضات القامة للخبراء  الجانب10

مجموع الفقرة :  10

20 التوثيق12
352--- مصاريف الشتراك والتوثيق10

مجموع الفقرة :  20

30 تسيير المركز الدولي لنعاش الصناعة التقليدية94

تحملت عقارية10

4112--- صيانة و إصلح العقارات11

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

871--- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب21

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات22

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب23

849--- شراء عتاد متنوع24

363--- شراء مواد للتطهير و التنظيف25

تجهيز معلومياتي30
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

845--- شراء عتاد معلومياتي31

353--- شراء لوازم معلومياتية32

اكتراءات40

4422--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة41

4421--- اكتراء السيارات42

نقل وتنقل50

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة51

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد52

ندوات وتداريب وتكوين60

455--- أتعاب المنظمين والمحاضرين61

47--- مصاريف اليواء والستقبال62

دراسات70

451--- دراسات عامة71

452--- دراسات تقنية72

مجموع الفقرة :  30

مجموع المادة :  8600 

مديرية المحافظة على التراث والبتكار والنعاش8700
10 دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية94

455--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة10

454--- مصاريف الخبراء20

46--- مصاريف ابتكار و طبع الفهارس و المطويات و الكراسات 30

46--- الشهار والطبع والعلن40

349--- شراء عينات تقليدية50

399--- شراء المواد الولية60

4421--- اكتراء السيارات70

47--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال80

مكافآت الصناع التقليديين90

589--- مكافئة الخرجين والجوائز91

589--- الجائزة الوطنية لحسن منتوج الصناعة التقليدية92

مجموع الفقرة :  10

20 برنامج وضع المعايير و مراقبة الجودة94
849--- شراء لتجديد عتاد طبع الزرابي10

399500 000 لوازم طبع الزرابي20

4211--- نقل اللجنة التقنية لوضع المعايير30

47--- إيوائ و إطعام أعضاء اللجنة التقنية لوضع المعايير40

455--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة50

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري60

452--- تجارب المختبر70

351--- مصاريف الطبع و النشر80

000 500 مجموع الفقرة :  20

30 حماية تراث الصناعة التقليدية)1)94
399--- مصاريف  اليداع المتعلقة ببراءات الختراع و علمات الصنع و الرسوم و النمادج10

455--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة20

46--- مصاريف الشهار30

مجموع الفقرة :  30

40 دعم لفائدة الجمعيات المهنية و المؤسسات تحت وصايتها94
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

572--- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و المؤسسات تحت وصايتها10

مجموع الفقرة :  40

000 500 مجموع المادة :  8700 

مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين8800
التكوين المهني و التعلم10

11 دعم المهام35
47--- مصاريف الستقبالت10

46--- مصاريف ابتكار و طبع الفهارس و المطويات و الكراسات 20

455--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة30

84--- شراء العتاد التعليمي40

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد50

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج60

4222--- تعويضات المهمة بالخارج70

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة80

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة90

مجموع الفقرة :  11

12 مؤسسات التكوين المهني34

أثات وعتاد ولوازم المكتب10

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب11

351150 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات12

84--- شراء العتاد التعليمي13

846--- شراء عتاد تقني14

391--- شراء لتجديد العتاد الصغير15

353--- شراء لوازم للعتاد التقني16

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري17

845--- شراء تجهيزات معلومياتية18

353--- شراء لوازم معلومياتية19

صيانة واصلح20

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني21

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

36340 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف23

4132--- صيانة واصلح العتاد والدوات24

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات25

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية26

372--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني27

33430 000 شراء الغاز وقنينات الغاز30

نقل وتنقل40

4211--- نقل الموظفين والتقنيين ومصلحي تجهيزات المراكز41

4221--- تعويضات تنقل الموظفين والتقنيين ومصلحي تجهيزات المراكز42

342--- شراء اللباس50

451--- مصاريف الدراسات و غعداد البرامج60

نفقات مختلفة70

36130 000 شراء المواد الصيدلية71

352--- اشتراك وتوثيق72

493--- مصاريف التأمين73

492--- استشفاء واستشارات طبية74
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.14.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

113--- أجرة المستخدمين العرضيين والمياومين75

121--- أتعاب76

499300 000 مصاريف المن و الحراسة والتنظيف77

46--- طبع وإعلن78

399--- شراء المواد الولية79

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي الطعمة80

311--- شراء المواد الغذائية81

339--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ82

حظيرة السيارات90

331--- شراء الوقود والزيوت91

4421--- اكتراء السيارات92

493--- مصاريف تأمين السيارات93

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية94

000 550 مجموع الفقرة :  12

13 التكوين المستمر للصناع94
455--- أتعاب المنظمين والمحاضرين10

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري20

399--- شراء المواد الولية30

4211--- نقل المشاركين40

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة50

47400 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال60

4414--- اكتراء قاعات الجتماعات70

455--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة80

نفقات مختلفة90

351--- مصاريف النشر والطبع91

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات92

000 400 مجموع الفقرة :  13

14 تنظيم التداريب لفائدة المكونين94

نقل وتنقل10

4211--- نقل المشاركين11

4221--- تعويضات تنقل المشاركين12

47200 000 مصاريف اليواء والستقبال20

اكتراءات30

4414--- اكتراء قاعات الجتماعات31

4424--- اكتراء العتاد والثاث32

4422--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة33

نفقات مختلفة40

455--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة41

48--- مصاريف الحتفال42

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات43

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري44

46--- نشر و إذاع و اتصال45

000 200 مجموع الفقرة :  14

20 المساهمة في نفقات مؤسسات التكوين المهني )المصالح المسيرة بطريقة مستقلة34
551--- إعانة التسيير لفائدة معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس10

551--- إعانة التسيير لفائدة معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش20

551--- إعانة لفائدة مركز التأهيل المهنيلفنون الصناعة التقليدية بمكناس30
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.14.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

551--- إعانة لفائدة مركزالتأهيل المهني لفنون الصناعة التقليدية بالرباط - التقدم40

551--- إعانة لفائدة مركزالتأهيل المهني لفنون الصناعة التقليدية بورزازات50

551--- إعانة لفائدة مركزالتأهيل المهني لفنون الصناعة التقليدية بإنزكان60

مجموع الفقرة :  20

000 150 1 مجموع المادة :  8800 

المصالح الخارجية8900
10 دعم المهام12

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية10

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب20

رسوم ومستحقات30

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية31

332--- مستحقات الكهرباء32

333--- مستحقات الماء33

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت34

871--- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب40

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات50

352--- اشتراك وتوثيق60

46--- الشهار والطبع والعلن70

353--- شراء لوازم معلومياتية80

47--- مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية90

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  8900 

000 488 98 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.14.000 

354



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

الدارة العامة0000
دعم المهام 10 12

حظيرة السيارات10

111 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

12------ شراء السيارات السياحية8512

13------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

14800 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

151 800 000--- شراء الوقود والزيوت331

تكوين مستمر20

21800 000--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

نفقات مختلفة30

31750 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

32450 000--- مصاريف اليواء والطعام47

33------ مصاريف النشر والطبع351

34100 000--- الشهار والطبع والعلن46

35300 000--- اكتراء وسائل النقل4421

000 000 6  مجموع الفقرة :  10 

تأهيل الداة الدارية 20 96

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

11------ دراسات عامة451

12100 000--- أتعاب 455

بنايات ، تهيئة وتجهيزات20

21------ تشييد المباني الدارية8211

22------ شراء الراضي811

23290 000--- أشغال التهيئة والقامة872

24------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

25291 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

26150 000--- شراء عتاد سمعي ـ بصري844

27300 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

2830 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

000 161 1  مجموع الفقرة :  20 

التأهيل العلمياتي والتكنولوجي 30 96

مصاريف الدراسات والمعلوميات10

11------ دراسات نوعية451

12------ أتعاب 455

131 200 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

14400 000--- شراء لوازم معلومياتية353

صيانة وإصلح العتاد20

21250 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

22250 000--- مساعدة تقنية452

000 100 2  مجموع الفقرة :  30 

التنمية القروية 40 74

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

 مجموع الفقرة :  40 

 9 261 000  مجموع المادة :  0000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

الوزير وديوان الوزير والكتابة العامة والمفتشية العامة والمصالح 1000

الخارجية للوزارة

المصالح الخارجية للوزارة1400
دعم المهام 10 12

حظيرة السيارات10

11------ شراء السيارات النفعية8511

12------ شراء السيارات السياحية8512

13------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

14------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

15------ شراء الوقود والزيوت331

تكوين مستمر20

21------ مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

نفقات مختلفة30

31------ مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

32------ مصاريف اليواء والطعام47

33------ مصاريف النشر والطبع351

34------ الشهار والطبع والعلن46

35------ اكتراء وسائل النقل4421

 مجموع الفقرة :  10 

تأهيل الداة الدارية 20 96

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

11------ دراسات عامة451

12------ أتعاب 455

بنايات ، تهيئة وتجهيزات20

21------ تشييد المباني الدارية8211

22------ شراء الراضي811

23100 000--- أشغال التهيئة والقامة872

24------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

25------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

26------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

27------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

28------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

000 100  مجموع الفقرة :  20 

التأهيل العلمياتي والتكنولوجي 30 96

مصاريف الدراسات والمعلوميات10

11------ دراسات نوعية451

12------ أتعاب 455

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

14------ شراء لوازم معلومياتية353

صيانة وإصلح العتاد20

21------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

22------ مساعدة تقنية452

 مجموع الفقرة :  30 

 100 000  مجموع المادة :  1400 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء1402
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

دعم المهام 10 12

1017 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

20------ مصاريف اليواء والطعام47

تكوين مستمر30

3125 100--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

100 42  مجموع الفقرة :  10 

تأهيل الداة الدارية 20 96

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية10

11250 000--- أشغال التهيئة والقامة872

1243 056--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

تجهيز20

2139 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

22------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

2330 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

245 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

056 367  مجموع الفقرة :  20 

التأهيل العلمياتي والتكنولوجي 30 96

مصاريف الدراسات والمعلوميات10

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

1222 000--- شراء لوازم معلومياتية353

صيانة وإصلح العتاد20

21------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

22------ مساعدة تقنية452

000 22  مجموع الفقرة :  30 

 431 156  مجموع المادة :  1402 

جهة سوس - ماسة - درعة1404

دعم المهام 10 12

1030 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

20------ مصاريف اليواء والطعام47

تكوين مستمر30

3116 500--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

500 46  مجموع الفقرة :  10 

تأهيل الداة الدارية 20 96

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية10

11115 000--- أشغال التهيئة والقامة872

1293 472--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

تجهيز20

2134 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

22------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

2323 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

246 500--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

972 271  مجموع الفقرة :  20 

التأهيل العلمياتي والتكنولوجي 30 96

مصاريف الدراسات والمعلوميات10

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

1243 000--- شراء لوازم معلومياتية353
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

صيانة وإصلح العتاد20

21------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

22------ مساعدة تقنية452

000 43  مجموع الفقرة :  30 

 361 472  مجموع المادة :  1404 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز1407

دعم المهام 10 12

1030 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

20------ مصاريف اليواء والطعام47

تكوين مستمر30

3126 500--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

500 56  مجموع الفقرة :  10 

تأهيل الداة الدارية 20 96

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية10

1180 000--- أشغال التهيئة والقامة872

1258 032--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

تجهيز20

21------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

22------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

2335 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

246 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

032 179  مجموع الفقرة :  20 

التأهيل العلمياتي والتكنولوجي 30 96

مصاريف الدراسات والمعلوميات10

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

1233 000--- شراء لوازم معلومياتية353

صيانة وإصلح العتاد20

21------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

22------ مساعدة تقنية452

000 33  مجموع الفقرة :  30 

 268 532  مجموع المادة :  1407 

الجهة الشرقية1408

دعم المهام 10 12

1015 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

20------ مصاريف اليواء والطعام47

تكوين مستمر30

3120 000--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

000 35  مجموع الفقرة :  10 

تأهيل الداة الدارية 20 96

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية10

11475 000--- أشغال التهيئة والقامة872

1256 160--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

تجهيز20

21------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

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

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

2322 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

245 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

160 558  مجموع الفقرة :  20 

التأهيل العلمياتي والتكنولوجي 30 96

مصاريف الدراسات والمعلوميات10

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

1227 000--- شراء لوازم معلومياتية353

صيانة وإصلح العتاد20

21------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

22------ مساعدة تقنية452

000 27  مجموع الفقرة :  30 

 620 160  مجموع المادة :  1408 

جهة الدارالبيضاء الكبرى1409

دعم المهام 10 12

1030 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

20------ مصاريف اليواء والطعام47

تكوين مستمر30

3141 600--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

600 71  مجموع الفقرة :  10 

تأهيل الداة الدارية 20 96

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية10

1170 000--- أشغال التهيئة والقامة872

12142 272--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

تجهيز20

21118 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

22------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

2350 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

247 500--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

772 387  مجموع الفقرة :  20 

التأهيل العلمياتي والتكنولوجي 30 96

مصاريف الدراسات والمعلوميات10

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

1249 000--- شراء لوازم معلومياتية353

صيانة وإصلح العتاد20

21------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

22------ مساعدة تقنية452

000 49  مجموع الفقرة :  30 

 508 372  مجموع المادة :  1409 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير1410

دعم المهام 10 12

1016 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

20------ مصاريف اليواء والطعام47

تكوين مستمر30

3122 200--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

200 38  مجموع الفقرة :  10 
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1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

تأهيل الداة الدارية 20 96

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية10

11------ أشغال التهيئة والقامة872

1228 080--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

تجهيز20

21198 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

22------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

2326 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

244 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

080 256  مجموع الفقرة :  20 

التأهيل العلمياتي والتكنولوجي 30 96

مصاريف الدراسات والمعلوميات10

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

1220 000--- شراء لوازم معلومياتية353

صيانة وإصلح العتاد20

21------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

22------ مساعدة تقنية452

000 20  مجموع الفقرة :  30 

 314 280  مجموع المادة :  1410 

جهة مكناس -  تافيللت1413

دعم المهام 10 12

1022 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

20------ مصاريف اليواء والطعام47

تكوين مستمر30

3119 400--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

400 41  مجموع الفقرة :  10 

تأهيل الداة الدارية 20 96

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية10

11100 000--- أشغال التهيئة والقامة872

1267 392--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

تجهيز20

21------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

22------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

2322 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

245 500--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

892 194  مجموع الفقرة :  20 

التأهيل العلمياتي والتكنولوجي 30 96

مصاريف الدراسات والمعلوميات10

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

1231 000--- شراء لوازم معلومياتية353

صيانة وإصلح العتاد20

21------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

22------ مساعدة تقنية452

000 31  مجموع الفقرة :  30 

 267 292  مجموع المادة :  1413 
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1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

جهة فاس - بولمان1414

دعم المهام 10 12

1020 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

20------ مصاريف اليواء والطعام47

تكوين مستمر30

3115 100--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

100 35  مجموع الفقرة :  10 

تأهيل الداة الدارية 20 96

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية10

11------ أشغال التهيئة والقامة872

1243 056--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

تجهيز20

2111 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

22------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

2316 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

245 500--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

556 75  مجموع الفقرة :  20 

التأهيل العلمياتي والتكنولوجي 30 96

مصاريف الدراسات والمعلوميات10

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

1223 000--- شراء لوازم معلومياتية353

صيانة وإصلح العتاد20

21------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

22------ مساعدة تقنية452

000 23  مجموع الفقرة :  30 

 133 656  مجموع المادة :  1414 

جهة طنجة - تطوان1416

دعم المهام 10 12

1020 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

20------ مصاريف اليواء والطعام47

تكوين مستمر30

3113 600--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

600 33  مجموع الفقرة :  10 

تأهيل الداة الدارية 20 96

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية10

11170 000--- أشغال التهيئة والقامة872

1228 480--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

تجهيز20

21------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

22------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

2326 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

245 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

480 229  مجموع الفقرة :  20 

التأهيل العلمياتي والتكنولوجي 30 96

مصاريف الدراسات والمعلوميات10
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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 السياحة والصناعة التقليدية

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

1222 000--- شراء لوازم معلومياتية353

صيانة وإصلح العتاد20

21------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

22------ مساعدة تقنية452

000 22  مجموع الفقرة :  30 

 285 080  مجموع المادة :  1416 

مديرية التخطيط وتنسيق النعاش2000
دراسات ستراتيجية 10 96

102 000 0003 000 000 دراسات عامة451

20------ دراسات نوعية451

30------ أتعاب 455

000 000 3  مجموع الفقرة :  10   2 000 000

دراسات الثر القتصادية والحصائية 20 96

104 000 0003 000 000 دراسات عامة451

201 800 0002 000 000 دراسات نوعية451

30200 000--- أتعاب 455

000 000 5  مجموع الفقرة :  20   6 000 000

تدبير ثنائي ودعم لفائدة مرصد السياحة 30 96

101 100 000--- اعانة لجمعيات النعاش السياحي572

20100 000--- اشتراك وتوثيق352

30100 000--- مصاريف النشر والطبع351

40------ الشهار والطبع والعلن46

50200 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

60100 000--- مصاريف اليواء والطعام47

000 600 1  مجموع الفقرة :  30 

تأهيل الداة الدارية 40 96

مصاريف الدراسات والمعلوميات10

11200 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء لوازم معلومياتية353

13------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

14------ مساعدة تقنية452

تكوين مستمر20

21------ مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية30

3160 000--- أشغال التهيئة والقامة872

32------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

33------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

34------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

3532 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

36------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

نفقات مختلفة40

41------ اكتراء وسائل النقل4421

000 292  مجموع الفقرة :  40 

 9 892 000 8 000 000  مجموع المادة :  2000 
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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 السياحة والصناعة التقليدية

مديرية التهيئة والستثمار3000
المخطط الزرق 10 96

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ مصاريف الشراف التقني و إرشاد الدراسات452

14------ أتعاب 455

20------ دفع لنجاز الدراسات المتعلقة بالمناطق السياحية762

30------ دفع لجل تهيئة المناطق السياحية762

 مجموع الفقرة :  10 

مخطط مدائن 20 96

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ مصاريف الشراف التقني و إرشاد الدراسات452

14------ أتعاب 455

20------ دفع لنجاز الدراسات المتعلقة بالمناطق السياحية762

30------ دفع لجل تهيئة المناطق السياحية762

 مجموع الفقرة :  20 

مخطط بلدي 30 96

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ مصاريف الشراف التقني و إرشاد الدراسات452

14------ أتعاب 455

20------ دفع لنجاز الدراسات المتعلقة بالمناطق السياحية762

30------ دفع لجل تهيئة المناطق السياحية762

 مجموع الفقرة :  30 

منتوجات محلية وقروية 40 96

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ مصاريف الشراف التقني و إرشاد الدراسات452

14------ أتعاب 455

20------ دفع لنجاز الدراسات المتعلقة بالمناطق السياحية762

30------ دفع لجل تهيئة المناطق السياحية762

40------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  40 

مناطق سياحية جديدة 50 96

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ مصاريف الشراف التقني و إرشاد الدراسات452

14------ أتعاب 455

20------ دفع لنجاز الدراسات المتعلقة بالمناطق السياحية762

30------ دفع لجل تهيئة المناطق السياحية762
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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 السياحة والصناعة التقليدية

 مجموع الفقرة :  50 

إنعاش الستثمار السياحي 60 96

10------ مصاريف النشر والطبع351

20------ اشتراك وتوثيق352

30------ الشهار والطبع والعلن46

40------ مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

50------ مصاريف اليواء والطعام47

60------ اكتراء وسائل النقل4421

 مجموع الفقرة :  60 

تأهيل الداة الدارية 70 96

تكوين مستمر10

11------ مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية20

21------ أشغال التهيئة والقامة872

22------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

23------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

24------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

25------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

26------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

 مجموع الفقرة :  70 

التأهيل العلمياتي والتكنولوجي 80 96

مصاريف الدراسات والمعلوميات10

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

12------ شراء لوازم معلومياتية353

صيانة وإصلح العتاد20

21------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

22------ مساعدة تقنية452

 مجموع الفقرة :  80 

مساهمة الدولة في نفقات المنشآت العامة 90 12

1019 700 000--- الزيادة في رأسمال لفائدة الشركة المغربية للهندسة السياحية916

000 700 19  مجموع الفقرة :  90 

 19 700 000  مجموع المادة :  3000 

مديرية المنشآت والعمال السياحية4000
دعم و تأطير الحرف والنشطة السياحية 10 96

101 000 0003 000 000 دراسات عامة451

20------ دراسات نوعية451

30200 000--- أتعاب 455

4050 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

50100 000--- مصاريف اليواء والطعام47

000 000 3  مجموع الفقرة :  10   1 350 000

تنمية الحرف والنشطة السياحية :هيكلة وتقنين 20 96

102 900 0004 000 000 دراسات عامة451

20------ دراسات نوعية451

30200 000--- أتعاب 455

نفقات مختلفة40

41200 000--- مصاريف النشر والطبع351

364



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

42100 000--- الشهار والطبع والعلن46

43100 000--- اشتراك وتوثيق352

4450 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

000 000 4  مجموع الفقرة :  20   3 550 000

فرق المراقبة السياحية 30 96

حظيرة السيارات10

11------ شراء السيارات النفعية8511

12------ شراء السيارات السياحية8512

13------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

14------ شراء الوقود والزيوت331

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية20

21170 000--- أشغال التهيئة والقامة872

22------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

تجهيز30

3142 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

32------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

33------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

34------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

35------ شراء عتاد تقني846

000 212  مجموع الفقرة :  30 

تأهيل الداة الدارية 40 96

مصاريف الدراسات والمعلوميات10

11200 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء لوازم معلومياتية353

13------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

14------ مساعدة تقنية452

تكوين مستمر20

21------ مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية30

31------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

32------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

33------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

34------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

35------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

36------ أشغال التهيئة والقامة872

نفقات مختلفة40

41------ مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات121

42------ اكتراء وسائل النقل4421

000 200  مجموع الفقرة :  40 

 5 312 000 7 000 000  مجموع المادة :  4000 

مديرية التأهيل والتعاون5000

مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي5200
نظام المراقبة والتأطير الستراتيجي للتكوين 10 96

10600 000--- دراسات عامة451

20------ دراسات نوعية451

30200 000--- أتعاب 455
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1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

نفقات مختلفة40

41100 000--- مصاريف النشر والطبع351

4250 000--- الشهار والطبع والعلن46

4320 000--- اشتراك وتوثيق352

4480 000--- مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

45------ مصاريف اليواء والطعام47

000 050 1  مجموع الفقرة :  10 

عرض الجودة في التكوين 20 96

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات نوعية451

30800 0003 000 000 دراسات ومساعدات451

40------ أتعاب 455

000 000 3  مجموع الفقرة :  20   800 000

عرض الجودة في التكوين في ميدان الطبخ المغربي 30 96

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات نوعية451

30400 0002 000 000 دراسات ومساعدات451

40------ أتعاب 455

000 000 2  مجموع الفقرة :  30   400 000

تأهيل الداة الدارية 40 96

مصاريف الدراسات والمعلوميات10

11200 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ شراء لوازم معلومياتية353

13------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

14------ مساعدة تقنية452

تكوين مستمر20

21------ مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية30

31200 000--- أشغال التهيئة والقامة872

32------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

33------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

34------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

35200 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

36------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

000 600  مجموع الفقرة :  40 

المساهمة في نفقات الستثمار لمؤسسات التكوين السياحي والفندقي  (1) 50 96

10------ اعانة التجهيز لمؤسسات التكوين السياحي والفندقي751

20------ إعانة لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برسم التكوين المهني751

 مجموع الفقرة :  50 

 2 850 000 5 000 000  مجموع المادة :  5200 

جهة سوس - ماسة - درعة5204

المساهمة في نفقات الستثمار لمؤسسات التكوين السياحي والفندقي  (1) 10 96

10960 000--- إعانة للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بأكادير751

201 190 000--- إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بورزازات751

000 150 2  مجموع الفقرة :  10 

 2 150 000  مجموع المادة :  5204 
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1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

جهة الشاوية - ورديغة5206

المساهمة في نفقات الستثمار لمؤسسات التكوين السياحي والفندقي  (1) 10 96

10153 000--- إعانة لمركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بن سليمان751

000 153  مجموع الفقرة :  10 

 153 000  مجموع المادة :  5206 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز5207

المساهمة في نفقات الستثمار لمؤسسات التكوين السياحي والفندقي  (1) 10 96

102 475 000--- إعانة للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بمراكش751

000 475 2  مجموع الفقرة :  10 

 2 475 000  مجموع المادة :  5207 

الجهة الشرقية5208

المساهمة في نفقات الستثمار لمؤسسات التكوين السياحي والفندقي  (1) 10 96

101 606 000--- إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالسعيدية751

000 606 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 606 000  مجموع المادة :  5208 

جهة الدارالبيضاء الكبرى5209

المساهمة في نفقات الستثمار لمؤسسات التكوين السياحي والفندقي  (1) 10 96

102 297 000--- إعانة للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بالمحمدية751

20153 000--- إعانة لمركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بالدارالبيضاء751

000 450 2  مجموع الفقرة :  10 

 2 450 000  مجموع المادة :  5209 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير5210

المساهمة في نفقات الستثمار لمؤسسات التكوين السياحي والفندقي  (1) 10 96

10153 000--- إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بسل751

20153 000--- إعانة لمركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة751

000 306  مجموع الفقرة :  10 

 306 000  مجموع المادة :  5210 

جهة دكالة - عبدة5211

المساهمة في نفقات الستثمار لمؤسسات التكوين السياحي والفندقي  (1) 10 96

102 000 000--- إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالجديدة751

000 000 2  مجموع الفقرة :  10 

 2 000 000  مجموع المادة :  5211 

جهة مكناس -  تافيللت5213

المساهمة في نفقات الستثمار لمؤسسات التكوين السياحي والفندقي  (1) 10 96

10153 000--- إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بأرفود751

000 153  مجموع الفقرة :  10 

 153 000  مجموع المادة :  5213 

جهة فاس - بولمان5214

المساهمة في نفقات الستثمار لمؤسسات التكوين السياحي والفندقي  (1) 10 96

102 937 000--- إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس أطلس751

202 452 000--- إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحيةوالطبخ المغربي بفاس حي أناس751

000 389 5  مجموع الفقرة :  10 
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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 السياحة والصناعة التقليدية

 5 389 000  مجموع المادة :  5214 

جهة طنجة - تطوان5216

المساهمة في نفقات الستثمار لمؤسسات التكوين السياحي والفندقي  (1) 10 96

104 100 000--- إعانة للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة751

201 400 000--- إعانة لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة751

30153 000--- إعانة لمركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بأصيل751

000 653 5  مجموع الفقرة :  10 

 5 653 000  مجموع المادة :  5216 

المكتب الوطني المغربي للسياحة7000
مساهمة الدولة في نفقات  المكتب الوطني المغربي للسياحة 10 96

10550 000 000--- إعانة  للمكتب الوطني المغربي للسياحة751

000 000 550  مجموع الفقرة :  10 

 550 000 000  مجموع المادة :  7000 

ميدان الصناعة التقليدية8000

الدارة العامة8100
تحديث الدارة 10 12

معلوميات10

111 500 000700 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12370 000125 000 دراسات و مساعدة تقنية452

13------ مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية4133

14------ اكتراء حق الستعمال و البرامج المعلوماتية4423

151 500 000300 000 اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية879

16------ اكتراء العتاد المعلومياتي4423

17200 000--- أشغال تركيب شبكات العلميات8328

18400 000--- شراء لوازم معلومياتية353

عتاد و لوازم ونفقات مختلفة20

21------ تهيئة وصيانة المباني872

22------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

23500 000250 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

إحصائيات30

31------ دراسات إحصائية451

000 375 1  مجموع الفقرة :  10   4 470 000

تكييف الرصيد الداري 20 94

بناء وتهيئة وتجهيز المصالح المركزية10

112 500 0002 000 000 تشييد المباني الدارية8211

12600 000450 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

13------ شراء الراضي811

141 500 000750 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

157 500 0003 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

16------ شراء و تركيب عتاد المواصلت السلكية و اللسلكية844

17------ دراسات و مراقبات452

18500 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

20------ شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

000 200 6  مجموع الفقرة :  20   12 600 000
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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 السياحة والصناعة التقليدية

دراسات وأبحاث 30 94

10------ دراسات حول البحث والتجارب452

20------ دراسات عامة451

30------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

403 000 000700 000 دراسات و مساعدة تقنية452

50------ دراسات نوعية451

60------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

70------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

80------ الشهار والطبع والعلن46

000 700  مجموع الفقرة :  30   3 000 000

حظيرة السيارات 40 86

10600 000500 000 شراء السيارات النفعية8511

20------ شراء السيارات السياحية8512

30------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

40600 000--- اكتراء السيارات4421

000 500  مجموع الفقرة :  40   1 200 000

المساهمة في نفقات الستثمار لدار الصانع 50 94

1060 000 000--- دفع  في إطار المشاريع المتبناة بشراكة مع دار الصانع752

000 000 60  مجموع الفقرة :  50 

 81 270 000 8 775 000  مجموع المادة :  8100 

مديرية الموارد وأنظمة المعلومات8300
التكوين المستمر 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

ندوات وتداريب وتكوين20

211 000 000750 000 مصاريف تنظيم و تنشيط الندوات و التداريب454

22------ مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج454

23600 000250 000 مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

24------ مصاريف الدروس والندوات454

25250 000--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

26------ الشهار والطبع والعلن46

30250 000--- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

40250 000--- شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

50------ اكتراء قاعات المحاضرات4414

000 000 1  مجموع الفقرة :  10   2 350 000

 2 350 000 1 000 000  مجموع المادة :  8300 

مديرية الستراتيجية والبرمجة والتعاون8600
دراسات حول قطاع الصناعة التقليدية 10 94

108 700 0006 200 000 دراسات نوعية451

20------ دراسات عامة451

30------ دراسات و مساعدة تقنية452

40------ دراسات منجزة من طرف الدارة451
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اعتمادات اللتزام 
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اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

50------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

60300 000300 000 مصاريف الستشارة والخبرة455

شراء المؤلفات ومصاريف الطبع70

71400 000400 000 مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

72------ الشهار والطبع والعلن46

80------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

90300 000300 000 شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

000 200 7  مجموع الفقرة :  10   9 700 000

المساهمة في خلق و تهيئة فضاءات لنشطة الصناعة التقليدية 20 94

دراسات10

11------ دراسات الجدوى451

12500 000400 000 دراسات تقنية452

13500 000400 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

205 500 0001 500 000 اشغال البناء عن طريق المقاولة8211

308 000 0005 400 000 ترتيب وتهيئة وتركيب872

40------ شراء الثاث والعتاد849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

000 700 7  مجموع الفقرة :  20   14 500 000

شراكة ودعم 30 94

101 000 0001 000 000 دفع لوكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية بعمالت وأقاليم الشمال751

204 165 0002 425 000 دفع لفائدة وكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية لقاليم الجنوب751

301 000 0001 000 000 دفع لفائدة وكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة 751

الشرفية للمملكة

000 425 4  مجموع الفقرة :  30   6 165 000

 30 365 000 19 325 000  مجموع المادة :  8600 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء8602

دراسات حول قطاع الصناعة التقليدية 10 94

10------ دراسات نوعية451

20------ دراسات عامة451

30------ مصاريف الستشارة والخبرة455

40------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

50------ شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

 مجموع الفقرة :  10 

المساهمة في خلق و إعداد مناطق النشطة و مجالت النتاج 20 94

دراسات10

11------ دراسات الجدوى451

12------ دراسات تقنية452

13------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ اشغال البناء عن طريق المقاولة8211

30------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

40------ شراء الثاث والعتاد849

50------ دفع لفائدة وكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية لقاليم الجنوب751

60------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

70------ شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

 مجموع الفقرة :  20 
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اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

 مجموع المادة :  8602 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز8607

دراسات حول قطاع الصناعة التقليدية 10 94

10------ دراسات نوعية451

20------ دراسات عامة451

30------ مصاريف الستشارة والخبرة455

40------ دراسات و مساعدة تقنية452

50------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

60------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

70------ شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

80------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

 مجموع الفقرة :  10 

المساهمة في خلق و إعداد مناطق النشطة و مجالت النتاج 20 94

دراسات10

11------ دراسات الجدوى451

12------ دراسات تقنية452

13------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ اشغال البناء عن طريق المقاولة8211

30------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

40------ شراء الثاث والعتاد849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

70------ شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  8607 

جهة الدارالبيضاء الكبرى8609

دراسات حول قطاع الصناعة التقليدية 10 94

10------ دراسات نوعية451

20------ دراسات عامة451

30------ دراسات و مساعدة تقنية452

40------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

50------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

60------ مصاريف الستشارة والخبرة455

 مجموع الفقرة :  10 

المساهمة في خلق و تهيئة فضاءات لنشطة الصناعة التقليدية 20 94

دراسات10

11------ دراسات الجدوى451

12------ دراسات تقنية452

13------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ اشغال البناء عن طريق المقاولة8211

30------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

40------ شراء الثاث والعتاد849

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  8609 

جهة دكالة - عبدة8611
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

دراسات حول قطاع الصناعة التقليدية 10 94

10------ دراسات نوعية451

20------ دراسات عامة451

30------ دراسات و مساعدة تقنية452

40------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

50------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

60------ مصاريف الستشارة والخبرة455

70------ شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

 مجموع الفقرة :  10 

المساهمة في خلق و إعداد مناطق النشطة و مجالت النتاج 20 94

دراسات10

11------ دراسات الجدوى451

12------ دراسات تقنية452

13------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ اشغال البناء عن طريق المقاولة8211

30------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

40------ شراء الثاث والعتاد849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

70------ شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  8611 

جهة مكناس -  تافيللت8613

دراسات حول قطاع الصناعة التقليدية 10 94

10------ دراسات نوعية451

20------ دراسات عامة451

30------ دراسات و مساعدة تقنية452

40------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

50------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

60------ مصاريف الستشارة والخبرة455

70------ شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

 مجموع الفقرة :  10 

المساهمة في خلق و تهيئة فضاءات لنشطة الصناعة التقليدية 20 94

دراسات10

11------ دراسات الجدوى451

12------ دراسات تقنية452

13------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ اشغال البناء عن طريق المقاولة8211

30------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

40------ شراء الثاث والعتاد849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

70------ شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  8613 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

جهة فاس - بولمان8614

دراسات حول قطاع الصناعة التقليدية 10 94

10------ دراسات نوعية451

20------ دراسات عامة451

30------ دراسات و مساعدة تقنية452

40------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

50------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

60------ مصاريف الستشارة والخبرة455

 مجموع الفقرة :  10 

المساهمة في خلق و تهيئة فضاءات لنشطة الصناعة التقليدية 20 94

دراسات10

11------ دراسات الجدوى451

12------ دراسات تقنية452

13------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ اشغال البناء عن طريق المقاولة8211

30------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

40------ شراء الثاث والعتاد849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

70------ شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  8614 

جهة طنجة - تطوان8616

دراسات حول قطاع الصناعة التقليدية 10 94

10------ دراسات نوعية451

20------ دراسات عامة451

30------ دراسات و مساعدة تقنية452

40------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

50------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

60------ مصاريف الستشارة والخبرة455

 مجموع الفقرة :  10 

المساهمة في خلق و تهيئة فضاءات لنشطة الصناعة التقليدية 20 94

دراسات10

11------ دراسات الجدوى451

12------ دراسات تقنية452

13------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ اشغال البناء عن طريق المقاولة8211

30------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

40------ شراء الثاث والعتاد849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  8616 

مديرية المحافظة على التراث والبتكار والنعاش8700
دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94
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1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

131 800 000--- دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

162 500 000--- مصاريف الخبراء454

173 000 000--- مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

18------ مصاريف الستشارة والخبرة455

209 000 0003 000 000 شراء عتاد تقني846

30------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

40800 000--- مصاريف ابتكار و طبع الفهارس و المطويات و الكراسات 46

50------ شراء المواد الولية من أجل النتاج للصناعة التقليدية399

60------ شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

70------ شراء عينات تقليدية349

80------ الشهار والطبع والعلن46

000 000 3  مجموع الفقرة :  10   17 100 000

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة 20 94

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات نوعية451

30------ دراسات و مساعدة تقنية452

40------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

50600 000--- مصاريف الخبراء454

601 500 000--- تجاريب التحاليل والمختبرات459

70------ شراء عينات تقليدية349

000 100 2  مجموع الفقرة :  20 

حماية تراث الصناعة التقليدية(1) 30 94

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات نوعية451

30------ دراسات و مساعدة تقنية452

40------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

50------ مصاريف الخبراء454

 مجموع الفقرة :  30 

شراكة ودعم 40 94

10500 000--- المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و المؤسسات772

 تحت وصايتها
202 000 000--- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 572

والتنمية

000 500 2  مجموع الفقرة :  40 

 21 700 000 3 000 000  مجموع المادة :  8700 

جهة وادي الذهب- الكويرة8701

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452
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1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

16------ مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

17------ شراء عتاد تقني846

18------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

19------ مصاريف ابتكار و طبع الفهارس و المطويات و الكراسات 46

20------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

30------ مصاريف الستشارة والخبرة455

40------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

50------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8701 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء8702

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

16------ مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

17------ شراء عتاد تقني846

18------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

19------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

20------ مصاريف الستشارة والخبرة455

30------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

40------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8702 

جهة كلميم - السمارة8703

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

16------ مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

17------ شراء عتاد تقني846

18------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

19------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

20------ مصاريف الستشارة والخبرة455

30------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

40------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 
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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 السياحة والصناعة التقليدية

 مجموع المادة :  8703 

جهة سوس - ماسة - درعة8704

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

16------ مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

17------ مصاريف الستشارة والخبرة455

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

40------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

50------ مصاريف ابتكار و طبع الفهارس و المطويات و الكراسات 46

60------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

70------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8704 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن8705

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

16------ مصاريف الستشارة والخبرة455

17------ مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

40------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

50------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

60------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8705 

جهة الشاوية - ورديغة8706

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

16------ مصاريف الستشارة والخبرة455
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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 السياحة والصناعة التقليدية

17------ مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

40------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

50------ مصاريف ابتكار و طبع الفهارس و المطويات و الكراسات 46

60------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

70------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8706 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز8707

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

16------ مصاريف ابتكار و طبع الفهارس و المطويات و الكراسات 46

17------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

18------ شراء عتاد تقني846

19------ مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

20------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

30------ مصاريف الستشارة والخبرة455

40------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

50------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8707 

الجهة الشرقية8708

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

16------ مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

17------ شراء عتاد تقني846

18------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

19------ مصاريف ابتكار و طبع الفهارس و المطويات و الكراسات 46

20------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

30------ مصاريف الستشارة والخبرة455

40------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

50------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8708 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

جهة الدارالبيضاء الكبرى8709

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

17------ مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

18------ مصاريف الستشارة والخبرة455

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

40------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

50------ مصاريف ابتكار و طبع الفهارس و المطويات و الكراسات 46

60------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

70------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8709 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير8710

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

16------ مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

17------ شراء عتاد تقني846

18------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

19------ مصاريف ابتكار و طبع الفهارس و المطويات و الكراسات 46

20------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

30------ مصاريف الستشارة والخبرة455

40------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

50------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8710 

جهة دكالة - عبدة8711

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

16------ مصاريف الخبراء454
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

17------ مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

18------ شراء عتاد تقني846

19------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

40------ مصاريف ابتكار و طبع الفهارس و المطويات و الكراسات 46

50------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

60------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8711 

جهة تادلة - أزيلل8712

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

16------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

17------ شراء عتاد تقني846

18------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

19------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

20------ مصاريف الستشارة والخبرة455

30------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

40------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8712 

جهة مكناس -  تافيللت8713

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

16------ مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

17------ شراء عتاد تقني846

18------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

19------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

20------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

30------ مصاريف الستشارة والخبرة455

40------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

50------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8713 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

جهة فاس - بولمان8714

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

16------ مصاريف الخبراء454

17------ مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

20------ شراء عتاد تقني846

30------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

40------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

50------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

60------ مصاريف الستشارة والخبرة455

70------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8714 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات8715

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

16------ مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

17------ شراء عتاد تقني846

18------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

19------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

20------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

30------ مصاريف الستشارة والخبرة455

40------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

50------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8715 

جهة طنجة - تطوان8716

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية 10 94

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات نوعية451

13------ دراسات و مساعدة تقنية452

14------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

15------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

16------ مصاريف التصميم وإنجاز مجموعة نماذج المنتوجات التقليدية459

380



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

17------ شراء عتاد تقني846

18------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

19------ شراء مجموعة نماذج وعينات تقليدية399

20------ مصاريف ابتكار و طبع الفهارس و المطويات و الكراسات 46

30------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

40------ مصاريف الستشارة والخبرة455

50------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8716 

مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين8800
دراسات 10 12

10------ دراسات و مساعدة تقنية452

20------ دراسات عامة451

30------ دراسات نوعية451

40------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

50------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

60------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

70------ الشهار والطبع والعلن46

 مجموع الفقرة :  10 

مؤسسات التكوين المهني 20 34

دراسات10

111 000 000500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

121 700 0001 400 000 دراسات و مساعدة تقنية452

13------ دراسات عامة451

14------ مصاريف الدراسات و غعداد البرامج451

15------ أتعاب 455

بنايات ، تهيئة وتجهيزات20

216 000 000--- شراء الراضي811

221 200 00013 000 000 تشييد بنايات تقنية823

23------ تشييد المباني الدارية8211

244 000 0001 500 000 ترتيب وتهيئة وتركيب872

25------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

26150 000--- مصاريف حراسة المباني الدارية499

شراء الثاث والعتاد30

31500 000--- شراء عتاد معلومياتي845

321 000 000--- شراء عتاد تقني846

33500 000--- شراء العتاد التعليمي84

34------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

35300 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

36100 000--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني372

3760 000--- شراء أدوات صغيرة391

38100 000--- شراء لوازم معلومياتية353

39------ اقتناء حقوق استعمال البرامج المعلوماتية879

شراء عتاد وأثاث المطبخ والداخليات والرياضة40

41------ شراء عتاد المطبخ والداخلية879

صيانة واصلح50
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

51120 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

52------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

53------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

شراء المؤلفات ومصاريف الطبع60

61------ شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

6250 000--- الشهار والطبع والعلن46

حظيرة السيارات70

71300 000--- شراء السيارات النفعية8511

7240 000--- شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

73------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

74------ شراء الوقود والزيوت331

75------ اكتراء وسائل النقل4421

76------ مصاريف التأمين493

77------ الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية24

801 000 000--- شراء مواد أولية للتكوين399

901 000 000--- أتعاب121

000 400 16  مجموع الفقرة :  20   19 120 000

تنظيم التداريب لفائدة المكونين 30 94

10200 000--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

اكتراءات20

21------ اكتراء قاعات المحاضرات4414

22------ اكتراء العتاد والثاث4424

مصاريف التكوين30

31------ مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

32------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

33------ شراء مواد أولية للتكوين399

34------ أتعاب121

35------ شراء الكتب والوثائق352

40200 000--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

50------ مصاريف البتكار و الطبع46

000 400  مجموع الفقرة :  30 

التكوين المستمر للصناع 40 94

ندوات وتداريب وتكوين10

11800 0001 500 000 مصاريف تنظيم و تنشيط الندوات و التداريب454

12------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

13200 000--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

20------ مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات47

30400 000--- مصاريف اليواء والطعام47

000 500 1  مجموع الفقرة :  40   1 400 000

شراكة ودعم 50 94

10------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و المؤسسات772

 تحت وصايتها
20------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 572

والتنمية
3011 000 000--- الدفع لفائدة الحساب المرصود لمور خصوصية "صندوق النهوض بتشغيل الشباب"74

000 000 11  مجموع الفقرة :  50 
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1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

مساهمة في نفقات التجهيز لمؤسسات التكوين المهني (مصالح مسيرة بطريقة 

مستقلة

60 94

10------ إعانة التجهيز لفائدة معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس751

20------ إعانة التجهيز لفائدة معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش751

30------ إعانة التجهيز لفائدة مركز التأهيل المهني لفنون الصناعة بمكناس751

40------ إعانة التجهيز لفائدة مركز التأهيل المهني لفنون الصناعة بالرباط التقدم0

50------ إعانة التجهيز لفائدة مركز التأهيل المهني لفنون الصناعة بورزازات751

60------ إعانة التجهيز لفائدة مركز التأهيل المهني لفنون الصناعة بإنزكان751

 مجموع الفقرة :  60 

 31 920 000 17 900 000  مجموع المادة :  8800 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز8807

دراسات 10 12

10------ دراسات و مساعدة تقنية452

20------ دراسات عامة451

30------ دراسات نوعية451

40------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

50------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

60------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

 مجموع الفقرة :  10 

معاهد الفنون التقليدية 20 94

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات30

31------ تشييد بنايات تقنية823

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

شراء الثاث والعتاد50

51------ شراء عتاد معلومياتي845

52------ شراء عتاد تقني846

53------ شراء العتاد التعليمي84

54------ شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات871

60------ دراسات تقنية452

70------ دراسات عامة451

80------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

90------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

 مجموع الفقرة :  20 

مراكز التأهيل المهني 30 34

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ أشغال تشييد المراكز8211

40------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

شراء الثاث والعتاد50

51------ شراء عتاد معلومياتي845

52------ شراء عتاد تقني846

53------ شراء العتاد التعليمي84

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

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

60------ دراسات تقنية452

70------ دراسات عامة451

 مجموع الفقرة :  30 

 مجموع المادة :  8807 

جهة الدارالبيضاء الكبرى8809

دراسات 10 12

10------ دراسات و مساعدة تقنية452

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8809 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير8810

دراسات 10 12

10------ دراسات و مساعدة تقنية452

20------ دراسات عامة451

30------ دراسات نوعية451

40------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

50------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

60------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

 مجموع الفقرة :  10 

مراكز التأهيل المهني 20 34

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ أشغال تشييد المراكز8211

40------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

شراء الثاث والعتاد50

51------ شراء عتاد معلومياتي845

52------ شراء عتاد تقني846

53------ شراء العتاد التعليمي84

54------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ دراسات تقنية452

70------ دراسات عامة451

80------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

90------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  8810 

جهة تادلة - أزيلل8812

مراكز التأهيل المهني 30 34

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ أشغال تشييد المراكز8211

40------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

شراء الثاث والعتاد50

51------ شراء عتاد معلومياتي845

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

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

53------ شراء العتاد التعليمي84

54------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ دراسات تقنية452

70------ دراسات عامة451

80------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

90------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

 مجموع الفقرة :  30 

 مجموع المادة :  8812 

جهة فاس - بولمان8814

دراسات 10 12

10------ دراسات و مساعدة تقنية452

20------ دراسات عامة451

30------ دراسات نوعية451

40------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

50------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

60------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

70------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  10 

معاهد الفنون التقليدية 20 94

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات30

31------ تشييد بنايات تقنية823

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

شراء الثاث والعتاد50

51------ شراء عتاد معلومياتي845

52------ شراء عتاد تقني846

53------ شراء العتاد التعليمي84

54------ شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات871

60------ دراسات تقنية452

70------ دراسات عامة451

80------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

90------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

 مجموع الفقرة :  20 

مراكز التأهيل المهني 30 34

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ أشغال تشييد المراكز8211

40------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

شراء الثاث والعتاد50

51------ شراء عتاد معلومياتي845

52------ شراء عتاد تقني846

53------ شراء العتاد التعليمي84

54------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ دراسات تقنية452
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.14.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة السياحة والصناعة التقليدية

70------ دراسات عامة451

80------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

90------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

 مجموع الفقرة :  30 

 مجموع المادة :  8814 

المصالح الخارجية8900
مندوبيات الصناعة التقليدية 10 94

10------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

40------ تشييد المباني الدارية8211

50------ أشغال التهيئة والقامة872

60------ شراء لوازم معلومياتية353

70------ شراء عتاد تقني846

 مجموع الفقرة :  10 

دراسات وأبحاث عامة 20 94

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات نوعية451

30------ دراسات تقنية452

40------ دراسات معلومياتية453

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  8900 

جهة الدارالبيضاء الكبرى8909

دراسات 10 12

10------ دراسات و مساعدة تقنية452

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8909 

000 000 70 000 245 790  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.14.000 
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قانون المالية لسنة 2009

المانة العامة للحكومة

ميزانية التسيير

000 098 41 الموظفون و العوان

000 458 7 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 1 128 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

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

1.2.1.1.0.16.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المانة العامة للحكومة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام12

11123 514 800 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

11248 000 أعوان دائمون21

11324 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

114--- أجرة الخاضعين للخدمة المدنية30

مكافآت موظفين آخرين40

119150 000 رواتب وتعويضات الموظفين المعاد إدماجهم41

119500 000 رواتب وتعويضات وإعانات جزافية للموظفين المستفدين من تصحيح وضعيتهم الدارية42

119500 000 رواتب وتعويضات الموظفين الساميين المستفدين من إجازاتهم الدارية بعد انقطاعهم عن العمل43

121180 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية50

التعويضات الممثلة للمصاريف60

12210 000 تعويض عن التنصيب61

14330 000 مساعدة استثنائية عن السكن62

142--- منح ومكافآت الولدة63

1223 000 000 مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم64

تعويضات عن الخطار والعباء70

1235 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين71

1235 000 مكافآت للسائقين72

1221114 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة80

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد90

800 080 28 مجموع الفقرة :  10

800 080 28 مجموع المادة :  0000 

مديرية المطبعة الرسمية7000
10 دعم المهام12

11112 256 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112--- أعوان دائمون21

11380 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

114--- أجرة الخاضعين للخدمة المدنية30

121360 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف50

1435 000 مساعدة استثنائية عن السكن51

142--- منح ومكافآت الولدة52

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

131300 000 إسهام في أنظمة التقاعد54

1215 000 مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات55

1234 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين60

12217 200 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة70

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد80

200 017 13 مجموع الفقرة :  10

200 017 13 مجموع المادة :  7000 

000 098 41 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.16.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.16.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المانة العامة للحكومة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111200 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872250 000 أشغال التهيئة والقامة14

499220 000 مصاريف حراسة المباني الدارية15

رسوم وإتاوات20

4311 144 420 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43415 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333621 697 مستحقات الماء23

332413 883 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871300 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351350 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

413480 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

353300 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي35

4133120 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

حظيرة السيارات40

4131480 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331570 000 شراء الوقود والزيوت42

2453 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

49345 000 مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

421120 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

421240 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214--- تعويضات كيلومترية53

42211 000 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

422235 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

نفقات مختلفة60

342--- لباس61

47100 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال62

46170 000 مصاريف الشهار والعلن63

352200 000 اشتراك وتوثيق64

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة65

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها66

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة70

451140 000 دراسات عامة71

455--- أتعاب 72

121--- تعويضات لفائدة تقنييى و خبراء لجنة الصفقات73

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية74

000 868 6 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة للعمال الجتماعية64
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.16.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

المانة العامة للحكومة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

58940 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573450 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

492--- اسعافات لنقل جثت الموظفين والخواص المتوفين بالمغرب أثناء مزاولة العمل المطلوب30

000 490 مجموع الفقرة :  20

40 الخزانة المركزية الدارية12
352100 000 اشتراك وتوثيق10

000 100 مجموع الفقرة :  40

000 458 7 مجموع المادة :  0000 

مديرية المطبعة الرسمية7000
10 إعانة12

551--- إعانة الستغلل لميزانية  المطبعة الرسمية10

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  7000 

000 458 7 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.16.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.16.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:المانة العامة للحكومة

الدارة العامة0000
توسيع وتجهيز مقرالكتابة العامة للحكومة 10 12

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30100 000--- أشغال التهيئة والقامة872

40200 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

50------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

60500 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

شراء السيارات70

71288 000--- شراء السيارات النفعية8511

72------ شراء السيارات السياحية8512

7340 000--- شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

000 128 1  مجموع الفقرة :  10 

التنمية القروية 20 74

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

 مجموع الفقرة :  20 

 1 128 000  مجموع المادة :  0000 

مديرية المطبعة الرسمية7000
تحديث المطبعة الرسمية 10 12

10------ إعانة التجهيز7111

 مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز 20 12

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة والقامة872

40------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

50------ شراء عتاد تقني846

60------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

شراء السيارات70

71------ شراء السيارات النفعية8511

72------ شراء السيارات السياحية8512

73------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  7000 

000 128 1  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.16.000 
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قانون المالية لسنة 2009

وزارة التجهيز والنقل

ميزانية التسيير

000 778 663 الموظفون و العوان

000 406 114 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 4 831 105 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 815 2 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.17.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجهيز والنقل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام81

111619 118 850 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

1121 538 800 أعوان دائمون21

112712 100 المستخدمون التقنيون ومستخدمو الشراف22

112166 100 العمال الدائمون23

11338 449 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين24

تعويضات عن الساعات الضافية40

1211 562 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية41

121--- تعويضات عن العمل ليل لتقنيي الرصاد الجوية42

12130 000 تعويضات عن العمل الليلي لتقنيي الملحة الجوية43

التعويضات الممثلة للمصاريف50

122--- تعويض عن التنصيب51

143252 150 مساعدة استثنائية عن السكن52

142--- منح ومكافآت الولدة53

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

124--- تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية55

1221682 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة56

تعويضات عن الخطار والعباء60

12320 000 مكافآت للسائقين61

12357 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين62

1231 150 000 تعويضات عن الشغال المضنية63

124--- تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية64

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية70

000 738 663 مجموع الفقرة :  10

20 خدمات إجتماعية64
14140 000 تعويضات للعوان القدماء10

000 40 مجموع الفقرة :  20

000 778 663 مجموع المادة :  0000 

000 778 663 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.17.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.17.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجهيز والنقل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام81

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412296 800 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب14

419--- صيانة المساحات الخضراء15

499--- مصاريف حراسة المباني الدارية16

491--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات17

رسوم وإتاوات20

43115 392 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

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

الموظفين و اعوان الدولة

434155 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

3332 151 000 مستحقات الماء24

3323 489 000 مستحقات الكهرباء25

433600 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة26

352--- الشتراكات في شبكة النترنيت27

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134100 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

حظيرة السيارات40

4131320 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331390 000 شراء الوقود والزيوت42

24828 550 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

4932 520 264 مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

4211420 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212670 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214586 000 تعويضات كيلومترية53

422112 281 886 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222420 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

4421--- اكتراء السيارات57

نفقات مختلفة60

342148 000 لباس61

47240 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62

4663 000 الشهار والطبع والعلن63

352--- اشتراك وتوثيق64

336120 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة65

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية66

4221--- تعويضات التنقل داخل المملكة67

39--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب68

4750 000 مصاريف اليواء والطعام69
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.17.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجهيز والنقل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

عتاد الهاتف70

844--- شراء وتركيب عتاد الهاتف71

4132--- صيانة وإصلح عتاد الهاتف72

تكوين وتداريب80

454--- تنظيم التداريب والندوات81

47--- مصاريف اليواء والطعام82

454--- مصاريف تنشيط الندوات83

معلوميات90

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية91

4423--- اكتراء البرامج المعلومياتية92

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات93

353--- شراء لوازم معلومياتية94

500 241 41 مجموع الفقرة :  10

30 مساعدة للعمال الجتماعية64
589200 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

5736 000 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 200 6 مجموع الفقرة :  30

500 441 47 مجموع المادة :  0000 

الوزير والديوان  والكتابة العامة والمجلس العام للتجهيز والنقل1000

المجلس العام للتجهيز والنقل1400
10 دراسات واستشارة81

تحملت عقارية10

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية11

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب12

أثات وعتاد ولوازم المكتب20

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب21

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات22

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب23

4424--- اكتراء العتاد والثاث24

حظيرة السيارات30

413120 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

33135 000 شراء الوقود والزيوت32

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية33

نقل وتنقل40

42115 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

421438 000 تعويضات كيلومترية42

4221260 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة43

4222--- تعويضات المهمة بالخارج44

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت50

نفقات مختلفة60

46--- الشهار والطبع والعلن61

35230 000 اشتراك وتوثيق62

000 388 مجموع الفقرة :  10

000 388 مجموع المادة :  1400 

القطاع الفقي2000
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.17.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجهيز والنقل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

مديرية الشؤون الدارية والقانونية2300
10 حماية البيئة81

452--- مصاريف لبحث لفتح مؤسسات مرتبة10

مجموع الفقرة :  10

20 المحافظة على الملك العمومي وتجديده81
01--- مصاريف تحديد الملك العمومي10

319--- مصاريف التسجيل20

مجموع الفقرة :  20

مجموع المادة :  2300 

مديرية الموارد البشرية2400
تكوين الطر10

11 تكوين داخل المدارس الكبرى بالخارج81
582--- منح الدراسات في الخارج10

122--- تعويضات للموظفين المتابعين للدراسة20

589--- مصاريف التمدرس30

421280 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج40

454--- تعويضات التدريب50

000 80 مجموع الفقرة :  11

12 تكوين مستمر81

مصاريف تنظيم المدارسات والتداريب10

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات11

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب12

359--- شراء الشرطة13

846--- شراء عتاد تقني14

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب15

454180 000 تنظيم التداريب والندوات16

454--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج17

454--- تعويضات القامة للخبراء  الجانب18

45430 000 تعويضات التدريب19

421280 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج20

47--- مصاريف الستقبالت30

35375 000 لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي40

454--- مصاريف الدروس والندوات50

421140 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب60

454--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات70

46--- الشهار والطبع والعلن80

000 405 مجموع الفقرة :  12

التكوين المهني20

21 مراكز تكوين التقنيين33

تحملت عقارية10

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية11

49950 000 مصاريف حراسة المباني الدارية12

رسوم وإتاوات20

43420 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت21

333--- مستحقات الماء22

332--- مستحقات الكهرباء23
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.17.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجهيز والنقل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني34

413375 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات35

حظيرة السيارات40

413195 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331224 160 شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

421490 000 تعويضات كيلومترية51

42211 647 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة52

421920 000 نقل التلميذ53

846--- شراء عتاد تقني60

نفقات مختلفة70

34240 000 لباس71

311730 000 مواد غذائية72

33620 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ73

3940 000 الواني والمعدات الصغيرة والملبس74

36120 000 شراء المواد الصيدلية75

352--- اشتراك وتوثيق76

4640 000 الشهار والطبع والعلن77

84910 000 عتاد ولوازم الرياضة78

454826 340 مصاريف التصحيح ، والتعاب79

493--- مصاريف التأمين80

4926 000 استشفاء واستشارات طبية90

500 953 3 مجموع الفقرة :  21

22 مراكز تكوين تقنيي الملحة الجوية المدنية و الرصاد الجوية34

أثات وعتاد ولوازم المكتب10

871--- شراء لتجديد الثاث11

846--- شراء عتاد تقني12

351--- لوازم مدرسية ولوازم المكتب13

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب14

صيانة واصلح20

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية21

4113--- صيانة واصلح البنايات التقنية22

4123--- صيانة و اصلح شبكات الماء الشروب و الكهرباء و المواصلت السلكية و اللسلكية و التطهير23

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني24

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات25

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب26

419--- صيانة وإصلح عتاد المطبخ وقاعة الكل27

121--- مصاريف الدروس والتعاب30

تسيير الداخليات40

311--- شراء المواد الغذائية41

331--- وقود ومحروقات وزيوت42
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.17.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجهيز والنقل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

342--- لباس العوان43

46--- الشهار والطبع والعلن44

حظيرة السيارات50

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات51

331--- شراء الوقود والزيوت52

مجموع الفقرة :  22

23 مساعدة متدربي مراكز التكوين والمدارس بالمغرب64
582--- منح لتلميذ المعاهد10

122--- تعويضات للموظفين المتابعين للدراسة20

مجموع الفقرة :  23

500 438 4 مجموع المادة :  2400 

المدرسة الحسنية للشغال العمومية2500
10 تكوين الطر81

55113 378 000 إعانة التسيير للمدرسة الحسنية للشغال العمومية10

000 378 13 مجموع الفقرة :  10

20 دراسة وأبحاث35
4222--- تعويضات المهمة بالخارج10

مجموع الفقرة :  20

000 378 13 مجموع المادة :  2500 

قطاع الطرق والنقل الطرقي3000

مديرية الطرق3100
10 التكوين في مادة التقنيات الطرقية85

422265 000 تعويضات المهمة بالخارج10

4212150 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج20

000 215 مجموع الفقرة :  10

20 صيانة الطرق85
422117 950 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

4211150 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب20

421484 000 تعويضات كيلومترية30

000 184 18 مجموع الفقرة :  20

30 صيانة جارية للطرق85
4221--- تعويضات التنقل داخل المملكة10

مجموع الفقرة :  30

000 399 18 مجموع المادة :  3100 

مديرية النقل عبر الطرق والسلمة الطرقية3300
10 دعم المهام81

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

44123 935 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

87230 000 أشغال التهيئة والقامة13

411130 000 صيانة وإصلح المباني الدارية14

419--- صيانة المساحات الخضراء15

499302 000 مصاريف حراسة المباني الدارية16

491212 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات17

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.17.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجهيز والنقل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

871200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

351885 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات22

4134140 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب23

معلوميات30

845100 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية31

4423--- اكتراء البرامج المعلومياتية32

353400 000 شراء لوازم معلومياتية33

413390 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات34

حظيرة السيارات40

4131650 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

3311 450 000 شراء الوقود والزيوت42

نقل وتنقل50

4211140 000 نقل الموظفين داخل المملكة51

4212160 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214400 000 تعويضات كيلومترية53

42212 700 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222100 000 تعويضات المهمة بالخارج55

نفقات مختلفة60

342130 000 لباس العوان61

4780 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62

4680 000 الشهار والطبع والعلن63

352335 000 اشتراك وتوثيق64

849--- شراء عتاد التصوير65

331--- وقود ومحروقات وزيوت66

47150 000 مصاريف اليواء والطعام67

عتاد الهاتف70

844--- شراء وتركيب عتاد الهاتف71

4132--- صيانة وإصلح عتاد الهاتف72

4132--- صيانة وإصلح العتاد الراديوتيليفوني73

رسوم وإتاوات80

434300 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت81

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية82

433--- رسوم ومستحقات التصال عبر القمار الصطناعية83

591--- اشتراكات في المنظمات الدولية والجهوية90

000 999 12 مجموع الفقرة :  10

000 999 12 مجموع المادة :  3300 

مديرية الموانئ والنقل البحري4000

مديرية الموانىء والملك العمومي البحري4100
10 دعم المهام81

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411152 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب14

رسوم ومستحقات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجهيز والنقل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

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

الموظفين و اعوان الدولة

4347 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333--- مستحقات الماء24

332--- مستحقات الكهرباء25

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

35110 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

413430 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

حظيرة السيارات40

4131175 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

4211130 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

421225 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

421460 000 تعويضات كيلومترية53

42211 250 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

422230 000 تعويضات المهمة بالخارج55

نفقات مختلفة60

34285 000 لباس العوان61

4640 000 الشهار والطبع والعلن62

35227 000 اشتراك وتوثيق63

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة64

4740 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية65

000 961 1 مجموع الفقرة :  10

20 ارجاعات وتحويلت81
591--- مساهمات لفائدة المنظمات والهيئات الدولية10

مجموع الفقرة :  20

30 استغلل الموانئ82
331460 000 وقود ومحروقات وزيوت10

4219--- مصاريف نقل الطرود البريدية والشياء الضائعة20

4221--- تنقل البواخر والسفن لسباب امنية30

00--- نفقات أمن الموانئ ومكافحة الحرائق40

000 460 مجموع الفقرة :  30

40 صيانة البنيات الساسية والفوقية82
42211 440 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

121--- تعويضات عن ساعات العمل الضافية20

000 440 1 مجموع الفقرة :  40

50 بناء البنيات الساسية والفوقية82
42211 440 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

121--- تعويضات عن ساعات العمل الضافية20

000 440 1 مجموع الفقرة :  50

000 301 5 مجموع المادة :  4100 
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجهيز والنقل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

مديرية ميناءي الدارالبيضاء والمحمدية4200
10 دعم المهام81

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب14

رسوم ومستحقات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

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

الموظفين و اعوان الدولة

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333--- مستحقات الماء24

332--- مستحقات الكهرباء25

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214--- تعويضات كيلومترية53

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222--- تعويضات المهمة بالخارج55

نفقات مختلفة60

342--- لباس العوان61

46--- الشهار والطبع والعلن62

352--- اشتراك وتوثيق63

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة64

مجموع الفقرة :  10

20 صيانة البنيات الساسية والفوقية82
4221--- تعويضات التنقل داخل المملكة10

مجموع الفقرة :  20

30 ارجاعات وتحويلت81
591--- مساهمات لفائدة المنظمات والهيئات الدولية10

مجموع الفقرة :  30

40 استغلل الموانئ82
331--- وقود ومحروقات وزيوت10

4219--- مصاريف نقل الطرود البريدية والشياء الضائعة20

4221--- تنقل البواخر والسفن لسباب امنية30

00--- نفقات أمن الموانئ ومكافحة الحرائق40
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجهيز والنقل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

مجموع الفقرة :  40

مجموع المادة :  4200 

مديرية الملحة التجارية4300
10 دعم المهام81

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

87220 000 أشغال التهيئة والقامة13

4111100 000 صيانة وإصلح المباني الدارية14

419--- صيانة المساحات الخضراء15

4411--- تحملت احتلل الملك العام البحري16

49960 000 مصاريف حراسة المباني الدارية17

491--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات18

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

351150 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات22

413430 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب23

معلوميات30

84550 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية31

4423--- اكتراء البرامج المعلومياتية32

35350 000 شراء لوازم معلومياتية33

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات34

حظيرة السيارات40

4131160 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331240 000 شراء الوقود والزيوت42

نقل وتنقل50

421150 000 نقل الموظفين داخل المملكة51

4212100 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

421490 000 تعويضات كيلومترية53

4221730 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222100 000 تعويضات المهمة بالخارج55

نفقات مختلفة60

34215 000 لباس العوان61

4730 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62

4635 000 الشهار والطبع والعلن63

35215 000 اشتراك وتوثيق64

849--- شراء عتاد التصوير65

4730 000 مصاريف اليواء والطعام66

عتاد الهاتف70

844--- شراء وتركيب عتاد الهاتف71

413216 000 صيانة وإصلح عتاد الهاتف72

4132--- صيانة وإصلح العتاد الراديوتيليفوني73

رسوم وإتاوات80

43450 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت81

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية82

433--- رسوم ومستحقات التصال عبر القمار الصطناعية83
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجهيز والنقل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

591220 000 اشتراكات في المنظمات الدولية والجهوية90

000 411 2 مجموع الفقرة :  10

20 تكوين وتداريب82
454--- مصاريف تنظيم التداريب والندوات10

47--- مصاريف اليواء والطعام20

454--- تكوين ومساعدة تقنية30

مجموع الفقرة :  20

30 مركز مراقبة الملحة البحرية82

تحملت عقارية10

872--- أشغال التهيئة والقامة11

411120 000 صيانة وإصلح المباني الدارية12

أثات وعتاد ولوازم المكتب20

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب21

35130 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات22

413410 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب23

معلوميات30

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية31

4423--- اكتراء البرامج المعلومياتية32

35320 000 شراء لوازم معلومياتية33

413310 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات34

حظيرة السيارات40

413120 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

33150 000 شراء الوقود والزيوت42

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

422150 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

نفقات مختلفة60

34210 000 لباس العوان61

47--- مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62

4610 000 الشهار والطبع والعلن63

35210 000 اشتراك وتوثيق64

33120 000 وقود ومحروقات وزيوت65

عتاد الهاتف70

844--- شراء وتركيب عتاد الهاتف71

413210 000 صيانة وإصلح عتاد الهاتف72

000 270 مجموع الفقرة :  30

40 تحويلت لفائدة مؤسسات التكوين78
5514 500 000 اعانة التسيير للمعهد العالي للدراسات البحرية10

000 500 4 مجموع الفقرة :  40

000 181 7 مجموع المادة :  4300 

قطاع النقل الجوي5000

المديرية العامة للطيران المدني5100
10 دعم المهام72

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجهيز والنقل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

872--- أشغال التهيئة والقامة13

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية14

419--- صيانة المساحات الخضراء15

499--- مصاريف حراسة المباني الدارية16

491320 000 مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات17

رسوم وإتاوات20

43450 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت21

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب30

871100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351150 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413420 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131140 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331170 000 شراء الوقود والزيوت42

مصاريف التنقل50

421150 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

421260 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214120 000 تعويضات كيلومترية53

4221800 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

422260 000 تعويضات المهمة بالخارج55

نفقات مختلفة60

34230 000 لباس العوان61

47--- مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62

4630 000 الشهار والطبع والعلن63

35230 000 اشتراك وتوثيق64

39--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب65

331--- وقود ومحروقات وزيوت66

4720 000 مصاريف اليواء والطعام67

84930 000 شراء عتاد التصوير68

4132--- صيانة و إصلح عتاد التهوية و كشف الحرائق69

معلوميات70

84550 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية71

4423--- اكتراء البرامج المعلومياتية72

413340 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات73

35360 000 شراء لوازم معلومياتية74

000 330 2 مجموع الفقرة :  10

000 330 2 مجموع المادة :  5100 

مديرية الملحة الجوية المدنية5200
10 الملحة الجوية المدنية83

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

872--- أشغال التهيئة والقامة13

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية14

419--- صيانة المساحات الخضراء15
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجهيز والنقل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

499--- مصاريف حراسة المباني الدارية16

491--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات17

رسوم وإتاوات20

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت21

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

مصاريف التنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214--- تعويضات كيلومترية53

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222--- تعويضات المهمة بالخارج55

نفقات مختلفة60

342--- لباس العوان61

47--- مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62

46--- الشهار والطبع والعلن63

352--- اشتراك وتوثيق64

39--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب65

331--- وقود ومحروقات وزيوت66

47--- مصاريف اليواء والطعام67

849--- شراء عتاد التصوير68

4132--- صيانة و إصلح عتاد التهوية و كشف الحرائق69

معلوميات70

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية71

4423--- اكتراء البرامج المعلومياتية72

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات73

353--- شراء لوازم معلومياتية74

مجموع الفقرة :  10

20 اعانات83
5121--- إعانة لنوادي الطيران ومراكز الطيران الشراعي10

5111--- إعانة للمكتب الوطني للمطارات20

مجموع الفقرة :  20

30 مكتب ممثلية المغرب لدى هيأة الطيران المدني الدولي83
4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة10

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

432--- رسوم ومستحقات التيلكس22

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة23

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات30

47--- مصاريف الستقبالت40

حظيرة السيارات50

4421--- اكتراء السيارات51

405



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.17.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجهيز والنقل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

331--- شراء الوقود والزيوت52

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية60

مجموع الفقرة :  30

مجموع المادة :  5200 

مديرية النقل الجوي5300
10 دعم المهام72

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

872--- أشغال التهيئة والقامة13

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية14

419--- صيانة المساحات الخضراء15

499--- مصاريف حراسة المباني الدارية16

491--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات17

رسوم وإتاوات20

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت21

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

مصاريف التنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214--- تعويضات كيلومترية53

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222--- تعويضات المهمة بالخارج55

نفقات مختلفة60

342--- لباس العوان61

47--- مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62

46--- الشهار والطبع والعلن63

352--- اشتراك وتوثيق64

39--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب65

331--- وقود ومحروقات وزيوت66

47--- مصاريف اليواء والطعام67

849--- شراء عتاد التصوير68

4132--- صيانة و إصلح عتاد التهوية و كشف الحرائق69

معلوميات70

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية71

4423--- اكتراء البرامج المعلومياتية72

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات73

353--- شراء لوازم معلومياتية74

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  5300 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.17.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة التجهيز والنقل

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

قطاع التجهيزات العمومية6000

مديرية التجهيزات العامة6100
10 التكوين في مادة تقنيات البناء81

421250 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج10

000 50 مجموع الفقرة :  10

20 تحديث الدارة81
42212 500 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 500 2 مجموع الفقرة :  20

000 550 2 مجموع المادة :  6100 

000 406 114 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.17.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.17.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التجهيز والنقل

الدارة العامة0000
دعم المهام 10 72

تكوين وتداريب10

11300 000100 000 مصاريف التكوين والتداريب454

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

13------ مصاريف كراء محلت للتكوين المستمر4414

14------ مصاريف الترجمة والترجمة الفورية459

15------ تعويضات التدريب454

معلوميات20

212 800 000900 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22656 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

234 152 000--- اقتناء رخص استعمال البرامج المعلوماتية879

24------ اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية4423

25360 000--- شراء لوازم معلومياتية353

26700 000500 000 أشغال تركيب شبكات العلميات8328

بنايات ، تهيئة وتجهيزات30

31------ شراء الراضي811

32------ تشييد المباني الدارية8211

33------ دراسات و مراقبات452

341 700 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

356 022 0001 400 000 أشغال التهيئة والقامة872

36250 000--- مصاريف حراسة المباني الدارية499

مصاريف أخرى40

411 490 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

421 000 000500 000 اشتراك وتوثيق وطبع352

4360 000--- مصاريف الخزانة والشتراك352

441 600 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

45170 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

461 700 000--- شراء الوقود والزيوت331

47400 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

50900 000--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع399

حظيرة السيارات60

617 300 000--- شراء السيارات النفعية8511

62700 000--- شراء السيارات السياحية8512

633 000 000--- اكتراء السيارات4421

64------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

رسوم و مصاريف عدلية70

713 000 000--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء455

72303 000--- رسوم قضائية29

000 400 3  مجموع الفقرة :  10   38 563 000

دراسات و أبحاث 20 74

10------ دراسات حول البحث والتجارب452

2019 160 00014 100 000 دراسات عامة451

304 240 0009 350 000 دراسات و مساعدة تقنية452

40------ دراسة حول جودة الهواء452

000 450 23  مجموع الفقرة :  20   23 400 000

408



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.17.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التجهيز والنقل

أشغال بناء المنشآت 30 81

10------ دراسات وأشغال تقوية جرف أموني452

 مجموع الفقرة :  30 

 61 963 000 26 850 000  مجموع المادة :  0000 

القطاع الفقي2000

مديرية الموارد البشرية2400
دعم المهام 10 72

تكوين وتداريب10

112 200 000700 000 مصاريف الدروس والندوات454

12200 000--- تكوين، تقييم وتنظيم التظاهرات454

13600 000100 000 مصاريف كراء محلت للتكوين المستمر4414

142 300 000700 000 اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

1510 000--- تعويضات القامة للخبراء  الجانب454

16------ مصاريف نقل الموظفين بالخارج4212

17------ تعويضات المهمة بالخارج4222

بنايات ، تهيئة وتجهيزات20

211 000 000800 000 أشغال التهيئة والقامة872

22200 000100 000 صيانة وإصلح المباني الدارية4111

23------ شراء عتاد تقني وتربوي849

24600 000400 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

مصاريف أخرى30

31100 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

32145 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

33100 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

34345 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

000 800 2  مجموع الفقرة :  10   7 800 000

توسيع وتهيئة التراث 20 35

بناء و تجهيز المعاهد الجهوية للتكوين المستمر و تكوين تقنيي التجهيز10

11------ شراء الراضي811

12------ أشغال بناء المعاهد8211

13------ أشغال توسيع المعاهد8211

14------ دراسات و مراقبات452

15400 000300 000 أشغال التهيئة والتركيب بالمعاهد872

16300 000200 000 صيانة وإصلح المباني الدارية4111

17250 000250 000 شراء عتاد تقني و عتاد تجهيز المعاهد84

18250 000200 000 شراء أثاث التعليم وعتاد المكتب871

توسيع وتجهيز مركز تكوين تقنيي الملحة الجوية المدنية والرصاد الجوية20

21------ تشييد مباني لغراض تقنية823

22------ دراسات و مراقبات452

23------ أشغال التهيئة والقامة872

24------ شراء عتاد وأثاث المكتب والداخليات871

25------ شراء عتاد المطبخ وقاعة الكل وغرفة النوم879

000 950  مجموع الفقرة :  20   1 200 000

 9 000 000 3 750 000  مجموع المادة :  2400 

المدرسة الحسنية للشغال العمومية2500
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.17.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التجهيز والنقل

جهة الدارالبيضاء الكبرى2509

تكوين الطر 10 91

1025 874 000--- إعانة التجهيز لفائدة المدرسة الحسنية للشغال العمومية751

000 874 25  مجموع الفقرة :  10 

 25 874 000  مجموع المادة :  2509 

قطاع الطرق والنقل الطرقي3000

مديرية الطرق3100
دعم المهام 10 72

تكوين وتداريب10

112 700 0002 000 000 مصاريف التكوين والتداريب454

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

13------ مصاريف كراء محلت للتكوين المستمر4414

14------ مصاريف الترجمة والترجمة الفورية459

معلوميات20

21600 0001 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22600 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

23700 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

24------ إعداد وسائل التصال451

بنايات ، تهيئة وتجهيزات30

31------ تشييد المباني الدارية8211

32------ شراء الراضي811

333 500 0003 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

34900 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

35350 000--- مصاريف حراسة المباني الدارية499

مصاريف أخرى40

411 300 000--- مصاريف القامة والطعام47

42250 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

439 000 000--- مصاريف الشهار والعلن46

441 000 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

45800 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

461 000 000--- لوازم المكتب ومصاريف الطبع والخزانة351

471 000 000--- شراء الوقود والزيوت331

48300 000--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

501 500 000--- شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع399

رسوم و مصاريف عدلية60

611 500 000--- المصاريف القضائية وأتعاب المحامين455

6260 000 000--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية584

000 000 6  مجموع الفقرة :  10   87 000 000

صيانة وحفظ التراث الوطني 20 83

صيانة الشبكة الطرقية10

11217 000 000200 000 000 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة الطرق8319

صيانة وإعادة بناء القناطر20

21110 000 000100 000 000 أشغال و مراقبة و دراسات صيانة و إعادة بناء المنشآت الفنية8319

000 000 300  مجموع الفقرة :  20   327 000 000

استغلل وسلمة الطرق 30 85
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.17.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التجهيز والنقل

أشغال كسح الرمال والثلوج والعلمات الطرقية والتجهيزات المنية10

11------ أشغال كسح الرمال و الثلوج8319

12------ اشغال العلمات الطرقية و التجهيزات المنية8319

تهيئة مرتبطة بالمن الطرقي20

218 000 0006 000 000 أشغال تهيئة النقط السوداء872

227 000 0004 000 000 أشغال و دراسات تحسين السلمة الطرقية8319

000 000 10  مجموع الفقرة :  30   15 000 000

المآرب و المعامل 40 85

تجهيز المآرب و المعامل10

1127 000 00025 000 000 اقتناء الليات وعتاد الشغال العمومية841

12------ شراء العتاد لتجهيز المستودعات والمعامل841

131 000 0001 000 000 اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

141 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

15------ شراء السيارات السياحية8512

بناء المآرب و المعامل20

21------ أشغال بناء المآرب و المعامل839

22------ دراسات و مراقبات452

30------ عمولت بالعملة الجنبية المتعلقة بالهبات632

000 000 26  مجموع الفقرة :  40   29 000 000

توسيع وتهيئة التراث 50 35

توسيع الشبكة الطرقية10

11180 000 000253 000 000 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و  المنشآت الفنية8319

برنامج الطرق في العالم القروية20

21100 000 00080 000 000 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و  المنشآت الفنية8319

بناء المدار الطرقي المتوسطي30

31------ دراسات ومساعدة تقنية متعلقة بتنفيذ أشغال المدار المتوسطي452

32------ أشغال ودراسات و مراقبة إنجاز المدار اامتوسطي8319

40140 000 000--- مصاريف نزع الملكية والتعويض عن الضرار السطحية811

000 000 333  مجموع الفقرة :  50   420 000 000

دراسات و أبحاث 60 74

105 000 0005 000 000 دراسات و مساعدة تقنية452

201 000 0001 000 000 دراسات عامة451

3025 000 00010 000 000 دراسات الطرق والمنشآت الفنية والبيئة الطرقية451

000 000 16  مجموع الفقرة :  60   31 000 000

 909 000 000 691 000 000  مجموع المادة :  3100 

جهة سوس - ماسة - درعة3104

توسيع وتهيئة التراث 10 35

توسيع الشبكة الطرقية10

1160 000 00060 000 000 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و  المنشآت الفنية8319

000 000 60  مجموع الفقرة :  10   60 000 000

 60 000 000 60 000 000  مجموع المادة :  3104 

الجهة الشرقية3108

توسيع وتهيئة التراث 10 35

بناء المدار المتوسطي10

11------ دراسات ومساعدة تقنية متعلقة بتنفيذ أشغال المدار المتوسطي452
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.17.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التجهيز والنقل

12------ أشغال ودراسات و مراقبة إنجاز المدار اامتوسطي8319

توسيع الشبكة الطرقية20

21111 400 00010 000 000 أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و  المنشآت الفنية8319

000 000 10  مجموع الفقرة :  10   111 400 000

 111 400 000 10 000 000  مجموع المادة :  3108 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات3115

توسيع وتهيئة التراث 10 35

بناء المدار المتوسطي10

11------ دراسات ومساعدة تقنية متعلقة بتنفيذ أشغال المدار المتوسطي452

1250 000 00020 000 000 أشغال ودراسات و مراقبة إنجاز المدار اامتوسطي8319

000 000 20  مجموع الفقرة :  10   50 000 000

 50 000 000 20 000 000  مجموع المادة :  3115 

جهة طنجة - تطوان3116

توسيع وتهيئة التراث 10 35

بناء المدار المتوسطي10

1120 000 00020 000 000 دراسات ومساعدة تقنية متعلقة بتنفيذ أشغال المدار المتوسطي452

12510 000 0001 407 000 000 أشغال ودراسات و مراقبة إنجاز المدار اامتوسطي8319

توسيع الشبكة الطرقية20

2160 000 000--- أشغال و مراقبة و دراساة بناء الطرق و  المنشآت الفنية8319

000 000 427 1  مجموع الفقرة :  10   590 000 000

 590 000 000 1 427 000 000  مجموع المادة :  3116 

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب3200
مساهمة في مصاريف الستثمار للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب 10 85

101 150 000 000--- الزيادة في رأس المال916

000 000 150 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 150 000 000  مجموع المادة :  3200 

مديرية النقل عبر الطرق والسلمة الطرقية3300
دعم المهام 10 72

تكوين وتداريب10

111 100 000--- تداريب وتكوين وندوات454

12400 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

معلوميات20

21700 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ اكتراء البرامج المعلومياتية4423

23------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

بنايات ، تهيئة وتجهيزات30

31200 000--- أشغال التهيئة والقامة872

32200 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

مصاريف أخرى40

411 000 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

4382 000--- صيانة وإصلح أجهزة الهاتف4123

44------ اشتراك وتوثيق352

رسوم و مصاريف عدلية70
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.17.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التجهيز والنقل

71150 000--- المصاريف القضائية وأتعاب المحامين455

000 832 3  مجموع الفقرة :  10 

تحديث الرشيف والوثائق 20 43

10200 000--- دراسات ومساعدات451

20300 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

30100 000--- تكوين ومساعدة تقنية454

40500 000--- مصاريف النشر والطبع و أشغال السحب351

000 100 1  مجموع الفقرة :  20 

نظام تسيير و مراقبة شركات النقل الطرقي 30 85

10------ 452    SGCETR   دراسات ومساعدات تقنية من أجل تطوير و إنجاز

20100 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

30600 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

40------ تركيب ووضع شبكات المعلوميات872

000 700  مجموع الفقرة :  30 

دراسات عامة 40 16

102 000 0005 300 000 دراسة المخطط المديري لنقل المسافرين )وطني وإقليمي و جهوي451

20------ دراسات و مساعدة تقنية452

000 300 5  مجموع الفقرة :  40   2 000 000

سلمة الطرق 50 85

10------ المساهمة في مصاريف السلمة الطرقية752

 مجموع الفقرة :  50 

اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير 60 85

103 000 000--- إعانة التجهيز7111

000 000 3  مجموع الفقرة :  60 

إصلح النقل الطرقي الحضري والرايط بين المدن 70 85

10200 000 000--- دفع لفائدة "صندوق مواكبة إصلحات النقل الطرقي الحضري والرايط بين المدن74

000 000 200  مجموع الفقرة :  70 

 210 632 000 5 300 000  مجموع المادة :  3300 

مديرية الموانئ والنقل البحري4000

مديرية الموانىء والملك العمومي البحري4100
دعم المهام 10 72

تكوين وتداريب10

11260 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

1210 000--- مصاريف كراء محلت للتكوين المستمر4414

معلوميات20

21490 000300 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22230 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

23200 000--- شراء لوازم معلومياتية353

بنايات ، تهيئة وتجهيزات30

31------ تشييد المباني الدارية8211

321 250 000500 000 صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

33130 000--- مصاريف حراسة المباني الدارية499

مصاريف أخرى40

41125 000--- مصاريف القامة والطعام47

42200 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.17.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التجهيز والنقل

43250 000--- مصاريف الشهار والعلن46

44460 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

45120 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

46320 000--- لوازم المكتب ومصاريف الطبع والخزانة351

47730 000--- شراء الوقود والزيوت331

48300 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

50------ تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية584

000 800  مجموع الفقرة :  10   5 075 000

صيانة وحفظ التراث الوطني 20 83

صيانة البنيات الساسية و الفوقية10

11------ أشغال و دراسات صيانة الموانئ8342

12------ أشغال ودراسة صيانة الموانئ اومخابئ الصيد834

 مجموع الفقرة :  20 

استغلل الموانئ 30 82

جرف الموانئ10

11------ أشغال و دراسات جرف الموانئ8342

12------ أشغال سبر العمق452

13------ شراء الجرافات841

عتاد الجرف و المعدات العائمة20

21------ شراء الليات العائمة852

222 000 0001 500 000 شراء و إقامة العتاد الخاص84

23900 000800 000 صيانة وإصلح العتاد التقني4132

مصاريف استغلل الليات العائمة30

31------ مصاريف مراقبة وخبرة اللت الطافحة459

أدوات و آليات الرتفاق40

41------ صيانة المعدات وآليات الرتفاق بموانئ ومخابئ الصيد4132

42------ شراء الدوات وعتاد الرتفاق849

البيئة والسلمة50

5113 000 00012 000 000 أشغال و دراسات حماية الشواطئ839

52------ أشغال حماية الموانئ من الثلوت والحرائق834

531 000 0001 000 000 أشغال بناء و تهيئة و إصلح المنارات8342

54500 000500 000 شراء اللوازم لستغلل المنارات353

552 500 0002 000 000 شراء وتركيب العتاد التقني84

562 000 000800 000 أشغال تشوير الشواطئ839

57------ أشغال صيانة الشواطئ من النجراف والتلوث والحرائق839

601 400 0001 000 000 دراسات جودة مياه السباحة و الوقاية من التلوث452

بناء المنشآت المختصة70

71------ أشغال و دراسات بناء المنشآت المتخصصة8342

000 600 19  مجموع الفقرة :  30   23 300 000

توسيع وتهيئة التراث 40 35

بناء المنشآت المينائية10

11159 377 500497 000 000 بناء و دراسة البنيات الساسية و الفوقية للموانئ8341

1250 000 000--- دفع لفائدة وكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية لقاليم الجنوب751

نفقات متعلقة بنزع الملكية20

21------ مصاريف نزع الملكية811

22------ تعويضات عن الحتلل المؤقت4411
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.17.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التجهيز والنقل

000 000 497  مجموع الفقرة :  40   209 377 500

دراسات و أبحاث 50 74

101 000 0002 000 000 دراسات و مساعدة تقنية452

206 000 0006 000 000 دراسات عامة451

308 000 0009 000 000 دراسات تتعلق بالموانئ451

000 000 17  مجموع الفقرة :  50   15 000 000

 252 752 500 534 400 000  مجموع المادة :  4100 

مديرية ميناءي الدارالبيضاء والمحمدية4200

جهة الدارالبيضاء الكبرى4209

دعم المهام 10 72

تكوين وتداريب10

11------ مصاريف التكوين والتداريب454

معلوميات20

21------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

23------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

بنايات ، تهيئة وتجهيزات30

31------ تشييد المباني الدارية8211

32------ تهيئة وصيانة المباني872

مصاريف أخرى40

41------ مصاريف القامة والطعام47

42------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

43------ لوازم المكتب ومصاريف الطبع والخزانة351

44------ شراء الوقود والزيوت331

45------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

 مجموع الفقرة :  10 

صيانة البنيات الساسية والفوقية 20 82

صيانة مينائي الدارالبيضاء والمحمدية10

11------ أشغال و دراسات صيانة الموانئ8342

 مجموع الفقرة :  20 

استغلل الموانئ 30 82

جرف الموانئ10

11------ أشغال الجرف8342

أدوات و آليات الرتفاق20

21------ شراء الدوات وعتاد الرتفاق849

22------ صيانة ادوات و اليات الرتفاق4132

البيئة والسلمة30

31------ أشغال و دراسات حماية الشواطئ839

 مجموع الفقرة :  30 

توسيع وتهيئة التراث 40 35

بناء و دراسات البنيات التحتية و الفوقية10

11------ أشغال و دراسات تهيئة و بناء الموانئ8342

بناء المنشآت المختصة20

21------ أشغال و دراسات بناء المنشآت المتخصصة8342

 مجموع الفقرة :  40 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.17.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التجهيز والنقل

دراسات و أبحاث 50 74

10------ دراسات حول التقنيات الجديدة للنجاز451

20------ دراسات عامة451

 مجموع الفقرة :  50 

 مجموع المادة :  4209 

مديرية الملحة التجارية4300

جهة الدارالبيضاء الكبرى4309

دعم المهام 10 72

تكوين وتداريب10

11150 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

1230 000--- مصاريف اليواء والطعام47

1330 000--- مصاريف كراء محلت للتكوين المستمر4414

معلوميات20

21300 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

بنايات ، تهيئة وتجهيزات30

31------ تشييد المباني الدارية8211

32500 000500 000 تهيئة المباني الدارية872

33------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

34------ دراسة ومراقبة تقنية )عن طريق المقاولة)885

35------ شراء و تركيب عتاد المواصلت السلكية و اللسلكية844

36------ شراء وتركيب العتاد التقني84

مصاريف أخرى40

41500 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

000 500  مجموع الفقرة :  10   1 510 000

مركز مراقبة الملحة البحرية بطنجة 20 82

تكوين وتداريب10

11------ مصاريف التكوين والتداريب454

بنايات ، تهيئة وتجهيزات20

21300 000--- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

22200 000200 000 شراء و تركيب عتاد المواصلت السلكية و اللسلكية844

23200 0003 500 000 شراء وتركيب العتاد التقني84

24------ مصاريف الربط الهاتفي الهرتزي872

25150 000--- شراء المعدات والدوات39

26200 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

27300 000100 000 تشييد المباني الدارية8211

28400 000200 000 تهيئة المباني الدارية872

000 000 4  مجموع الفقرة :  20   1 750 000

دراسات و أبحاث 30 74

10500 000500 000 دراسات عامة451

20------ دراسات و مساعدة تقنية452

000 500  مجموع الفقرة :  30   500 000

المعهد العالي للدراسات البحرية 40 82

102 500 000--- اعانة للمعهد العالي للدراسات البحرية751

000 500 2  مجموع الفقرة :  40 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.17.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التجهيز والنقل

 6 260 000 5 000 000  مجموع المادة :  4309 

قطاع النقل الجوي5000

المديرية العامة للطيران المدني5100
دعم المهام 10 72

تكوين وتداريب10

11100 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

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

معلوميات20

21150 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

مصاريف أخرى30

31100 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

32------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

33------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

000 350  مجموع الفقرة :  10 

تجهيزات الملحة الجوية 20 83

10------ دراسة ومراقبة تقنية )عن طريق المقاولة)885

20------ أشغال تهيئة المباني التقنية872

30------ اقتناء وتركيب تجهيزات للملحة844

40------ صيانة ادوات و اليات الرتفاق4132

عتاد وتأثيت50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

53------ شراء البرامج المعلومياتية879

54------ شراء و تركيب عتاد المواصلت السلكية و اللسلكية844

 مجموع الفقرة :  20 

تغطية بالرادار 30 83

10------ دراسة ومراقبة تقنية )عن طريق المقاولة)885

20------ تشييد مباني لغراض تقنية823

30------ اقتناء وتركيب تجهيزات راديو كهربائية844

40------ تهيئة المكاتب والمحلت التقنية872

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  30 

دراسات و أبحاث 50 74

10300 000500 000 دراسات عامة451

20------ دراسات و مساعدة تقنية452

000 500  مجموع الفقرة :  50   300 000

المصادقة على قوانين المرور الجوي 60 83

10------ اقتناء أجهزة لمراقبة التقنية لنماط استغلل تجهيزات الملحة الجوية844

20------ معايرة بالتحليق لتجهيزات المساعدة بالراديو للملحة الجوية835

مصاريف خرائطية الملحة التجارية30

31------ شراء الخرائط والخرائط المرقمة359

32------ شراء البرانيم الخرائطية879

33------ مصاريف تطوير برامج معلوماتية459
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.17.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التجهيز والنقل

34------ شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

35------ طبع بطاقات الملحة التجارية351

 مجموع الفقرة :  60 

سلمة الطيران 70 83

دراسة ومراقبة تقنية )عن طريق المقاولة)10

11------ دراسة التصميم لتنمية النقل الجوي452

20------ إقتناءات معلوماتية لبتكار مساطير الملحة الجوية845

30------ اقتناء عتاد تقني للتحري في حوادث الطائرات849

تداريب وتكوين في أمن وسلمة الملحة الجوية40

41------ مصاريف التدريب454

42------ تعويضات التدريب454

43------ مصاريف التنقل للتدريب قصد استكمال التكوين بالخارج4212

 مجموع الفقرة :  70 

اتمام المشاريع القديمة وتصفية محاسبتها 80 82

10------ التصفية المحاسبية لمصاريف مطار الدارالبيضاء محمد الخامس8351

20------ التصفية المحاسبية لمصاريف مطار أكادير إنزكان8351

30------ التصفية المحاسبية لمصاريف مطار وجدة أنكاد8351

40------ التصفية المحاسبية لمصاريف مطار مراكش المنارة8351

50------ التصفية المحاسبية لمصاريف مطار اكادير أدمين8351

60------ التصفية المحاسبية لمصاريف مطار الرباط سل8351

70------ التصفية المحاسبية لمصاريف مطار طنجة بوخالف8351

80------ التصفية المحاسبية لمصاريف مطار الحسيمة الشريف الدريسي8351

90------ التصفية المحاسبية لمصاريف مطار إفران8351

 مجموع الفقرة :  80 

 650 000 500 000  مجموع المادة :  5100 

مديرية الملحة الجوية المدنية5200
دعم المهام 10 72

تكوين وتداريب10

11------ مصاريف التكوين والتداريب454

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

معلوميات20

21------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

مصاريف أخرى30

31------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

32------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

33------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

 مجموع الفقرة :  10 

دراسات و أبحاث 50 74

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات و مساعدة تقنية452

 مجموع الفقرة :  50 

 مجموع المادة :  5200 

مديرية النقل الجوي5300
دعم المهام 10 72
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.17.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التجهيز والنقل

تكوين وتداريب10

11------ مصاريف التكوين والتداريب454

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

معلوميات20

21------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

مصاريف أخرى30

31------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

32------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

33------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

 مجموع الفقرة :  10 

دراسات و أبحاث 50 74

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات و مساعدة تقنية452

 مجموع الفقرة :  50 

 مجموع المادة :  5300 

قطاع التجهيزات العمومية6000

مديرية التجهيزات العامة6100
دعم المهام 10 72

تكوين وتداريب10

11300 000450 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

12------ مصاريف كراء محلت للتكوين المستمر4414

13100 000--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات454

معلوميات20

21750 000450 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

22235 500--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

23400 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية30

31500 000--- تهيئة وصيانة المباني872

32127 000--- مصاريف حراسة المباني الدارية499

33271 000--- مصاريف التنظيف499

مصاريف أخرى40

41400 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

42250 000--- مصاريف الخزانة والشتراك352

43370 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

44400 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع351

45520 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

4650 000--- مصاريف الشهار والعلن46

47300 000--- مصاريف القامة والطعام47

48250 000--- شراء الوقود والزيوت331

49250 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

000 900  مجموع الفقرة :  10   5 473 500

تكييف التراث الداري 20 34

بناء وتهيئة وتجهيز المصالح10

11------ شراء الراضي811

128 900 00023 900 000 تشييد البنايات8211
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.17.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة التجهيز والنقل

13800 000600 000 دراسات و مراقبات452

145 500 0005 100 000 أشغال التهيئة والقامة872

155 000 000300 000 صيانة وإصلح المباني الدارية4111

000 900 29  مجموع الفقرة :  20   20 200 000

دراسات وتعيير 30 81

10100 000--- دراسات و مساعدة تقنية452

20800 000400 000 دراسات عامة451

30------ دراسات طبوغرافية886

40------ دراسات تقنية452

50------ دراسات عامة و تجارب المختبر451

60------ دراسة نظام تدبير صيانة الملك العقارية للدولة451

000 400  مجموع الفقرة :  30   900 000

 26 573 500 31 200 000  مجموع المادة :  6100 

قطاع السكك الحديدية7000

المكتب الوطني للسكك الحديدية7100
المساهمة في نفقات التجهيز للمكتب الوطني للسكك الحديدية 10 84

101 367 000 000--- الزيادة في رأس المال916

20------ أشغال ترميم القناطر8311

000 000 367 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 367 000 000  مجموع المادة :  7100 

000 000 815 2 000 105 831 4  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.17.000 
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قانون المالية لسنة 2009

وزارة الفلحة والصيد البحري

ميزانية التسيير

000 077 890 الموظفون و العوان

000 441 108 1 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 4 353 058 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 240 1 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.20.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الفلحة والصيد البحري

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام71

111726 884 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112966 000 أعوان دائمون21

112--- المستخدمون التقنيون ومستخدمو الشراف22

112--- العمال الدائمون23

11322 811 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين24

121310 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف50

122--- تعويض عن التنصيب51

143174 000 مساعدة استثنائية عن السكن52

142--- منح ومكافآت الولدة53

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

تعويضات عن الخطار والعباء60

1237 000 مكافآت للسائقين61

12370 000 تعويضات عن الصندوق62

1241 872 000 مكافأة القتطاع السنوي المخول لموظفي وأعوان مصالح زجر الغش63

124266 000 مكافأة للمستخدمين التقنيين بالمختبر64

129--- تعويضات لفائدة الموظفين المكلفين بالمراقبة البيطرية و مراقبة النباتات والمواد النباتية على صعيد 65

مراكز الحدود

1221511 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة70

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد80

000 871 753 مجموع الفقرة :  10

000 871 753 مجموع المادة :  0000 

ميدان الصيد البحري9000

الدارة العامة9100
10 دعم المهام78

111133 780 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

11270 000 أعوان دائمون21

1132 000 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين30

121--- تعويضات عن ساعات العمل الضافية50

التعويضات الممثلة للمصاريف60

12210 000 تعويض عن التنصيب61

14378 000 مساعدة استثنائية عن السكن62

142100 000 منح ومكافآت الولدة63

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم64

1224 000 مكافأة عن اللباس65

1221156 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة66

تعويضات عن الخطار والعباء70

1234 000 مكافآت للسائقين71

1232 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين72

1242 000 تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية73

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد80

000 206 136 مجموع الفقرة :  10

422



ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.20.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الفلحة والصيد البحري

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 206 136 مجموع المادة :  9100 

000 077 890 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.20.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.20.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الفلحة والصيد البحري

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام71

تحملت عقارية10

260 000 ضرائب ورسوم11

44121 450 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

441131 850 مستحقات الحتلل المؤقت للملك العمومي13

41111 200 000 صيانة وإصلح المباني الدارية14

رسوم وإتاوات20

4319 201 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434350 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

3335 000 000 مستحقات الماء23

3325 000 000 مستحقات الكهرباء24

نقل وتنقل30

4211321 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب31

42121 698 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج32

42221 218 000 تعويضات المهمة بالخارج33

4740 000 تعويضات إقامة الخبراء الجانب المكلفين بمهمة في المغرب34

42216 750 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة35

شراء المتعة والخدمات40

47536 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا41

36391 000 شراء مواد الصيانة42

241 650 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

4932 900 000 مصاريف تأمين السيارات44

331--- شراء الوقود والزيوت45

33485 000 شراء المحروقات والغاز46

3955 000 شراء صور صاحب الجللة والرايات واللفتات47

4665 000 الشهار والطبع والعلن48

352260 000 اشتراك وتوثيق49

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب50

351200 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات51

353100 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي52

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين60

نفقات أخرى70

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية71

4993 500 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة72

1133 000 000 أجر اليد العاملة للمقاولة73

850 761 44 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
5735 000 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين10

573--- المساهمة لمؤسسة محمد السادس للعمال الجتماعية للتربية والتكوين20

000 000 5 مجموع الفقرة :  20

30 المعرض الدولي للفلحة والمناظرة الوطنية للفلحة71
5535 000 000 المساهمة في تنظيم المعرض الدولي للفلحة )101

5535 000 000 المساهمة في تنظيم المناظرة الوطنية للفلحة)201

471 500 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا)301

000 500 11 مجموع الفقرة :  30
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.20.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الفلحة والصيد البحري

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

40 وكالة التنمية الفلحية71
55140 000 000 إعانة التسيير لفائدة وكالة التنمية الفلحية10

000 000 40 مجموع الفقرة :  40

850 261 101 مجموع المادة :  0000 

الوزير وديوان الوزير والكتابة العامة والمفتشية العامة والمصالح الخارجية للوزارة1000

المفتشية العامة1400
10 تسيير المفتشية العامة للفلحة71

4221590 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة10

000 590 مجموع الفقرة :  10

000 590 مجموع المادة :  1400 

المديريات ذات الصبغة الدارية2000

مديرية الشؤون الدارية والقانونية2100
10 دعم المهام71

تحملت عقارية10

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية11

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب12

87250 000 تهيئة المنشأت الكهربائية13

36350 000 شراء مواد الصيانة14

أثات وعتاد ولوازم المكتب20

351475 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات21

4134100 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب22

حظيرة السيارات30

4131800 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

3311 100 000 شراء الوقود والزيوت32

42213 415 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة40

نفقات مختلفة50

46200 000 الشهار والطبع والعلن51

352--- اشتراك وتوثيق52

33480 000 شراء المحروقات والغاز53

3421 200 000 لباس54

361--- شراء المواد الصيدلية55

311--- تغذية النسان56

4132--- اصلح وصيانة العتاد التقني57

3535 000 شراء اللوازم السمعية- البصرية58

عتاد معلومياتي60

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية61

353170 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي62

4133230 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات63

000 875 7 مجموع الفقرة :  10

000 875 7 مجموع المادة :  2100 

مديرية الموارد البشرية2200
10 مراكز الشغال71

551240 450 000 إعانة التسيير لفائدة مراكز الشغال10

000 450 240 مجموع الفقرة :  10

20 دعم المهام71
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.20.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الفلحة والصيد البحري

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

33140 000 شراء الوقود والزيوت10

4347 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت20

نقل وتنقل30

42211 534 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة31

421115 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب32

465 000 مصاريف الشهار والعلن40

000 601 1 مجموع الفقرة :  20

000 051 242 مجموع المادة :  2200 

قسم التعاون2300
10 دعم المهام71

4221216 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة10

42115 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب20

47167 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال30

000 388 مجموع الفقرة :  10

000 388 مجموع المادة :  2300 

مديرية البرمجة والشؤون القتصادية3000
10 دعم المهام71

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية10

أثات وعتاد ولوازم المكتب20

84--- شراء عتاد خاص وشراء الدوات21

4134--- صيانة وإصلح الثاث والعتاد22

نقل وتنقل30

421130 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب31

42213 923 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة32

نفقات مختلفة40

35220 000 اشتراك وتوثيق41

3285 000 لوازم الكهرباء42

46--- طبع وإعلن43

33615 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة44

36310 000 شراء مواد التنظيف45

000 003 4 مجموع الفقرة :  10

000 003 4 مجموع المادة :  3000 

المديريات التقنية4000

مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش4300
10 دعم المهام71

تحملت عقارية10

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية11

32715 000 مصنوعات رصاصية و لوازم صحية12

33615 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة13

نقل وتنقل20

42213 707 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة21

421170 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب22

47--- تعويضات إقامة الخبراء الجانب المكلفين بمهمة في المغرب23

نفقات مختلفة30

3113 500 تغذية النسان31

426



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.20.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الفلحة والصيد البحري

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

84--- عتاد تقني لستخراج العينات32

353--- مواد تقنية33

5892 000 إرجاع الرسوم وغرامة البضائع الضائعة والعوارى34

399--- صنع صناديق خاصة35

39210 000 خردوات36

32810 000 لوازم الكهرباء37

35228 500 اشتراك وتوثيق38

353--- شراء لوازم معلومياتية40

دعم للبرنامج الفريقي لمخزونات المبيدات فاقدة الصلحية50

000 861 3 مجموع الفقرة :  10

000 861 3 مجموع المادة :  4300 

مديرية النتاج النباتي4500
10 دعم المهام71

نقل وتنقل10

421170 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب11

42213 224 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

3637 000 شراء مواد الصيانة20

000 301 3 مجموع الفقرة :  10

000 301 3 مجموع المادة :  4500 

مديرية تربية المواشي4600
10 تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات76

842--- شراء وتجديد العتاد الكبير للضيعات ومحطات التجريب10

تسيير الضيعات والمحطات التجريبية20

84--- شراء وتجديد العتاد والدوات21

36--- شراء المواد الكيميائية وشبه الكيميائية22

312--- تغذية الحيوانات23

874--- شراء البذور24

361--- شراء المواد البيطرية25

334--- غاز26

363--- شراء مواد الصيانة27

مركز التلقيح الصطناعي والنتاج الحيواني30

36--- شراء المواد الكيميائية31

312--- تغذية الحيوانات32

334--- غاز33

331--- شراء الوقود والزيوت34

36--- شراء المواد الكيميائية وشبه الكيميائية35

399--- مواد التلقيح36

342--- لباس37

منطقة تحسين الري ومراقبة الحليب40

36--- شراء المواد الكيميائية ومواد المختبر41

331--- شراء الوقود والزيوت42

مجموع الفقرة :  10

20 دعم المهام71

نقل وتنقل10

42215 480 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة11

47--- تعويضات إقامة الخبراء الجانب المكلفين بمهمة في المغرب12
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.20.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الفلحة والصيد البحري

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4211100 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب13

نفقات مختلفة20

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية21

351--- شراء لوازم المكتب22

352--- اشتراك وتوثيق23

46--- مصاريف العلن24

3633 000 شراء مواد الصيانة25

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب26

000 583 5 مجموع الفقرة :  20

30 أنشطة مرابط الخيول76
8410 000 شراء وتجديد العتاد والدوات10

4113--- صيانة السطبلت ومحطات الفروسية20

صيانة الفحول30

361--- شراء المواد الصيدلية31

33910 000 شراء المحروقات32

36910 000 شراء مواد النظافة والتطهير33

421920 000 مصاريف نقل الحيوانات والمرافقين34

35110 000 شراء لوازم المكتب35

34315 000 شراء لوازم ركوب الخيل36

39910 000 شراء معدات ولوازم صهر الحديد37

342100 000 لباس40

000 185 مجموع الفقرة :  30

40 الهيئة الوطنية للطباء البيطريين72
572300 000 إعانة التسيير لفائدة الهيئة الوطنية للطباء البيطريين10

000 300 مجموع الفقرة :  40

50 انعاش تربية الماشية76
5111--- إعانة للشركة الوطنية لتنمية تربية الماشية10

مجموع الفقرة :  50

000 068 6 مجموع المادة :  4600 

مديرية المنشآت الفلحية العمومية والجمعيات المهنية4700
10 الغرف الفلحية72

55122 050 000 إعانة للغرف الفلحية واتحاداتها10

000 050 22 مجموع الفقرة :  10

20 دعم المهام71

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب10

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب11

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات12

نفقات مختلفة20

35220 000 اشتراك وتوثيق21

3536 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي22

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات23

3634 000 شراء مواد الصيانة24

نقل وتنقل30

421130 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب31

4221516 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة32

000 576 مجموع الفقرة :  20
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.20.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الفلحة والصيد البحري

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 626 22 مجموع المادة :  4700 

مديرية التعليم والبحث والتنمية5000
10 التعليم الفلحي39

منح و مصاريف ملحقة(1)10

58211 085 000 )منح للدراسة بالمغرب و الخارج  )111

421171 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب12

589--- مصاريف التمدرس13

454--- تعويضات التدريب14

363156 000 شراء مواد الصيانة20

43462 100 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت30

عتاد تقني وأدوات (1)40

84--- شراء العتاد التقني والدوات 41

41329 000 صيانة واصلح العتاد والدوات42

3992 000 شراء عتاد الرمي43

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب (1)50

879--- شراء الثاث والمعدات التعليمية51

351140 000 شراء لوازم المكتب52

359--- شراء لوازم مدرسية وتربوية53

35340 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري54

413419 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب والعتاد التربوي55

مصاريف الستغلل (1)60

873--- شراء الحيوانات61

3125 000 تغذية الحيوانات62

399--- شراء اللوازم اللستغلل الفلحي63

492200 000 علجات طبية وبيطرية64

36130 000 المواد الصيدلية والبيطرية65

493140 000 مصاريف التأمين66

4191 000 صيانة السراج67

3991 000 شراء الصفائح68

862 000 شراء الذخائر69

مصاريف الداخليات (1)70

849--- شراء عتاد المطبخ71

41915 000 صيانة واصالح عتاد الداخليات72

31110 156 000 تغذية النسان73

339592 800 شراء المحروقات74

36374 000 شراء مواد التنظيف75

353--- شراء اللوازم76

4916 650 مصاريف غسل الثياب77

879--- شراء أثاث ومعدات الداخلية78

879--- شراء عتاد التخييم79

مصاريف التداريب و استكمال التكوين و المهامات و المدارسات و الحتفالت(1)80

4795 000 تعويضات إقامة الخبراء الجانب المكلفين بمهمة في المغرب81

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب82

47--- مصاريف الستقبالت83

49910 000 مصاريف تنظيم التظاهرات الرياضية84

459--- اتفاقيات للدراسات85
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1.2.1.2.0.20.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الفلحة والصيد البحري

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

نفقات مختلفة(1)90

45450 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها91

42212 836 600 تعويضات التنقل داخل المملكة92

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين93

331--- شراء الوقود والزيوت94

342--- لباس95

4690 000 مصاريف الشهار والعلن96

35290 000 اشتراك وتوثيق97

121--- مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات98

87925 000 شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية99

150 004 26 مجموع الفقرة :  10

20 المؤسسات المستقلة للتكوين (1)34
5512 150 000 إعانة لمعهد التقنيين المختصين في  الميكنة الفلحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سل10

5512 760 000 إعانة للمعهد الملكي  للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة20

5511 720 000 إعانة للمعهد التقني الفلحي للشاوية بواد النعناع30

5511 850 000 إعانة للمعهد التقني الفلحي بتيفلت40

5511 200 000 إعانة للمعهد التقني بساهل بوطاهر50

5512 084 000 إعانة التسيير لفائدة المدرسة الفلحية بتمارة60

5514 536 000 إعانة للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين70

000 300 16 مجموع الفقرة :  20

30 المؤسسات العمومية للتكوين والبحث71
551190 000 000 إعانة التسيير لفائدة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة10

55156 000 000 إعانة التسيير للمدرسة الوطنية للفلحة بمكناس20

5516 000 000 إعانة لمعهد المير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التدبير و التسويق الفلحي - إقليم بن سليمان30

551123 400 000 إعانة التسيير لفائدة المعهد الوطني للبحث الزراعي40

000 400 375 مجموع الفقرة :  30

150 704 417 مجموع المادة :  5000 

قطاع الهندسة القروية7000

ادارة الهندسة القروية7100
10 أبحاث وتجاريب هيدرو - فلحية74

تسيير مصلحة ومحطات التجارب المائية الفللحية10

351--- لوازم المكتب و لوازم معدات النسخ و الطبع11

353--- لوازم العتاد التقني وعتاد المختبر12

4132--- صيانة وإصلح عتاد المختبر13

352--- اشتراك وتوثيق علمي14

331--- شراء الوقود والزيوت15

3345 000 شراء المحروقات والغاز16

تسيير مختبر دراسة التربة20

849--- شراء عتاد المختبر21

413210 000 صيانة وإصلح اللت التقنية22

35310 000 لوازم لعتاد المختبر23

31120 000 تغذية النسان24

342--- لباس25

000 45 مجموع الفقرة :  10

20 دعم المهام74

نقل وتنقل10
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الفلحة والصيد البحري

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4211120 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب11

42214 475 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

نفقات مختلفة20

39215 000 خردوات21

36315 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف22

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية23

33415 000 شراء المحروقات والغاز24

4610 000 مصاريف الشهار والعلن25

000 650 4 مجموع الفقرة :  20

000 695 4 مجموع المادة :  7100 

مديرية التنمية وإدارة شؤون الري7200
10 دعم المهام74

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب10

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  7200 

مديرية أعمال التهيئة المائية الزراعية7300
10 دعم المهام74

4221697 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة10

000 697 مجموع الفقرة :  10

000 697 مجموع المادة :  7300 

مديرية التهيئة العقارية7400
10 دعم المهام74

نقل وتنقل10

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب11

42212 004 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة12

000 004 2 مجموع الفقرة :  10

000 004 2 مجموع المادة :  7400 

المكاتب الجهوية للستثمار الفلحي7500
10 استثمار فلحي71

551197 300 000 إعانة التسيير لفائدة المكاتب الجهوية للستثمار الفلحي10

000 300 197 مجموع الفقرة :  10

000 300 197 مجموع المادة :  7500 

ميدان الصيد البحري9000

الدارة العامة9100
10 دعم المهام78

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

44121 310 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

41113 030 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

844--- شراء و تركيب عتاد المواصلت السلكية و اللسلكية15

3260 000 شراء مواد البناء16

32850 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية17

3625 000 شراء المواد الكيميائية والسمدة18
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الفلحة والصيد البحري

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

3950 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير19

رسوم وإتاوات20

4313 240 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

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

الموظفين و اعوان الدولة

434320 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333403 000 مستحقات الماء24

332588 000 مستحقات الكهرباء25

4311 780 000 رسوم و مستحقات المواصلت اللسلكية لمنضومة حراسة بواخر الصيد عبر القمار الصطناعية26

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة27

352--- الشتراكات في شبكة النترنيت28

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351960 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

4134400 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

353350 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي35

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني36

413350 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات37

حظيرة السيارات40

4131800 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

3311 500 000 شراء الوقود والزيوت42

24200 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493300 000 مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

42111 100 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212800 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214650 000 تعويضات كيلومترية53

42215 450 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

42221 100 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

4421--- اكتراء السيارات57

4221--- تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب58

نفقات مختلفة60

342150 000 لباس61

47360 000 مصاريف الستقبالت والحتفالت62

47570 000 مصاريف اليواء والطعام63

46300 000 طبع ومصاريف النشر والترجمة والعلن64

352380 000 اشتراك وتوثيق65

33410 000 شراء المحروقات والغاز66

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية67

454200 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات68

499500 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة69

مساهمة واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية70

591--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية التي يوجد مقرها بالمغرب71

591350 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية الموجود مقرها بالخارج72

5711 300 000 إعانة مركز معلومات التسويق ةالخدمات الستشارية للمنتجات السنكية في المنطقة العربية)أنفوسمك73
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.20.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الفلحة والصيد البحري

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

31150 000 شراء المواد الغذائية80

499--- المصاريف المترتبة عن الستغلل المؤقت للملك العمومي التابع للميناء90

000 736 28 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدات وأعمال إجتماعية64
58950 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573110 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 160 مجموع الفقرة :  20

000 896 28 مجموع المادة :  9100 

مديرية الصيد البحري وتربية الحياء البحرية9600
10 البحث العلمي في الميدان السمكي78

55126 350 000 اعانة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري10

55116 500 000 إعانة التسيير للمصاحة ذات التسيير المستقل المكلفة بحماية الثروات السمكية20

000 850 42 مجموع الفقرة :  10

20 انعاش النشطة الخاصة بالصيد البحري78
551--- إعانة الستغلل لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري10

مجموع الفقرة :  20

000 850 42 مجموع المادة :  9600 

مديرية التكوين البحري والترقية الجتماعية والمهنية9700
مصاريف المصالح المركزية10

11 تكوين الطر78
582--- منح الدراسات في الخارج10

589--- مصاريف التمدرس20

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب30

121--- تعويضات التعاب لرجال التعليم40

454--- تعويضات التدريب50

4221150 000 تعويضات التنقل داخل المملكة60

000 150 مجموع الفقرة :  11

مصاريف مؤسسات التكوين المهني20

21 تسيير مركز التأهيل المهني البحري بالدارالبيضاء78
4111108 500 صيانة وإصلح المباني الدارية10

نقل وتنقل20

4221100 000 تعويضات التنقل داخل المملكة21

421430 000 تعويضات كيلومترية22

421110 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب23

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

35125 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413410 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

35315 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي34

845--- شراء عتاد معلومياتي35

3635 000 شراء مواد الصيانة36

3285 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية37

3415 000 شراء مواد التحف للشغال التطبيقية )المطبخ ومطعم38

حظيرة السيارات40

413110 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

33130 000 شراء الوقود والزيوت42
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.20.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الفلحة والصيد البحري

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

244 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

3611 500 شراء المواد الصيدلية50

39--- شراء تجهيزات المعمل والدوات60

849--- شراء عتاد الداخليات70

395 000 شراء المعدات والدوات80

نفقات مختلفة90

3525 000 اشتراك وتوثيق91

12140 000 تعويضات التعاب لرجال التعليم92

4710 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية93

846--- شراء عتاد تقني94

465 000 الشهار والطبع والعلن95

49956 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة96

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت97

43120 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية98

872--- أشغال التهيئة99

000 500 مجموع الفقرة :  21

22 تسيير مركز التأهيل المهني  البحري بالداخلة78
411145 000 صيانة وإصلح المباني الدارية10

نقل وتنقل20

4221120 000 تعويضات التنقل داخل المملكة21

421410 000 تعويضات كيلومترية22

421130 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب23

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

35130 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413410 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

35310 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي34

845--- شراء عتاد معلومياتي35

353--- شراء لوازم للعتاد التقني36

39--- شراء تجهيزات المعمل والدوات37

846--- شراء عتاد تقني38

3285 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية39

حظيرة السيارات40

413115 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

33130 000 شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

361--- شراء المواد الصيدلية50

342--- لباس التلميذ60

849--- شراء عتاد الداخليات70

رسوم وإتاوات80

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت81

33310 000 مستحقات الماء82

33210 000 مستحقات الكهرباء83

43130 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية84

نفقات مختلفة90

35220 000 اشتراك وتوثيق91

12125 000 تعويضات التعاب لرجال التعليم92
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.20.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الفلحة والصيد البحري

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4715 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية93

493--- مصاريف التأمين94

4610 000 الشهار والطبع والعلن95

49950 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة96

3920 000 شراء المعدات والدوات97

872--- أشغال التهيئة والقامة98

4195 000 صيانة المساحات الخضراء99

000 500 مجموع الفقرة :  22

23 تسيير مركز التأهيل المهني البحري للناضور78
411160 000 صيانة وإصلح المباني الدارية10

نقل وتنقل20

422180 000 تعويضات التنقل داخل المملكة21

421415 000 تعويضات كيلومترية22

421120 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب23

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

35125 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

41345 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

35310 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي34

3415 000 شراء مواد التحف للشغال التطبيقية )المطبخ ومطعم35

353--- شراء لوازم للعتاد التقني36

39--- شراء تجهيزات المعمل والدوات37

846--- شراء عتاد تقني38

3282 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية39

حظيرة السيارات40

41315 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

33145 000 شراء الوقود والزيوت42

241 400 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

3611 000 شراء المواد الصيدلية50

342--- لباس التلميذ60

849--- شراء عتاد الداخليات70

رسوم وإتاوات80

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت81

33315 000 مستحقات الماء82

33215 000 مستحقات الكهرباء83

43130 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية84

نفقات مختلفة90

35210 000 اشتراك وتوثيق91

12140 000 تعويضات التعاب لرجال التعليم92

4715 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية93

493--- مصاريف التأمين94

468 000 الشهار والطبع والعلن95

49970 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة96

397 600 شراء المعدات والدوات97

872--- أشغال التهيئة والقامة98

41915 000 صيانة المساحات الخضراء99

000 500 مجموع الفقرة :  23
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.20.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الفلحة والصيد البحري

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

24 مساعدة متدربي المدارس المهنية البحرية64
582--- منح لتلميذ المدارس المهنية البحرية10

454--- تعويضات التدريب20

مجموع الفقرة :  24

25 تحويلت لفائدة مؤسسات التكوين78
55120 620 000 اعانات التسيير لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة10

000 620 20 مجموع الفقرة :  25

000 270 22 مجموع المادة :  9700 

000 441 108 1 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.20.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

الدارة العامة0000
بناء و تجهيز البنايات الدارية 10 71

10------ شراء الراضي811

تشييد البنايات20

212 000 0005 200 000 تشييد المباني الدارية8211

22300 000--- دراسات و مراقبات452

238 500 000--- ترتيب وتهيئة وتركيب )8721

241 500 000--- بناء المساكن الدارية8212

30300 000--- شراء و تركيب عتاد المواصلت السلكية و اللسلكية844

408 500 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

50------ شراء عتاد المطبخ وقاعة الكل849

000 200 5  مجموع الفقرة :  10   21 100 000

تحديث الدارة 20 66

تجهيز معلومياتي10

114 000 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

12------ دراسات معلومياتية453

13500 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

14100 000--- أشغال تركيب شبكات العلميات8328

151 500 000--- شراء لوازم معلومياتية353

شراء العتاد20

213 000 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

22100 000--- شراء وتركيب العتاد التقني84

2315 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

شراء المتعة والخدمات30

31200 000--- شراء الوقود والزيوت331

32250 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

33500 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

34500 000--- مصاريف النشر والطبع351

35150 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

36150 000--- اشتراك وتوثيق352

371 500 000--- اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

38------ اكتراء السيارات4421

407 300 000--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية591

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

000 750 34  مجموع الفقرة :  20 

دعم المجلس العام للتنمية الفلحية 30 71

10------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

 مجموع الفقرة :  30 

وكالة التنمية الفلحية 40 71

1030 000 000--- إعانة التجهيز لفائدة وكالة التنمية الفلحية751

000 000 30  مجموع الفقرة :  40 

 85 850 000 5 200 000  مجموع المادة :  0000 

المديريات ذات الصبغة الدارية2000

مديرية الشؤون الدارية والقانونية2100
دعم المهام 10 15

437



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

1050 000--- شراء العتاد التقني والدوات 84

20400 000--- شراء الوقود والزيوت331

30100 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

000 550  مجموع الفقرة :  10 

التدخلت القانونية 20 14

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ استشارات و مساعدة452

12------ أتعاب 455

 مجموع الفقرة :  20 

 550 000  مجموع المادة :  2100 

مديرية الموارد البشرية2200
دعم المهام 10 69

تشييد البنايات الدارية10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

صيانة واصلح20

21------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

2295 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

2395 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

2470 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

نفقات مختلفة30

3150 000--- شراء الوقود والزيوت331

32145 000--- مصاريف العلن46

3370 000--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

34220 000--- شراء اللوازم السمعية البصرية والمعلوماتية ولوازم المكتب353

35------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

36------ شراء عتاد معلومياتي845

37200 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

3890 000--- اشتراك وتوثيق352

3950 000--- شراء عتاد تربوي وسمعي بصري849

40------ شراء عتاد تقني846

000 085 1  مجموع الفقرة :  10 

تكوين مستمر 20 71

10------ دراسات و استشارات451

ندوات وتداريب وتكوين20

21400 000--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

223 000 0002 000 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

23200 000--- تعويضات التدريب454

2490 000--- مصاريف إقامة الخبراء الجانب بالمغرب47

إقامة واستقبال وإطعام30

31------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

321 000 000--- تغذية النسان311

000 000 2  مجموع الفقرة :  20   4 690 000

تنظيم و تخطيط وتدبير المصار 30 71

تدبير وتخطيط المسار10

11------ دراسات ومساعدات451
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

12------ دراسات عامة451

131 200 000--- مصاريف تنظيم وتصحيح المتحانات والمباريات )4541

منظومة التدبير المندمج للموظفين20

21200 000600 000 دراسات معلومياتية453

22400 000450 000 دراسات ومساعدات451

231 685 0001 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

24600 000--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية4133

25140 000--- شراء لوازم معلومياتية353

000 250 2  مجموع الفقرة :  30   4 225 000

 10 000 000 4 250 000  مجموع المادة :  2200 

مديرية البرمجة والشؤون القتصادية3000
دعم المهام 10 71

10------ تشييد المباني الدارية8211

شراء العتاد20

2160 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

22200 000--- شراء وتركيب العتاد التقني84

23------ شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

2460 000--- شراء عتاد سمعي ـ بصري844

صيانة واصلح30

31360 000--- صيانة وإصلح الثاث والعتاد التقني4132

32400 000--- صيانة وإصلح العتاد المعلوماتي وتحيين المنظومات المعلوماتية4133

33200 000--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 373

34200 000--- صيانة وإصلح الثاث والعتاد4134

351 600 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

شراء اللوازم40

411 300 000--- شراء لوازم المكتب و مواد الطباعة و المختبر351

42550 000--- شراء لوازم معلومياتية353

نفقات أخرى50

51------ إقامة الخطوط المتخصصة872

52300 000--- مصاريف النشر والطبع351

5330 000--- مصاريف العلن46

54300 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

55------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

56------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

602 510 000--- شراء الوقود والزيوت331

70------ اكتراء العتاد المعلومياتي4423

80120 000--- اشتراك وتوثيق352

000 190 8  مجموع الفقرة :  10 

بحوث احصائية 20 71

10160 000--- شراء الكياس ومواد التلفيف399

204 000 0006 000 000 شراء الخرائط والصور الجوية وصورالقمار الصطناعية351

30230 000--- شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

40------ شراء اللبسة الخاصة وبذلت ومعدات الوقاية342

50------ شراء إحداثيات النقط الجيوديزية499

60500 0001 000 000 مصاريف التغطية الجوية ومعالجة الصور459

شراء العتاد70
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

71------ شراء وتركيب العتاد التقني84

72500 000500 000 شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

73------ شراء أدوات صغيرة391

80500 0001 000 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

90200 000--- اكتراء السيارات4421

000 500 8  مجموع الفقرة :  20   6 090 000

دراسات فلحية واقتصادية 30 71

دراسات10

112 000 0002 000 000 دراسات عامة451

12------ دراسات تقنية452

131 000 000--- دراسات معلومياتية453

14------ إتفاقيات ومساعدة تقنية451

20------ 452PL480 دراسات ومساعدات برسم اتفاقية

000 000 2  مجموع الفقرة :  30   3 000 000

المساهمة في نفقات صندوق التنمية الفلحية 40 75

101 450 307 600--- دفع لصندوق التنمية الفلحية)1)74

600 307 450 1  مجموع الفقرة :  40 

 1 467 587 600 10 500 000  مجموع المادة :  3000 

المديريات التقنية4000

مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش4300
دعم المهام 10 12

10------ شراء الراضي811

20------ دراسات و مراقبات452

تشييد البنايات30

31------ تشييد المباني الدارية8211

32------ بناء المساكن الدارية8212

33------ تتميم أشغال بناء مديرية المراقبة والجودة بمركز الحدود بولية طنجة8211

34------ تتميم أشغال بناء مديرية المراقبة والجودة بمركز الحدود بولية أكادير8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

5325 000--- شراء البرامج المعلومياتية879

5440 000--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 373

نفقات الموظفين60

61------ أجرة المستخدمين العرضيين والمياومين113

62------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

70------ شراء السيارات النفعية8511

شراء المتعة والخدمات80

81300 000--- شراء الوقود والزيوت331

8220 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

8320 000--- الربط البريدي و مصاريف المراسلت434

8415 000--- اشتراك وتوثيق352

85100 000--- شراء لوازم معلومياتية353

8625 000--- طبع ومصاريف النشر والترجمة والعلن46

875 000--- شراء المواد الصيدلية361

440



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

8840 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

صيانة واصلح90

9110 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

92180 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

9315 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

9420 000--- شراء لوازم صغيرة ومختلفة ومواد الصيانة369

9525 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

000 840  مجموع الفقرة :  10 

حماية النباتات 20 75

10------ تشييد بنايات تقنية823

شراء العتاد20

211 200 000--- شراء عتاد تقني و عتاد الوقاية84

22------ شراء العتاد الفلحي842

23100 000--- شراء اللبسة الخاصة وبذلت ومعدات الوقاية342

2450 000--- شراء الدوات الصغيرة وعتاد آخر391

25------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

شراء المتعة والخدمات30

318 046 5003 000 000 شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

32100 000--- شراء الكياس ومواد التلفيف399

335 391 000--- كراء الطائرات4421

34------ مستحقات التصال بالراديو431

3540 000--- شراء المحروقات )غاز وخشب الطهي)334

361 721 000--- شراء الوقود والزيوت331

37705 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

3840 000--- شراء المواد الصيدلية361

نفقات أخرى40

4120 000--- مصاريف نقل العتاد والشحن والتفريغ والتخزين وأداء الرسوم الجمركية4213

42------ إقتناء البنزين قصد استعماله كمبيد للمبيدات331

43100 000--- شراء لوازم و مواد تقنية353

44------ شراء الحبوب874

45------ شراء الغراس والبذور874

46350 000--- مصاريف إيواء وتغذية ربابنة الطائرات المروحية47

47150 000--- شراء لوازم معلومياتية353

4820 000--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 373

49200 000--- شراء مواد الصيانة363

صيانة و إصلح العتاد50

511 700 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

5230 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

53200 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

5420 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

طباعة ، لوازم المكتب وموارد الطباعة ، توثيق واشتراكات60

61400 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

6250 000--- الربط البريدي و مصاريف المراسلت434

6340 000--- طبع ومصاريف النشر والترجمة والعلن46

64100 000--- اشتراك وتوثيق352

65100 000--- مصاريف النشر والطبع351

تكوين مستمر70
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

7140 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

72------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

73------ مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

74------ مصاريف إقامة الخبراء الجانب بالمغرب47

000 000 3  مجموع الفقرة :  20   20 913 500

تجريب الصناف و مراقبة واعتماد البذور والغراس 30 75

دراسات و أتعاب10

11------ دراسات و مراقبات452

12500 000--- مصاريف التجارب والتحاليل399

تشييد البنايات20

21------ تشييد المباني الدارية8211

22------ تشييد السكن الوضيفية8212

23------ أشغال التهيئة والقامة872

طباعة ، لوازم المكتب وموارد الطباعة ، توثيق واشتراكات30

3150 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

3230 000--- الشتراكات والتوثيق352

شراء العتاد40

41200 000--- شراء اثاث تقني و عتاد المعمل و المختبر84

42------ شراء الوقود والزيوت331

43------ شراء عتاد معلومياتي845

44------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

45400 000--- شراء العتاد الفلحي842

4660 000--- شراء اللبسة الخاصة وبذلت ومعدات الوقاية342

4730 000--- شراء عتاد تقني و استغللي849

نفقات الموظفين50

51------ أجرة المستخدمين العرضيين والمياومين113

52------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

53------ تعويضات كيلومترية4214

54------ مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب4211

55------ تعويضات المهمة بالخارج4222

56------ مصاريف نقل الموظفين بالخارج4212

57------ مصاريف المهام وإقامة الخبراء الجانب بالمغرب47

شراء المتعة والخدمات60

61540 000--- شراء الوقود والزيوت331

62300 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

63600 000--- شراء المواد الكيميائية والسمدة36

64960 000--- شراء الكياس ومواد التلفيف399

6510 000--- شراء لوازم صغيرة ومختلفة ومواد الصيانة369

6620 000--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 373

6735 000--- شراء لوازم و مواد تقنية353

6830 000--- شراء لوازم معلومياتية353

نفقات أخرى70

7110 000--- شراء المواد الصيدلية361

7220 000--- طبع ومصاريف النشر والترجمة والعلن46

73------ شراء الغراس والبذور874

7460 000--- مصاريف المساعدة التقنية ولخبرات المختلفة452

7560 000--- مصاريف التعيير و توحيد العيار39
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

صيانة واصلح80

8150 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

8210 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

8350 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

8460 000--- صيانة وإصلح العتاد والمنشآت الثابتة4132

8510 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

تكوين مستمر90

9130 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

92------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

93------ مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

000 125 4  مجموع الفقرة :  30 

تدبير الجودة وزجر الغش 40 75

تشييد البنايات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ بناء المساكن الدارية8212

13------ دراسات و مراقبات452

14------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد20

21------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

22120 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

23400 000--- شراء عتاد تقني و علمي84

2450 000--- شراء لوازم و مواد تقنية353

25------ شراء السيارات النفعية8511

نفقات الموظفين30

31------ أجرة المستخدمين العرضيين والمياومين113

32------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

33------ تعويضات كيلومترية4214

34------ مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب4211

35------ تعويضات المهمة بالخارج4222

36------ مصاريف نقل الموظفين بالخارج4212

شراء المتعة والخدمات40

41670 000--- شراء الوقود والزيوت331

42230 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

4350 000--- شراء المواد الكيميائية36

449 000 000--- مصاريف المختبر و التحليلت499

45280 000--- مصاريف الدراسات والبحاث والخبرة459

46200 000--- شراء الكياس ومواد التلفيف399

47100 000--- شراء لوازم معلومياتية353

48100 000--- شراء صناديق لنقل العينات للمختبر365

4940 000--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 373

نفقات أخرى50

5110 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

5250 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

53120 000--- الربط البريدي و مصاريف المراسلت434

5410 000--- شراء المواد الصيدلية361

5540 000--- طبع ومصاريف النشر والترجمة والعلن46

56120 000--- مصاريف نقل العتاد و العينات4219

443



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009
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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 الفلحة والصيد البحري

57150 000--- شراء لوازم صغيرة ومختلفة ومواد الصيانة369

5860 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

59------ نقل وإتلف السلع4219

طباعة ، لوازم المكتب وموارد الطباعة ، توثيق واشتراكات60

61260 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

6240 000--- اشتراك وتوثيق352

63200 000--- مصاريف النشر والطبع351

تكوين مستمر70

7120 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

72------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

7320 000--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

80400 000--- الشتراكات في شبكة النترنيت352

بنك المعطيات ونظام العلم90

91------ مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام العلم459

92------ مصاريف تحيين و صيانة بنك المعطيات و نظام العلم4133

9340 000--- أشغال تركيب شبكات العلميات8328

9420 000--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية4133

000 800 12  مجموع الفقرة :  40 

البرنامج الفريقي لمخزونات المبيدات فاقدة الصلحية 50 74

دراسات و أتعاب10

11100 000--- مصاريف التحاليل499

12------ مصاريف التحاليل الطبية499

131 100 000--- مصاريف الدراسات والخبرة889

15600 000--- مصاريف الستشارة والخبرة455

16400 000--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

شراء العتاد20

2130 000--- شراء عتاد معلومياتي845

22------ شراء عتاد تقني و عتاد الوقاية84

23------ شراء السيارات النفعية8511

24------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

25200 000--- شراء اللبسة الخاصة وبذلت ومعدات الوقاية342

26------ شراء البرامج المعلومياتية879

ندوات وتداريب وتكوين30

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

32400 000--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

33400 000--- مصاريف إقامة الخبراء الجانب بالمغرب47

شراء المتعة والخدمات40

4170 000--- شراء الوقود والزيوت331

4211 500--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

4340 000--- الشهار والطبع والعلن46

4450 000--- مصاريف النشر والطبع351

4550 000--- شراء لوازم معلومياتية353

46200 000--- تحميض الشرطة499

47200 000--- مصاريف الذاعة والعلنات الشهارية46

48------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

4940 000--- شراء المواد الصيدلية361

نفقات أخرى50
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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 الفلحة والصيد البحري

5140 000--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية431

5210 000--- الربط البريدي و مصاريف المراسلت434

اشغال التهيئة و الستصلح60

61800 000--- إصلح وتهيئة المباني لغايات تقنية872

62------ أتعاب المهندسين المعماريين455

500 741 4  مجموع الفقرة :  50 

مشروع محاربة ذبابة الفواكه المتوسطية بالتشارك مع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية

60 75

10160 000--- دفع مساهمة المغرب في إطار مشروع محاربة ذبابة الفواكه79

000 160  مجموع الفقرة :  60 

 43 580 000 3 000 000  مجموع المادة :  4300 

مديرية النتاج النباتي4500
دعم المهام 10 71

عتاد و لوازم10

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

12120 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

1340 000--- قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 373

14------ شراء قطع الغيار للعتاد التقني372

15450 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

16800 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

17500 000--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

2020 000--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء الجانب بالمغرب47

حظيرة السيارات30

31950 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

32------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

331 400 000--- شراء الوقود والزيوت331

40------ تشييد المباني الدارية8211

نفقات أخرى50

5170 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

52100 000--- مصاريف الشهار والعلن46

5320 000--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

5450 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

55130 000--- مصاريف تنظيم معارض و تظاهرات46

56100 000--- مصاريف الستقبالت47

5710 000--- الشتراكات في شبكة النترنيت352

601 600 000--- دراسات عامة451

000 360 6  مجموع الفقرة :  10 

تنمية البستنة 20 75

أشغال التهيئة والستثمار الفلحي10

11------ أشغال صيانة المغروسات836

شراء المتعة والخدمات20

211 500 000--- شراء الغراس والبذور874

22------ مصاريف نقل الغراس4219

23------ شراء المواد الكيميائية والسمدة36

24------ شراء بيض دودة القز873

25------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

26------ شراء الكياس ومواد التلفيف399

شراء العتاد30

31------ شراء عتاد فلحي وعتاد الري842

32------ شراء عتاد تقني846

33------ شراء عتاد معلومياتي845

34400 000--- شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

ندوات وتداريب وتكوين40

4180 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

4250 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

43100 000--- مصاريف ابتكار وطبع الملصقات46

4450 000--- مصاريف ابتكار ونسخ الدعامات السمعية البصرية46

50515 0001 293 000 دراسات ومساعدات451

000 293 1  مجموع الفقرة :  20   2 695 000

تنمية الزراعات الكبيرة )1) 30 75

شراء المدخلت الفلحية10

11------ شراء البذور874

12------ شراء السمدة362

13------ شراء المواد الكيميائية36

ندوات وتداريب وتكوين20

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

22------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

23------ مصاريف ابتكار وطبع الملصقات46

24------ مساعدة تقنية452

تدبير وادارة30

31250 000--- شراء الوقود والزيوت331

32100 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

33500 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

شراء العتاد40

41100 000--- شراء عتاد تقني846

42------ شراء عتاد فلحي وعتاد الري842

43------ شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

50------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

60900 000450 000 اقتناء معطيات مناخية و معطيات للتوقعات الجوية359

701 100 000--- تجهيزات الرصاد الجوية844

محاربة البرد80

81------ تشييد بنايات تقنية823

82------ شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

83------ أعتدة أخرى849

84------ شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

85------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

901 450 0002 600 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

000 050 3  مجموع الفقرة :  30   4 400 000

مشاريع الستثمار الفلحي )1) 40 75

أشغال التجهيز والتهيئة10

11------ أشغال احداث المراكز المائية839

12------ أشغال الكهرباء8322

13------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

14------ أشغال المسالك8312

15------ أشغال التطهير8325

16------ نفقات مراقبة الشغال119

17------ أشغال ضم الراضي836

18------ أشغال  محاربة  تعرية التربة836

أشغال التهيئة والستثمار الفلحي20

21------ أشغال تهييئ المراعي836

22------ أشغال الغرس836

23------ أشغال تهيئ التربة836

24------ شراء الغراس والبذور874

25------ شراء المدخلت الفلحية369

26------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

27------ تعويضات عن حماية الراضي584

30------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

ندوات وتداريب وتكوين )1)40

41------ مصاريف الندوات والتظاهرات الفلحية454

42------ مصاريف التكوين والتداريب454

43------ مصاريف الستقبالت47

44------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

50------ مساعدة تقنية454

تدبير وادارة60

61------ مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

62------ شراء الوقود والزيوت331

63------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

64------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

65------ شراء لوازم تقنية ومعلومياتية353

66------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

70------ دراسات عامة451

 مجموع الفقرة :  40 

المساهمة في نفقات صندوق التنمية الفلحية)1) 50 75

10215 000 000--- دفع لصندوق التنمية الفلحية)1)74

000 000 215  مجموع الفقرة :  50 

دعم البرامج الممول من طرف هيأة اللفية 60 75

10400 000--- شراء عتاد معلومياتي845

20700 000--- شراء الوقود والزيوت331

30200 000--- شراء لوازم معلومياتية353

40100 000--- شراء لوازم المكتب351

50340 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

000 740 1  مجموع الفقرة :  60 

 230 195 000 4 343 000  مجموع المادة :  4500 

جهة كلميم - السمارة4503

تنمية البستنة 10 75

أشغال التهيئة والستثمار الفلحي10

11325 000--- أشغال صيانة المغروسات836

شراء المتعة والخدمات20

2160 000--- شراء المواد الكيميائية والسمدة36
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

22------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

23------ شراء الغراس والبذور874

شراء العتاد30

311 310 000--- شراء عتاد تقني846

3265 000--- شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

ندوات وتداريب وتكوين40

4140 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

4250 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

000 850 1  مجموع الفقرة :  10 

مشروع اسنصلح وتنمية واحات طاطا 20 75

أشغال التجهيز والتهيئة10

11------ أشغال تهيئة المباني التقنية872

أشغال التهيئة والستثمار الفلحي20

21------ شراء المدخلت الفلحية369

22------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

شراء العتاد30

31------ شراء عتاد فلحي وعتاد الري842

32------ شراء عتاد تقني846

33------ شراء أدوات صغيرة391

34------ شراء عتاد معلومياتي845

ندوات وتداريب وتكوين )1)40

41------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

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

43------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

503 000 000--- دراسات و مساعدة تقنية452

تدبير وادارة60

61------ مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

62------ شراء الوقود والزيوت331

63------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

64------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

65------ شراء لوازم تقنية ومعلومياتية353

66------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

000 000 3  مجموع الفقرة :  20 

 4 850 000  مجموع المادة :  4503 

جهة سوس - ماسة - درعة4504

تنمية البستنة 10 75

أشغال التهيئة والستثمار الفلحي10

11200 000--- أشغال صيانة المغروسات836

شراء المتعة والخدمات20

21------ شراء الغراس والبذور874

22------ مصاريف نقل الغراس4219

2370 000--- شراء المواد الكيميائية والسمدة36

شراء العتاد30

31590 000--- شراء عتاد تقني846

32170 000--- شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

ندوات وتداريب وتكوين40
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

41100 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

4290 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

000 220 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 220 000  مجموع المادة :  4504 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن4505

تنمية الزراعات الكبيرة )1) 10 75

شراء المدخلت الفلحية10

1150 000--- شراء البذور874

12------ شراء السمدة362

13211 000--- شراء المواد الكيميائية36

ندوات وتداريب وتكوين20

2130 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

2262 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

تدبير وادارة30

31------ شراء الوقود والزيوت331

شراء العتاد40

50------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

000 353  مجموع الفقرة :  10 

 353 000  مجموع المادة :  4505 

جهة الشاوية - ورديغة4506

تنمية البستنة 10 75

شراء المتعة والخدمات10

11------ شراء الغراس والبذور874

12------ مصاريف نقل الغراس4219

13------ شراء المواد الكيميائية والسمدة36

شراء العتاد30

31------ شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

ندوات وتداريب وتكوين40

41------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

 مجموع الفقرة :  10 

تنمية الزراعات الكبيرة )1) 20 75

شراء المدخلت الفلحية10

11------ شراء البذور874

12------ شراء السمدة362

13480 000--- شراء المواد الكيميائية36

ندوات وتداريب وتكوين20

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

22126 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

تدبير وادارة30

31------ شراء الوقود والزيوت331

40140 000--- مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

000 746  مجموع الفقرة :  20 

 746 000  مجموع المادة :  4506 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز4507

تنمية البستنة 10 75
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

شراء المتعة والخدمات10

11------ شراء الغراس والبذور874

12------ مصاريف نقل الغراس4219

1320 000--- شراء المواد الكيميائية والسمدة36

شراء العتاد20

21------ شراء عتاد فلحي وعتاد الري842

2290 000--- شراء عتاد تقني846

23115 000--- شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

ندوات وتداريب وتكوين30

3110 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

3250 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

000 285  مجموع الفقرة :  10 

تنمية الزراعات الكبيرة )1) 20 75

شراء المدخلت الفلحية10

11------ شراء البذور874

12------ شراء السمدة362

13------ شراء المواد الكيميائية36

ندوات وتداريب وتكوين20

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

22------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

تدبير وادارة30

31------ شراء الوقود والزيوت331

32------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

 مجموع الفقرة :  20 

 285 000  مجموع المادة :  4507 

الجهة الشرقية4508

تنمية البستنة 10 75

أشغال التهيئة والستثمار الفلحي10

11125 000--- أشغال صيانة المغروسات836

شراء المتعة والخدمات20

21------ شراء الغراس والبذور874

22------ مصاريف نقل الغراس4219

2330 000--- شراء المواد الكيميائية والسمدة36

شراء العتاد30

31------ شراء عتاد فلحي وعتاد الري842

321 130 000--- شراء عتاد تقني846

3345 000--- شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

ندوات وتداريب وتكوين40

4110 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

4210 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

000 350 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 350 000  مجموع المادة :  4508 

جهة الدارالبيضاء الكبرى4509

تنمية الزراعات الكبيرة )1) 10 75

شراء المدخلت الفلحية10

450



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

11------ شراء البذور874

12------ شراء السمدة362

13------ شراء المواد الكيميائية36

ندوات وتداريب وتكوين20

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

تدبير وادارة30

31------ شراء الوقود والزيوت331

32------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

شراء العتاد40

41------ شراء عتاد تقني846

42------ شراء عتاد فلحي وعتاد الري842

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4509 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير4510

تنمية الزراعات الكبيرة )1) 10 75

شراء المدخلت الفلحية10

1110 000--- شراء البذور874

12------ شراء السمدة362

13170 000--- شراء المواد الكيميائية36

ندوات وتداريب وتكوين20

2140 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

2262 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

تدبير وادارة30

31------ شراء الوقود والزيوت331

32------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

4070 000--- مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

000 352  مجموع الفقرة :  10 

 352 000  مجموع المادة :  4510 

جهة دكالة - عبدة4511

تنمية البستنة 10 75

شراء المتعة والخدمات10

11110 000--- شراء الغراس والبذور874

12------ مصاريف نقل الغراس4219

13130 000--- شراء المواد الكيميائية والسمدة36

ندوات وتداريب وتكوين20

21120 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

2240 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

000 400  مجموع الفقرة :  10 

تنمية الزراعات الكبيرة )1) 20 75

شراء المدخلت الفلحية10

11------ شراء البذور874

12------ شراء السمدة362

13160 000--- شراء المواد الكيميائية36

ندوات وتداريب وتكوين20

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

451



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

2243 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

3070 000--- مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

000 273  مجموع الفقرة :  20 

 673 000  مجموع المادة :  4511 

جهة تادلة - أزيلل4512

تنمية البستنة 10 75

شراء المتعة والخدمات10

11------ شراء الغراس والبذور874

12------ مصاريف نقل الغراس4219

13------ شراء المواد الكيميائية والسمدة36

شراء العتاد20

21------ شراء عتاد فلحي وعتاد الري842

22------ شراء عتاد تقني846

23------ شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

ندوات وتداريب وتكوين30

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

32------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

 مجموع الفقرة :  10 

تنمية الزراعات الكبيرة )1) 20 75

شراء المدخلت الفلحية10

11------ شراء البذور874

12------ شراء السمدة362

13160 000--- شراء المواد الكيميائية36

ندوات وتداريب وتكوين20

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

2242 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

تدبير وادارة30

31------ شراء الوقود والزيوت331

32------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

40------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

000 202  مجموع الفقرة :  20 

 202 000  مجموع المادة :  4512 

جهة مكناس -  تافيللت4513

تنمية البستنة 10 75

أشغال التهيئة والستثمار الفلحي10

11150 000--- أشغال صيانة المغروسات836

شراء المتعة والخدمات20

2150 000--- شراء الغراس والبذور874

22------ مصاريف نقل الغراس4219

2390 000--- شراء المواد الكيميائية والسمدة36

شراء العتاد30

31------ شراء عتاد فلحي وعتاد الري842

32750 000--- شراء عتاد تقني846

33160 000--- شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

ندوات وتداريب وتكوين40
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

41130 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

42120 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

000 450 1  مجموع الفقرة :  10 

تنمية الزراعات الكبيرة )1) 20 75

شراء المدخلت الفلحية10

1120 000--- شراء البذور874

12------ شراء السمدة362

13360 000--- شراء المواد الكيميائية36

ندوات وتداريب وتكوين20

2160 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

22117 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

شراء العتاد30

31------ شراء عتاد تقني846

32------ شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

40150 000--- مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

000 707  مجموع الفقرة :  20 

 2 157 000  مجموع المادة :  4513 

جهة فاس - بولمان4514

تنمية البستنة 10 75

شراء المتعة والخدمات10

11------ شراء المواد الكيميائية والسمدة36

شراء العتاد20

21------ شراء عتاد تقني846

22------ شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

ندوات وتداريب وتكوين30

3110 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

3210 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

000 20  مجموع الفقرة :  10 

تنمية الزراعات الكبيرة )1) 20 75

شراء المدخلت الفلحية10

11------ شراء البذور874

12------ شراء السمدة362

13320 000--- شراء المواد الكيميائية36

ندوات وتداريب وتكوين20

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

2286 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

30------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

000 406  مجموع الفقرة :  20 

مشاريع الستثمار الفلحي )1) 30 75

أشغال التهيئة والستثمار الفلحي10

11------ شراء الغراس والبذور874

12------ شراء المدخلت الفلحية369

13------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

ندوات وتداريب وتكوين )1)20

21------ مصاريف الندوات والتظاهرات الفلحية454

22------ مصاريف التكوين والتداريب454
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

23------ مصاريف الستقبالت47

24------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

تدبير وادارة30

31------ شراء الوقود والزيوت331

 مجموع الفقرة :  30 

 426 000  مجموع المادة :  4514 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات4515

تنمية البستنة 10 75

شراء المتعة والخدمات10

11------ شراء الغراس والبذور874

12------ مصاريف نقل الغراس4219

1335 000--- شراء المواد الكيميائية والسمدة36

شراء العتاد20

211 300 000--- شراء عتاد تقني846

2245 000--- شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

ندوات وتداريب وتكوين30

3110 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

3210 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

000 400 1  مجموع الفقرة :  10 

تنمية الزراعات الكبيرة )1) 20 75

شراء المدخلت الفلحية10

11------ شراء البذور874

12------ شراء السمدة362

13320 000--- شراء المواد الكيميائية36

ندوات وتداريب وتكوين20

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

2286 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

3070 000--- مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

000 476  مجموع الفقرة :  20 

مشاريع الستثمار الفلحي )1) 30 75

أشغال التجهيز والتهيئة10

11500 000--- أشغال تهيئة المباني التقنية872

أشغال التهيئة والستثمار الفلحي20

21------ شراء الغراس والبذور874

2220 000--- شراء المدخلت الفلحية369

30170 000--- شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

ندوات وتداريب وتكوين )1)40

4170 000--- مصاريف الندوات والتظاهرات الفلحية454

42110 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

43------ مصاريف الستقبالت47

44110 000--- مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

تدبير وادارة50

51------ مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

52------ شراء الوقود والزيوت331

000 980  مجموع الفقرة :  30 

 2 856 000  مجموع المادة :  4515 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

جهة طنجة - تطوان4516

تنمية البستنة 10 75

شراء المتعة والخدمات10

1115 000--- شراء المواد الكيميائية والسمدة36

1220 000--- شراء بيض دودة القز873

شراء العتاد20

21850 000--- شراء عتاد تقني846

2230 000--- شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

ندوات وتداريب وتكوين30

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

32------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

000 915  مجموع الفقرة :  10 

تنمية الزراعات الكبيرة )1) 20 75

شراء المدخلت الفلحية10

11------ شراء البذور874

12------ شراء السمدة362

1310 000--- شراء المواد الكيميائية36

ندوات وتداريب وتكوين20

215 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

225 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

تدبير وادارة30

31------ شراء الوقود والزيوت331

32------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

شراء العتاد40

4110 000--- شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

000 30  مجموع الفقرة :  20 

مشاريع الستثمار الفلحي )1) 30 75

أشغال التهيئة والستثمار الفلحي10

11------ شراء الغراس والبذور874

12------ شراء المدخلت الفلحية369

ندوات وتداريب وتكوين )1)20

2160 000--- مصاريف الندوات والتظاهرات الفلحية454

2270 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

23------ مصاريف الستقبالت47

تدبير وادارة30

31------ مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

32------ شراء الوقود والزيوت331

أشغال التجهيز والتهيئة40

41------ أشغال تهيئة المباني التقنية872

50------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

000 130  مجموع الفقرة :  30 

 1 075 000  مجموع المادة :  4516 

مديرية تربية المواشي4600
الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

بناء وتهيئة وتجهيز المصالح10

11------ شراء الراضي811

455



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

12------ تشييد البنايات8211

13------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

14600 000--- شراء عتاد تقني846

15------ شراء عتاد المختبر849

16------ دراسات و مراقبات452

حظيرة السيارات20

21100 000--- شراء الوقود والزيوت331

22------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

23------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات30

31------ شراء الحيوانات873

32------ تغذية الحيوانات312

33------ لباس342

34------ شراء المحروقات والغاز334

35100 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

36200 000--- شراء لوازم تقنية353

37------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

38750 000--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

دراسات و تكوين و توثيق40

41------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

42570 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

4350 000--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء الجانب بالمغرب47

نفقات أخرى50

51------ مصاريف العينات452

52------ مصاريف نقل العينات4219

53------ شراء لوازم أخذ العينات والتلفيف353

54------ شراء مواد النظافة والتطهير369

55------ مصاريف التعيير و توحيد العيار39

56------ مصاريف المختبر و التحليلت499

000 370 2  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

بناء و تهيئة و تجهيز المصالح10

11------ تهيئة وصيانة المباني872

12------ بناء مراكز تجميع الحليب823

13711 000--- شراء العتاد الفلحي842

144 100 0001 000 000 شراء عتاد تقني846

1560 000--- شراء عتاد سمعي ـ بصري844

161 500 000--- شراء العتاد التقني لتلقيح وتوليد الحيوانات849

201 000 000--- اتفاقيات و عقد الدراسات)1)451

شراء المتعة والخدمات30

31100 000--- شراء الوقود والزيوت331

32------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

33400 000--- شراء لوازم تقنية353

34100 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

35------ شراء البلستيك365

401 350 000--- مصاريف تنظيم المعارض ومباريات تربية الماشية )461

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني50

456



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

51------ شراء الفحول873

52450 000--- شراء الغذية للفحول312

53100 000--- شراء خليا مملوءة399

54------ شراء أغذية النحل312

551 500 000--- شراء الزوط السائل331

56------ شراء البذور والجنة874

57200 000--- مصاريف تنظيم الندوات والزيارات454

58------ شراء البذور العلفية والغذية874

59------ شراء السمدة ومواد الصحة النباتية369

إعانات 60

61------ المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات771

62600 000--- مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات )7121

70400 000--- تداريب و تكوين454

80200 000--- شراء عتاد الستغلل849

000 000 1  مجموع الفقرة :  20   12 771 000

تهيئة و تنمية المراعي 30 76

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي10

11------ أشغال تهييئ التربة والبذر والغرس836

12200 000--- أشغال صيانة المغروسات836

13------ تعويضات عن حماية الراضي584

14------ شراء البذور والغراس العلفية874

15------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

16------ تحديد الراضي الرعوية836

17------ شراء تجهيزات نقط المياه84

18------ اشغال تكسير الصخور و ازالة الحجار839

19------ أشغال الستصلح الفلحي المائي836

20500 000500 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

شراء العتاد30

31------ شراء العتاد التقني والدوات 84

32------ شراء العتاد الفلحي842

ندوات وتداريب وتكوين40

41200 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

42------ مصاريف زيارة مربي الماشية والتقنيين499

مواد ، توثيق واشتراك50

5150 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

5250 000--- اشتراك وتوثيق352

53200 000--- شراء الخرائط والخرائط المرقمة359

نفقات أخرى70

71------ مستحقات مياه الري333

72------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

73------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

74------ شراء الكياس ومواد التلفيف399

75------ شراء الوقود والزيوت331

76------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

77------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

000 500  مجموع الفقرة :  30   1 200 000

دعم المهام 40 71
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

10------ دراسات وتحريات عامة451

20------ شراء عتاد معلومياتي845

شراء المتعة والخدمات30

31200 000--- شراء الوقود والزيوت331

32214 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

33150 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

34100 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

3560 000--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

36200 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

37100 000--- مصاريف الشهار والعلن46

38208 000--- شراء لوازم معلومياتية353

39150 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

000 382 1  مجموع الفقرة :  40 

مشروع جودة الخدمات البيطرية 50 76

10245 000245 000 دراسات451

20250 000250 000 مصاريف التكوين454

30250 000250 000 شراء عتاد معلومياتي845

000 745  مجموع الفقرة :  50   745 000

المساهمة في نفقات صندوق التنمية الفلحية 60 75

10135 000 000--- دفع لصندوق التنمية الفلحية)1)74

000 000 135  مجموع الفقرة :  60 

 153 468 000 2 245 000  مجموع المادة :  4600 

جهة وادي الذهب- الكويرة4601

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

حظيرة السيارات10

1115 000--- شراء الوقود والزيوت331

1217 500--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

1316 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات20

214 000--- لباس342

22------ شراء المحروقات والغاز334

23------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

24------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

500 52  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

10100 000--- مصاريف تنظيم المعارض ومباريات تربية الماشية )461

2080 000--- مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات )7121

3050 000--- مصاريف زيارة مربي الماشية والتقنيين499

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني40

41------ شراء الفحول873

42------ شراء الغذية للفحول312

43------ شراء خليا مملوءة399

000 230  مجموع الفقرة :  20 

تهيئة و تنمية المراعي 30 76

1015 000--- شراء الوقود والزيوت331

205 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

458



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

305 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

000 25  مجموع الفقرة :  30 

 307 500  مجموع المادة :  4601 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء4602

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

بناء وتهيئة وتجهيز المصالح10

11------ شراء عتاد تقني846

12------ شراء عتاد المختبر849

حظيرة السيارات20

2135 000--- شراء الوقود والزيوت331

2225 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

2320 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات30

31------ شراء الحيوانات873

32------ تغذية الحيوانات312

334 000--- لباس342

34------ شراء المحروقات والغاز334

3516 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

36120 000--- شراء لوازم تقنية353

374 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

3850 000--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

395 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

نفقات أخرى40

41------ مصاريف نقل العينات4219

42------ شراء لوازم أخذ العينات والتلفيف353

4310 000--- شراء مواد النظافة والتطهير369

44------ مصاريف التعيير و توحيد العيار39

45------ مصاريف المختبر و التحليلت499

462 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

472 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

482 000--- مصاريف الشهار والعلن46

492 000--- شراء لوازم معلومياتية353

000 297  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

بناء و تهيئة و تجهيز المصالح10

11------ شراء عتاد تقني846

12------ شراء العتاد التقني لتلقيح وتوليد الحيوانات849

شراء المتعة والخدمات20

2140 000--- شراء الوقود والزيوت331

22------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

30180 000--- مصاريف تنظيم المعارض ومباريات تربية الماشية )461

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني40

4160 000--- شراء الغذية للفحول312

50150 000--- مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات )7121

000 430  مجموع الفقرة :  20 

تهيئة و تنمية المراعي 30 76
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

1015 000--- شراء الوقود والزيوت331

205 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

305 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

000 25  مجموع الفقرة :  30 

 752 000  مجموع المادة :  4602 

جهة كلميم - السمارة4603

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

حظيرة السيارات10

1134 000--- شراء الوقود والزيوت331

1220 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

1340 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات20

213 000--- لباس342

22------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

23------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

24------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

000 97  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

10450 000--- مصاريف تنظيم المعارض ومباريات تربية الماشية )461

20440 000--- مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات )7121

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني30

31200 000--- شراء خليا النحل399

32------ شراء العتاد الفلحي842

3350 000--- شراء عتاد الستغلل849

000 140 1  مجموع الفقرة :  20 

تهيئة و تنمية المراعي 30 76

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي10

11------ أشغال تهييئ التربة والبذر والغرس836

12------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

20------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

مواد ، توثيق واشتراك30

31------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

32------ اشتراك وتوثيق352

نفقات أخرى40

41------ مستحقات مياه الري333

42------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

4390 000--- شراء الوقود والزيوت331

4430 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

4530 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

000 150  مجموع الفقرة :  30 

 1 387 000  مجموع المادة :  4603 

جهة سوس - ماسة - درعة4604

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

بناء وتهيئة وتجهيز المصالح10

11------ ترتيب وتهيئة وتركيب872
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

12------ شراء عتاد تقني846

131 130 000--- شراء عتاد المختبر849

حظيرة السيارات20

2183 000--- شراء الوقود والزيوت331

2267 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

2360 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات30

315 000--- شراء الحيوانات873

325 000--- تغذية الحيوانات312

3316 000--- لباس342

3460 000--- شراء المحروقات والغاز334

3550 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

36600 000--- شراء لوازم تقنية353

37210 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

38650 000--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

3910 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

دراسات و تكوين و توثيق40

41------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

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

نفقات أخرى50

51------ مصاريف العينات والتحاليل452

5220 000--- مصاريف نقل العينات4219

53200 000--- شراء لوازم أخذ العينات والتلفيف353

5487 000--- شراء مواد النظافة والتطهير369

55160 000--- مصاريف التعيير و توحيد العيار39

56------ مصاريف المختبر و التحليلت499

57150 000--- مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق452

584 000--- مصاريف الشهار والعلن46

594 000--- شراء لوازم معلومياتية353

صيانة واصلح60

614 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

624 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

000 579 3  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

شراء المتعة والخدمات10

11------ شراء الوقود والزيوت331

12------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

13------ شراء البلستيك365

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني20

21------ شراء الفحول873

22------ شراء الغذية للفحول312

23150 000--- شراء خليا مملوءة399

24------ شراء أغذية النحل312

25------ شراء البذور العلفية والغذية874

26------ شراء السمدة ومواد الصحة النباتية369

2750 000--- شراء عتاد الستغلل849

30------ مصاريف زيارة مربي الماشية والتقنيين499
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

000 200  مجموع الفقرة :  20 

تهيئة و تنمية المراعي 30 76

مواد ، توثيق واشتراك10

11------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

12------ اشتراك وتوثيق352

نفقات أخرى20

2150 000--- شراء الوقود والزيوت331

2220 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

2320 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

000 90  مجموع الفقرة :  30 

 3 869 000  مجموع المادة :  4604 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن4605

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

حظيرة السيارات10

118 500--- شراء الوقود والزيوت331

129 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

20------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

500 17  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

شراء المتعة والخدمات10

1120 000--- شراء الوقود والزيوت331

12------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

2050 000--- مصاريف تنظيم المعارض ومباريات تربية الماشية )461

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني30

31------ شراء الغذية للفحول312

32------ شراء البذور العلفية والغذية874

33450 000--- شراء خليا مملوءة399

34200 000--- شراء عتاد الستغلل849

إعانات 40

4150 000--- مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات )7121

50------ مصاريف زيارة مربي الماشية والتقنيين499

000 770  مجموع الفقرة :  20 

 787 500  مجموع المادة :  4605 

جهة الشاوية - ورديغة4606

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

حظيرة السيارات10

1132 000--- شراء الوقود والزيوت331

1220 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

1324 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات20

217 000--- لباس342

22------ شراء لوازم تقنية353

23------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

24------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

25------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

000 83  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

شراء المتعة والخدمات10

1140 000--- شراء الوقود والزيوت331

12------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

1312 000--- شراء البلستيك365

1440 000--- شراء البذور العلفية والغذية874

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني20

21------ مصاريف تنظيم الندوات والزيارات454

22------ شراء البذور العلفية والغذية874

234 000--- شراء السمدة ومواد الصحة النباتية369

24------ مصاريف تنظيم المعارض ومباريات تربية الماشية )461

3040 000--- مصاريف زيارة مربي الماشية والتقنيين499

40------ مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات )7121

000 136  مجموع الفقرة :  20 

تهيئة و تنمية المراعي 30 76

مواد ، توثيق واشتراك10

11------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

12------ اشتراك وتوثيق352

نفقات أخرى20

2130 000--- شراء الوقود والزيوت331

225 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

235 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

000 40  مجموع الفقرة :  30 

 259 000  مجموع المادة :  4606 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز4607

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

بناء وتهيئة وتجهيز المصالح10

11------ شراء عتاد تقني846

12800 000--- شراء عتاد المختبر849

حظيرة السيارات20

2150 000--- شراء الوقود والزيوت331

2245 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

2342 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات30

3115 000--- لباس342

3230 000--- شراء المحروقات والغاز334

3340 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

34430 000--- شراء لوازم تقنية353

3580 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

36600 000--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

375 000--- شراء الحيوانات873

3810 000--- تغذية الحيوانات312

395 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

نفقات أخرى40

41------ مصاريف العينات والتحاليل452
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

4217 000--- مصاريف نقل العينات4219

43240 000--- شراء لوازم أخذ العينات والتلفيف353

4440 000--- شراء مواد النظافة والتطهير369

4580 000--- مصاريف التعيير و توحيد العيار39

4620 000--- مصاريف المختبر و التحليلت499

4760 000--- مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق452

502 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

602 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

702 000--- مصاريف الشهار والعلن46

802 000--- شراء لوازم معلومياتية353

000 617 2  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

شراء المتعة والخدمات10

1124 000--- شراء الوقود والزيوت331

12------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

13------ شراء البلستيك365

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني20

2150 000--- شراء خليا مملوءة399

22------ شراء أغذية النحل312

2360 000--- شراء البذور العلفية والغذية874

24------ شراء السمدة ومواد الصحة النباتية369

3020 000--- مصاريف زيارة مربي الماشية والتقنيين499

40200 000--- مصاريف تنظيم المعارض ومباريات تربية الماشية )461

إعانات 50

51150 000--- مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات )7121

000 504  مجموع الفقرة :  20 

تهيئة و تنمية المراعي 30 76

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي10

11------ أشغال تهييئ التربة والبذر والغرس836

12------ أشغال صيانة المغروسات836

مواد ، توثيق واشتراك20

21------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

22------ اشتراك وتوثيق352

نفقات أخرى30

31100 000--- شراء الوقود والزيوت331

3250 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

3320 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

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

40200 000--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

000 370  مجموع الفقرة :  30 

 3 491 000  مجموع المادة :  4607 

الجهة الشرقية4608

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

بناء وتهيئة وتجهيز المصالح10

11510 000--- شراء عتاد المختبر849

حظيرة السيارات20

464



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

2170 000--- شراء الوقود والزيوت331

2243 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

2334 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات30

31------ تغذية الحيوانات312

3217 000--- لباس342

3430 000--- شراء المحروقات والغاز334

3535 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

36300 000--- شراء لوازم تقنية353

3788 000--- اصلح وصيانة العتاد التقني4132

38350 000--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

395 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

نفقات أخرى40

41------ مصاريف نقل العينات4219

4220 000--- شراء عتاد تقني لخد العينات و تلفيفها84

4315 000--- شراء مواد النظافة والتطهير369

4450 000--- مصاريف التعيير و توحيد العيار39

45------ مصاريف المختبر و التحليلت499

4690 000--- مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق452

502 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

602 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

702 000--- مصاريف الشهار والعلن46

802 000--- شراء لوازم معلومياتية353

000 665 1  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

بناء و تهيئة و تجهيز المصالح10

11------ تهيئة وصيانة المباني872

12------ بناء مراكز تجميع الحليب823

13------ شراء العتاد الفلحي842

14------ شراء عتاد تقني846

15------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

16------ شراء العتاد التقني لتلقيح وتوليد الحيوانات849

20------ دراسات وأبحاث451

شراء المتعة والخدمات30

31------ شراء الوقود والزيوت331

32------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

33------ شراء لوازم تقنية353

34------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

35------ شراء البلستيك365

40------ مصاريف تنظيم المعارض ومباريات تربية الماشية )461

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني50

51------ شراء الفحول873

52------ شراء الغذية للفحول312

53------ شراء خليا مملوءة399

54------ شراء أغذية النحل312

55------ شراء الزوط السائل331

56------ شراء البذور والجنة874
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

57------ مصاريف تنظيم الندوات والزيارات454

58------ شراء البذور العلفية والغذية874

59------ شراء السمدة ومواد الصحة النباتية369

إعانات 60

61------ المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 571

القتصادية والجتماعية
62------ مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات )7121

70------ مصاريف زيارة مربي الماشية والتقنيين499

 مجموع الفقرة :  20 

مشروع تنمية الرعي وتربية الماشية في المنطقة الشرقية )اا) 50

دراسات و ابحاث و تكوين و ارشاد 51 76

101 175 000--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

20660 000--- دفع لصالح الجمعية الوطنية للغنم والماعز برسم تحسين النسل751

30200 000--- دفع لمراكز الشغال برسم التكوين المهني والتأطير751

ندوات وتداريب وتكوين40

41300 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

42200 000--- مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية50

51------ تشييد المباني الدارية8211

52------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

53100 000--- مصاريف تنظيم المباريات ومكافات مربي الماشية47

54------ شراء الدوات الصغيرة وعتاد آخر391

5550 000--- شراء الكياس ومواد التلفيف399

56------ شراء الدواجن حيوانات873

57------ شراء عتاد تقني846

58------ شراء خليا مملوءة399

000 685 2  مجموع الفقرة :  51 

تحسين اراضي الرعي 52 76

أشغال تحسين المراعي10

11------ تحديد الراضي الرعوية836

122 400 000--- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس الشجار ومراقبة العشاب المضرة836

13184 000--- شراء المدخلت الفلحية369

14------ شراء عتاد تقني846

15------ شراء عتاد البناء841

20------ تعويضات عن حماية الراضي584

أشغال التجهيز والهندسة المدنية30

31------ إحداث وتجهيز نقط المياه839

321 200 000--- تهيئة وصيانة نقط المياه8324

33------ إحداث وتهيئة مسالك الرعي8312

40------ شراء عتاد معلومياتي845

أشغال تثبيث الكثبان ، انتاج خشب التدفئة والمحافظة على المياه والتربة50

51------ شراء المواد39

52------ شراء عتاد مكافحة زحف الرمال842

53100 000--- أشغال غرس الشجار المنتجة لخشب التدفئة836

54------ اشغال مكافحة زحف الرمال839

000 884 3  مجموع الفقرة :  52 

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 53 59
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

بناء وتجهيز مختبر التحليل والبحاث البيطرية بوجدة10

11------ بناء مختبر823

12------ بناء المساكن الدارية8212

13------ أشغال التهيئة والقامة872

14------ شراء السيارات النفعية8511

15------ شراء عتاد تقني846

16------ شراء عتاد معلومياتي845

17------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

18------ شراء اللبسة الخاصة وبذلت ومعدات الوقاية342

حظيرة السيارات20

21------ شراء الوقود والزيوت331

22------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

23------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

نفقات أخرى30

31------ شراء المحروقات والغاز334

32------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

33------ اشتراك وتوثيق وطبع352

34------ شراء حيوانات التجارب873

35------ شراء الغذية لحيوانات التجارب312

36------ شراء المواد الحيائية والصيدلة والكيميائية36

37------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

38------ مصاريف الشهار والعلن46

39------ أتعاب البياطرة الخواص455

50------ دراسات حول المراض الوبائية451

 مجموع الفقرة :  53 

تسيير و ادارة 54 76

تشييد البنايات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ بناء المساكن الدارية8212

13200 000--- أشغال التهيئة والقامة872

14------ أتعاب 455

شراء العتاد20

21------ شراء العتاد الفلحي842

22------ شراء عتاد تقني846

23------ شراء عتاد معلومياتي845

24------ شراء السيارات النفعية8511

25100 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

2620 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

حظيرة السيارات30

31200 000--- شراء الوقود والزيوت331

3280 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

3320 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

مواد ، توثيق واشتراك60

6160 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

6271 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

63100 000--- شراء الخرائط والخرائط المرقمة359

6420 000--- مصاريف الشهار والعلن46
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

6520 000--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

6650 000--- شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

000 941  مجموع الفقرة :  54 

مشروع التنمية القروية المندمجة تاوريرت-تافوغالت 60

دراسات و ابحاث و تكوين و ارشاد 61 76

10500 000--- دراسات و مساعدة تقنية452

تداريب و تكوين20

21300 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

22300 000--- مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

30300 000--- دفع لمراكز الشغال برسم التكوين المهني والتأطير751

40500 000--- دفع لصالح الجمعية الوطنية للغنم والماعز برسم تحسين النسل751

000 900 1  مجموع الفقرة :  61 

تحديث الدارة 62 81

شراء العتاد10

11------ شراء السيارات النفعية8511

12------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

13100 000--- شراء عتاد معلومياتي845

أشغال بالوكالة20

21200 000--- شراء الوقود والزيوت331

2260 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

2340 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

2450 000--- شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

25100 000--- مصاريف الشهار والعلن46

26------ الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

مواد ، توثيق واشتراك30

3150 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

32------ اشتراك وتوثيق352

4050 000--- شراء اللوازم السمعية- البصرية353

تشييد وصيانة البنايات50

51------ تشييد البنايات8211

52------ أشغال التهيئة والقامة872

53------ أتعاب 455

000 650  مجموع الفقرة :  62 

أشغال التهيئة القروية 63 74

أشغال تحسين المراعي10

11500 000--- أشغال تهيئ التربة ، واعادة البذر وغرس الشجار ومراقبة العشاب المضرة836

12200 000--- شراء البذور والغراس العلفية874

أشغال التجهيز والهندسة المدنية20

211 000 000--- إحداث وتجهيز نقط المياه839

22400 000--- تهيئة وصيانة نقط المياه8324

23300 000--- تعويضات عن حماية الراضي584

24200 000--- أشغال المحافظة على المياه و التربة836

اشغال تحسين المراعي الغابوية30

31200 000--- أشغال تهييئ  التربة وغرس أشجار والفواكه والغابات836

32------ شراء الدوات الصغيرة وعتاد آخر391

40------ اشغال استصلح المسالك الغابوية836

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

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

60------ أشغال تجذيب أشجار البلوط و العرعار839

اشغال التهيئة و تحسين المراعي و المراعي الغابوية70

71------ اشغال تكسير الصخور و ازالة الحجار839

72100 000--- أشغال الستصلح الفلحي المائي836

73------ دراسات ومراقبة الشغال833

74------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

000 900 2  مجموع الفقرة :  63 

تكثيف النتاج الفلحي 64 76

تكثيف و تحسين النتاج النباتي10

11200 000--- شراء الغراس والبذور874

12------ مصاريف نقل الغراس4219

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني20

21------ تشييد بنايات تقنية823

22200 000--- أشغال التهيئة والقامة872

23------ شراء الفحول873

24------ شراء الغذية للفحول312

25200 000--- شراء عتاد تقني وفلحي84

26------ لوازم وخيوط التكبيب والكياس399

27150 000--- شراء خليا مملوءة399

28------ شراء أغذية النحل312

مساعدة تقنية لفائدة المقاولين الشباب والنشطة النسوية30

311 100 000--- شراء المعدات والدوات39

32100 000--- مصاريف التكوين454

3350 000--- شراء الوثائق352

34------ شراء الحيوانات873

35------ مصاريف ابحاث451

40------ أتعاب البياطرة الخواص455

000 000 2  مجموع الفقرة :  64 

حماية القطيع 65 76

10------ شراء المواد الحيائية والصيدلة والكيميائية36

أشغال بالوكالة20

21------ شراء اللبسة الخاصة وبذلت ومعدات الوقاية342

22------ شراء عتاد تقني846

23------ شراء المحروقات والغاز334

24------ شراء لوازم تقنية353

25------ شراء عتاد صحي849

4050 000--- أتعاب البياطرة الخواص455

000 50  مجموع الفقرة :  65 

 16 675 000  مجموع المادة :  4608 

جهة الدارالبيضاء الكبرى4609

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

بناء وتهيئة وتجهيز المصالح10

11------ شراء عتاد تقني846

122 000 000--- شراء عتاد المختبر849

حظيرة السيارات20

2152 000--- شراء الوقود والزيوت331
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

2233 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

2313 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات30

3115 000--- شراء الحيوانات873

3212 000--- تغذية الحيوانات312

3315 000--- لباس342

3470 000--- شراء المحروقات والغاز334

3560 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

36450 000--- شراء لوازم تقنية353

37279 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

381 250 000--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

3910 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

دراسات و تكوين و توثيق40

41------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

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

نفقات أخرى50

51------ مصاريف العينات والتحاليل452

526 000--- مصاريف نقل العينات4219

53180 000--- شراء لوازم أخذ العينات والتلفيف353

5467 000--- شراء مواد النظافة والتطهير369

55180 000--- مصاريف التعيير و توحيد العيار39

5660 000--- مصاريف المختبر و التحليلت499

5780 000--- مصاريف التدقيق و التقييم459

584 000--- مصاريف الشهار والعلن46

594 000--- شراء لوازم معلومياتية353

صيانة واصلح60

614 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

624 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

000 848 4  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

شراء المتعة والخدمات10

1120 000--- شراء الوقود والزيوت331

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني20

21------ شراء البذور العلفية والغذية874

22------ شراء السمدة ومواد الصحة النباتية369

30------ مصاريف زيارة مربي الماشية والتقنيين499

000 20  مجموع الفقرة :  20 

 4 868 000  مجموع المادة :  4609 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير4610

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

بناء وتهيئة وتجهيز المصالح10

11------ شراء عتاد تقني846

12300 000--- شراء عتاد المختبر849

حظيرة السيارات20

2162 000--- شراء الوقود والزيوت331

2241 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

470
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

2341 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات30

3120 000--- شراء الحيوانات873

3260 000--- تغذية الحيوانات312

3322 000--- لباس342

3472 000--- شراء المحروقات والغاز334

3560 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

36500 000--- شراء لوازم تقنية353

37124 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

38550 000--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

3910 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

دراسات و تكوين و توثيق40

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

نفقات أخرى50

51------ مصاريف التدقيق و التقييم459

5235 000--- مصاريف نقل العينات4219

5340 000--- شراء لوازم أخذ العينات والتلفيف353

547 000--- شراء مواد النظافة والتطهير369

5560 000--- مصاريف التعيير و توحيد العيار39

5630 000--- مصاريف المختبر و التحليلت499

5725 000--- مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق452

584 000--- مصاريف الشهار والعلن46

594 000--- شراء لوازم معلومياتية353

صيانة واصلح60

614 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

624 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

000 075 2  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

شراء المتعة والخدمات10

1121 000--- شراء الوقود والزيوت331

12------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

136 000--- شراء البلستيك365

2050 000--- مصاريف تنظيم المعارض ومباريات تربية الماشية )461

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني30

31------ شراء خليا مملوءة399

32------ شراء أغذية النحل312

33------ شراء البذور العلفية والغذية874

342 000--- شراء السمدة ومواد الصحة النباتية369

3510 000--- مصاريف زيارة مربي الماشية والتقنيين499

4050 000--- مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات )7121

000 139  مجموع الفقرة :  20 

 2 214 000  مجموع المادة :  4610 

جهة دكالة - عبدة4611

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

حظيرة السيارات10

1128 000--- شراء الوقود والزيوت331
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

1228 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

1328 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات20

217 000--- لباس342

22------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

23------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

245 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

نفقات مختلفة30

312 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

322 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

332 000--- مصاريف الشهار والعلن46

342 000--- شراء لوازم معلومياتية353

000 104  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

شراء المتعة والخدمات10

116 000--- شراء الوقود والزيوت331

12------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

13------ شراء البلستيك365

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني20

2120 000--- شراء البذور العلفية والغذية874

22------ شراء السمدة ومواد الصحة النباتية369

23------ مصاريف تنظيم المعارض ومباريات تربية الماشية )461

3070 000--- مصاريف زيارة مربي الماشية والتقنيين499

40------ مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات )7121

000 96  مجموع الفقرة :  20 

تهيئة و تنمية المراعي 30 76

إعادة تأهيل و تجهيز المراعي10

11100 000--- أشغال تهييئ التربة والبذر والغرس836

12100 000--- أشغال صيانة المغروسات836

مواد ، توثيق واشتراك20

2120 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

2210 000--- اشتراك وتوثيق352

2320 000--- شراء البرامج المعلومياتية879

نفقات أخرى30

3130 000--- مستحقات مياه الري333

3230 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

3340 000--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

3450 000--- شراء الكياس ومواد التلفيف399

35100 000--- شراء الوقود والزيوت331

3660 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

3760 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

38150 000--- شراء العتاد التقني والدوات 84

39340 000--- شراء العتاد الفلحي842

40------ تهيئة وصيانة المباني872

50100 000--- أتعاب المهندسين المعماريين455

6050 000--- صيانة و إصلح العتاد الفلحي4132

70100 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

000 360 1  مجموع الفقرة :  30 

 1 560 000  مجموع المادة :  4611 

جهة تادلة - أزيلل4612

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

حظيرة السيارات10

1115 000--- شراء الوقود والزيوت331

1214 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

1316 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات20

213 000--- لباس342

22------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

23------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

000 48  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

شراء المتعة والخدمات10

113 000--- شراء الوقود والزيوت331

12------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني20

21------ شراء خليا مملوءة399

2230 000--- شراء البذور العلفية والغذية874

23------ شراء أغذية النحل312

24------ مصاريف تنظيم المعارض ومباريات تربية الماشية )461

3010 000--- مصاريف زيارة مربي الماشية والتقنيين499

40------ مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات )7121

000 43  مجموع الفقرة :  20 

 91 000  مجموع المادة :  4612 

جهة مكناس -  تافيللت4613

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

حظيرة السيارات10

1131 000--- شراء الوقود والزيوت331

1230 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

1316 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات20

219 000--- لباس342

22------ شراء لوازم تقنية353

234 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

24------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

000 90  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

شراء المتعة والخدمات10

1124 000--- شراء الوقود والزيوت331

12------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

136 000--- شراء البلستيك365

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني20

21------ مصاريف تنظيم الندوات والزيارات454
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

2210 000--- شراء البذور العلفية والغذية874

232 000--- شراء السمدة ومواد الصحة النباتية369

24------ شراء خليا مملوءة399

25200 000--- مصاريف تنظيم المعارض ومباريات تربية الماشية )461

26100 000--- مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات )7121

3020 000--- مصاريف زيارة مربي الماشية والتقنيين499

000 362  مجموع الفقرة :  20 

تهيئة و تنمية المراعي 30 76

مواد ، توثيق واشتراك10

11------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

12------ اشتراك وتوثيق352

نفقات أخرى20

2110 000--- شراء الوقود والزيوت331

225 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

235 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

000 20  مجموع الفقرة :  30 

 472 000  مجموع المادة :  4613 

جهة فاس - بولمان4614

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

بناء وتهيئة وتجهيز المصالح10

11------ شراء عتاد تقني846

12800 000--- شراء عتاد المختبر849

13------ تشييد البنايات8211

14------ دراسات و مراقبات452

حظيرة السيارات20

2150 000--- شراء الوقود والزيوت331

2234 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

2328 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات30

31------ شراء الحيوانات873

324 000--- تغذية الحيوانات312

3310 000--- لباس342

3430 000--- شراء المحروقات والغاز334

3540 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

36220 000--- شراء لوازم تقنية353

37142 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

38500 000--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

395 000--- شراء لوازم المكتب و مواد الطباعة و المختبر351

نفقات أخرى40

41------ مصاريف العينات والتحاليل452

425 000--- مصاريف نقل العينات4219

43140 000--- شراء لوازم أخذ العينات والتلفيف353

4419 000--- شراء مواد النظافة والتطهير369

45120 000--- مصاريف التعيير و توحيد العيار39

46------ مصاريف المختبر و التحليلت499

47------ مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق452
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

482 000--- شراء لوازم معلومياتية353

492 000--- مصاريف الشهار والعلن46

صيانة واصلح50

512 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

522 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

000 155 2  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

شراء المتعة والخدمات10

1127 000--- شراء الوقود والزيوت331

12------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

136 000--- شراء البلستيك365

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني20

2150 000--- شراء خليا مملوءة399

22------ شراء أغذية النحل312

2340 000--- شراء البذور العلفية والغذية874

242 000--- شراء السمدة ومواد الصحة النباتية369

4030 000--- مصاريف زيارة مربي الماشية والتقنيين499

000 155  مجموع الفقرة :  20 

تهيئة و تنمية المراعي 30 76

مواد ، توثيق واشتراك10

11------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

12------ اشتراك وتوثيق352

نفقات أخرى20

21------ شراء الوقود والزيوت331

22------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

23------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

 مجموع الفقرة :  30 

 2 310 000  مجموع المادة :  4614 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات4615

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

حظيرة السيارات10

1123 000--- شراء الوقود والزيوت331

1215 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

1320 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات20

219 000--- لباس342

22------ شراء لوازم تقنية353

23------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

24------ شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

25------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

000 67  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

شراء المتعة والخدمات10

1119 000--- شراء الوقود والزيوت331

12------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

13------ شراء البلستيك365
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني20

21------ شراء خليا مملوءة399

22------ شراء أغذية النحل312

23------ شراء البذور العلفية والغذية874

24------ شراء السمدة ومواد الصحة النباتية369

30------ مصاريف زيارة مربي الماشية والتقنيين499

000 19  مجموع الفقرة :  20 

تهيئة و تنمية المراعي 30 76

ندوات وتداريب وتكوين10

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

مواد ، توثيق واشتراك20

21------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

22------ اشتراك وتوثيق352

نفقات أخرى30

3120 000--- شراء الوقود والزيوت331

325 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

335 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

000 30  مجموع الفقرة :  30 

 116 000  مجموع المادة :  4615 

جهة طنجة - تطوان4616

الصحة الحيوانية والسلمة الغذائية 10 59

بناء وتهيئة وتجهيز المصالح10

11------ شراء عتاد تقني846

12650 000--- شراء عتاد المختبر849

13------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

حظيرة السيارات20

2137 000--- شراء الوقود والزيوت331

2227 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

2314 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء المتعة والخدمات30

3115 000--- شراء الحيوانات873

3210 000--- تغذية الحيوانات312

3318 500--- لباس342

3420 000--- شراء المحروقات والغاز334

3535 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

36310 000--- شراء لوازم تقنية353

3762 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

38600 000--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

395 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

نفقات أخرى40

41------ مصاريف العينات والتحاليل452

4215 000--- مصاريف نقل العينات4219

43160 000--- شراء لوازم أخذ العينات والتلفيف353

4425 000--- شراء مواد النظافة والتطهير369

4550 000--- مصاريف التعيير و توحيد العيار39

46------ مصاريف المختبر و التحليلت499
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

47100 000--- مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق452

484 000--- مصاريف الشهار والعلن46

494 000--- شراء لوازم معلومياتية353

صيانة واصلح50

514 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

524 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

500 169 2  مجموع الفقرة :  10 

تحسين إنتاجية القطيع وتثمين المنتوجات 20 76

شراء المتعة والخدمات10

116 000--- شراء الوقود والزيوت331

12------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

13------ شراء البلستيك365

20------ مصاريف تنظيم المعارض ومباريات تربية الماشية )461

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني30

31------ شراء خليا مملوءة399

32------ شراء أغذية النحل312

3320 000--- شراء البذور العلفية والغذية874

34------ شراء السمدة ومواد الصحة النباتية369

40------ مكافآت لمربي الماشية بمناسبة المعارض والمباريات )7121

5020 000--- مصاريف زيارة مربي الماشية والتقنيين499

000 46  مجموع الفقرة :  20 

 2 215 500  مجموع المادة :  4616 

مديرية المنشآت الفلحية العمومية والجمعيات المهنية4700
متابعة تسيير المنشآت العامة الفلحية التدقيق والستشارة في التسيير 10 71

10------ دراسات عامة451

20500 000--- مصاريف التدقيق و التقييم459

30300 000--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

40150 000--- اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

صيانة واصلح50

5136 500--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

52------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

5324 500--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

5414 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

6085 000--- شراء الوقود والزيوت331

شراء اللوازم70

7150 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

7245 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

نفقات أخرى80

81------ اشتراك وتوثيق352

8210 000--- مصاريف الشهار والعلن46

8310 000--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

000 225 1  مجموع الفقرة :  10 

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 20 71

بناءات10

111 500 000--- تشييد المباني الدارية8211

12500 000--- دراسات و مراقبات452
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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 الفلحة والصيد البحري

13------ أشغال التهيئة والقامة872

2046 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

301 000 000--- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات771

40500 000--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

000 546 3  مجموع الفقرة :  20 

 4 771 000  مجموع المادة :  4700 

جهة وادي الذهب- الكويرة4701

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

20259 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 259  مجموع الفقرة :  10 

 259 000  مجموع المادة :  4701 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء4702

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

20241 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 241  مجموع الفقرة :  10 

 241 000  مجموع المادة :  4702 

جهة كلميم - السمارة4703

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

20508 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 508  مجموع الفقرة :  10 

 508 000  مجموع المادة :  4703 

جهة سوس - ماسة - درعة4704

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

112 000 0003 000 000 تشييد المباني الدارية8211

12300 000200 000 دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

202 313 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 200 3  مجموع الفقرة :  10   4 613 000

 4 613 000 3 200 000  مجموع المادة :  4704 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن4705
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لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 
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رمز 
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سطرفقرةمادة
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البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

20218 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 218  مجموع الفقرة :  10 

 218 000  مجموع المادة :  4705 

جهة الشاوية - ورديغة4706

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

201 186 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 186 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 186 000  مجموع المادة :  4706 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز4707

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

20301 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 301  مجموع الفقرة :  10 

 301 000  مجموع المادة :  4707 

الجهة الشرقية4708

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

20437 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 437  مجموع الفقرة :  10 

 437 000  مجموع المادة :  4708 

جهة الدارالبيضاء الكبرى4709

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

20109 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 109  مجموع الفقرة :  10 

 109 000  مجموع المادة :  4709 
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:وزارة الفلحة والصيد البحري

جهة الرباط - سل - زمور - زعير4710

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

201 202 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 202 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 202 000  مجموع المادة :  4710 

جهة دكالة - عبدة4711

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

201 105 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 105 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 105 000  مجموع المادة :  4711 

جهة تادلة - أزيلل4712

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

201 118 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 118 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 118 000  مجموع المادة :  4712 

جهة مكناس -  تافيللت4713

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

20289 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 289  مجموع الفقرة :  10 

 289 000  مجموع المادة :  4713 

جهة فاس - بولمان4714

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

20314 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 314  مجموع الفقرة :  10 
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البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

 314 000  مجموع المادة :  4714 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات4715

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

20441 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 441  مجموع الفقرة :  10 

 441 000  مجموع المادة :  4715 

جهة طنجة - تطوان4716

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية 10 71

بناءات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ دراسات و مراقبات452

13------ أشغال التهيئة والقامة872

201 148 000--- دفع لفائدة الغرف الفلحية751

000 148 1  مجموع الفقرة :  10 

 1 148 000  مجموع المادة :  4716 

مديرية التعليم والبحث والتنمية5000
دعم المهام 10 11

10------ شراء الراضي811

تشييد وصيانة البنايات20

21------ تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ أشغال التهيئة والقامة872

24------ أشغال البنية الساسية83

25------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

30------ أتعاب 455

40------ شراء السيارات النفعية8511

مواد ، توثيق واشتراك50

51160 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

5230 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

53135 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

صيانة واصلح60

61------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

6275 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

6360 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

64240 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

شراء العتاد70

71------ شراء عتاد تقني846

72------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

73------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

نفقات أخرى80

81420 000--- شراء الوقود والزيوت331
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لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 
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البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

82125 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

000 245 1  مجموع الفقرة :  10 

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 20 39

10------ شراء الراضي811

تشييد وصيانة البنايات20

21------ تشييد المباني الدارية8211

22------ بناء المساكن الدارية8212

23------ أشغال التهيئة والقامة872

24------ تشييد المباني البيداغوجية8211

25------ بناء خزانات المياه823

26------ دراسات ومراقبة الشغال833

27------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

28------ أتعاب 455

أشغال البنيات التحتية30

31------ أشغال تهيئة الملعب الرياضية و المستودعات872

32------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

33------ أشغال الثقاب والبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء الري8321

34------ أشغال الطرقات والتطهير8319

35------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

36------ دراسات ومراقبة الشغال833

شراء العتاد40

41------ شراء السيارات النفعية8511

42------ شراء العتاد الفلحي842

43------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

44------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

45------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

46------ شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

47------ شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية879

48------ شراء تجهيزات المعمل والدوات39

49------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

شراء المواد50

51------ شراء لوازم مدرسية وتربوية359

52------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

53------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

54------ شراء لوازم للعتاد التقني353

55------ شراء الوقود والزيوت331

56------ تغذية الحيوانات312

57------ شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

58------ شراء الغراس والبذور874

59------ اشتراك وتوثيق وطبع352

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية60

612 000 000800 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

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

63------ مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

64------ دفع لمؤسسات التعليم العالي الفلحي)7511

6541 200 000--- دفع لفائدة مصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة "مصلحة الثانويات الفلحية751

صيانة و إصلح الثاث و العتاد70

482



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  
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:وزارة الفلحة والصيد البحري

71------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

72------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

73------ مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

74------ صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

75------ صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

76------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

77------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

نفقات أخرى80

81------ مستحقات مياه الري333

82------ مصاريف الشهار والعلن46

83------ اكتراء الروقة4414

84------ شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

85------ شراء مواد الصيانة363

86------ شراء الماشية الحية873

000 800  مجموع الفقرة :  20   43 200 000

دعم البحث الزراعي 30 71

الندوات ، المؤتمرات والجوائز10

11450 000450 000 جوائز الفائزين بجائزة الحسن الثاني الكبرى للبتكار و البحث الزراعي589

12------ مصاريف الحتفال48

13------ اشتراك وتوثيق352

14125 000--- الشهار والطبع والعلن46

20------ دراسات ومساعدات451

دراسات وأبحاث30

314 000 000--- دفوعات إلى مؤسسات التعليم والبحث الفلحي751

32------ مصاريف اليواء والستقبال47

33------ تداريب وتكوين وندوات454

000 450  مجموع الفقرة :  30   4 575 000

تعميم فلحي 40 72

شراء العتاد20

2180 000--- شراء عتاد سمعي ـ بصري844

22------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

شراء اللوازم30

3150 000--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

401 200 0002 000 000 دراسات ومساعدات451

نفقات أخرى50

512 000 000--- مصاريف الذاعة والعلنات الشهارية46

522 000 0001 000 000 مصاريف ابتكار الملصقات و إنتاج و إذاعة الدعامات المكتوبة السمعية البصرية 46

ونسخ الشرطة
53------ مصاريف اليواء والستقبال47

54------ صيانة وإصلح الثاث والعتاد التقني4132

60------ أتعاب121

مصاريف المدارسات و التظاهرات70

717 000 000--- مصاريف تنظيم المعارض والتظاهرات الفلحية )461

72------ مصاريف تنشيط الندوات454

73------ نشر و إذاع و اتصال46

74------ مصاريف صيانة الروقة419

80600 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454
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مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية90

912 000 000--- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 571

القتصادية والجتماعية

000 000 3  مجموع الفقرة :  40   14 930 000

مشروع دعم التنمية الفلحية)1) 50 71

مراصد فلحية10

11------ مصاريف التكوين454

20------ دراسات تقنية452

 مجموع الفقرة :  50 

المؤسسات العمومية للتكوين والبحث 60 71

1019 500 0004 000 000 إعانة التجهيز لمعهد الزراعة والبيطرة الحسن الثاني751

2013 000 0002 000 000 إعانة التجهيز للمدرسة الوطنية للفلحة بمكناس751

302 000 000--- إعانة التجهيز لمعهد المير سيدي محمد للتقنيين المختصين في التسيير و التجارة 751

الفلحية
المساهمة في نفقات التجهيز للمعهد الوطني للبحث الزراعي40

4168 000 00012 000 000 إعانة التجهيز للمعهد الوطني للبحث الزراعي751

42------ 79PL480دفوعات برسم اتفاقية

000 000 18  مجموع الفقرة :  60   102 500 000

مشروع التكوين-التعاون المغربي الندلسي 70 39

شراء العتاد10

11------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

12------ شراء تجهيزات المعمل والدوات39

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

14------ شراء عتاد تقني و علمي84

15------ شراء عتاد فلحي وعتاد الري842

شراء اللوازم20

21------ شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

شراء المواد30

31------ شراء الغراس والبذور874

32------ شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

33------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

34------ اشتراك وتوثيق وطبع352

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية40

41------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

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

43------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

50------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

 مجموع الفقرة :  70 

مشروع البحث التعاون-المغربي الندلسي 80 39

دراسات وأبحاث10

11------ دفوعات إلى مؤسسات التعليم والبحث الفلحي751

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

13------ مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

14------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

15------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

شراء العتاد20

21------ شراء السيارات النفعية8511
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

22------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

23------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

24------ شراء تجهيزات المعمل والدوات39

26------ شراء عتاد تقني و علمي84

27------ شراء عتاد فلحي وعتاد الري842

شراء المتعة والخدمات30

31------ تغذية الحيوانات312

32------ شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

33------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

34------ شراء البذور والغراس العلفية874

35------ مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

36------ شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

37------ الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

 مجموع الفقرة :  80 

 166 450 000 22 250 000  مجموع المادة :  5000 

جهة وادي الذهب- الكويرة5001

تعميم فلحي 10 72

10225 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

215 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

22------ مصاريف الشتراك والتوثيق352

نفقات أخرى30

318 000--- شراء الوقود والزيوت331

000 238  مجموع الفقرة :  10 

 238 000  مجموع المادة :  5001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء5002

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 10 39

شراء العتاد10

11------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

12------ شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية879

13------ شراء تجهيزات المعمل والدوات39

14------ شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

شراء المواد20

215 000--- شراء لوازم مدرسية وتربوية359

222 500--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

2310 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

24------ لوازم العتاد التقني وعتاد المختبر353

2520 000--- شراء الوقود والزيوت331

26------ تغذية الحيوانات312

272 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

281 000--- شراء الغراس والبذور874

29------ اشتراك وتوثيق وطبع352

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية30

31------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

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

3360 000--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب454
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

صيانة و إصلح الثاث و العتاد40

41------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

42------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

4310 000--- مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

44------ صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

45------ صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

463 500--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

47------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

نفقات أخرى50

51------ مستحقات مياه الري333

52------ مصاريف الشهار والعلن46

532 000--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

541 500--- شراء مواد الصيانة363

55------ شراء الماشية الحية873

500 117  مجموع الفقرة :  10 

تعميم فلحي 20 72

10375 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

21------ مصاريف الشتراك والتوثيق352

2210 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

نفقات أخرى30

3116 000--- شراء الوقود والزيوت331

4080 000--- شراء عتاد سمعي ـ بصري844

000 481  مجموع الفقرة :  20 

 598 500  مجموع المادة :  5002 

جهة كلميم - السمارة5003

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 10 39

شراء العتاد10

1160 000--- شراء عتاد تعليمي وتربوي849

122 000--- شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية879

132 000--- شراء تجهيزات المعمل والدوات39

1415 000--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

شراء المواد20

215 000--- شراء لوازم مدرسية وتربوية359

223 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

2310 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

24------ لوازم العتاد التقني وعتاد المختبر353

2560 000--- شراء الوقود والزيوت331

26------ تغذية الحيوانات312

273 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

284 000--- شراء الغراس والبذور874

293 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

صيانة و إصلح الثاث و العتاد30

31------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

32------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

335 000--- مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

344 000--- صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

35------ صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

363 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

37------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

نفقات أخرى40

41------ مصاريف الشهار والعلن46

423 000--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

443 000--- شراء مواد الصيانة363

45------ شراء الماشية الحية873

46------ شراء تجهيزات المعمل والدوات39

47------ شراء لوازم مدرسية وتربوية359

تشييد البنايات50

5130 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

52------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

53120 000--- أشغال الثقاب والبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء الري8321

5452 000--- شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

5530 000--- أشغال التهيئة والقامة872

000 417  مجموع الفقرة :  10 

تعميم فلحي 20 72

10825 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

21------ مصاريف الشتراك والتوثيق352

2230 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

نفقات أخرى30

3140 000--- شراء الوقود والزيوت331

مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية40

41450 000--- دفع لمراكز الشغال751

000 345 1  مجموع الفقرة :  20 

 1 762 000  مجموع المادة :  5003 

جهة سوس - ماسة - درعة5004

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 10 39

تشييد البنايات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12130 000--- تشييد المباني البيداغوجية8211

13340 000--- أشغال التهيئة والقامة872

149 750--- أتعاب 455

15------ دراسات ومراقبة الشغال833

أشغال البنيات التحتية20

21------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

22160 000--- أشغال الثقاب والبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء الري8321

شراء العتاد30

31350 000--- شراء عتاد تعليمي وتربوي849

3212 000--- شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية879

33248 000--- شراء تجهيزات المعمل والدوات39

34100 000--- شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

35150 000--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

36450 000--- شراء العتاد الفلحي842

شراء المواد40

4128 000--- شراء لوازم مدرسية وتربوية359

4253 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

4337 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

4460 000--- شراء لوازم للعتاد التقني353

45160 000--- شراء الوقود والزيوت331

46------ تغذية الحيوانات312

4735 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

4827 000--- شراء الغراس والبذور874

4928 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية50

51100 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

52------ مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

صيانة و إصلح الثاث و العتاد60

614 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

624 000--- صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

6330 000--- مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

644 000--- صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

6518 000--- صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

667 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

67------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

68280 250--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

نفقات أخرى70

71------ مستحقات مياه الري333

72------ مصاريف الشهار والعلن46

73------ اكتراء الروقة4414

7420 000--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

757 000--- شراء مواد الصيانة363

76------ شراء الماشية الحية873

000 852 2  مجموع الفقرة :  10 

تعميم فلحي 20 72

10900 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

2110 000--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

2216 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

23------ مصاريف الشتراك والتوثيق352

نفقات أخرى30

3126 000--- شراء الوقود والزيوت331

مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية40

41500 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

000 452 1  مجموع الفقرة :  20 

 4 304 000  مجموع المادة :  5004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن5005

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 10 39

تشييد البنايات10
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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 الفلحة والصيد البحري

11------ تشييد المباني الدارية8211

12930 000--- أشغال التهيئة والقامة872

13200 000--- تشييد المباني البيداغوجية8211

1483 000--- أتعاب 455

1511 000--- دراسات ومراقبة الشغال833

16130 000--- أشغال الطرقات والتطهير8319

17568 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد20

21------ شراء العتاد الفلحي842

22260 000--- شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23175 000--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

2465 000--- شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية879

2550 000--- شراء تجهيزات المعمل والدوات39

شراء المواد30

3138 000--- شراء لوازم مدرسية وتربوية359

3230 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

3355 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

3418 000--- شراء لوازم للعتاد التقني353

35140 000--- شراء الوقود والزيوت331

3640 000--- تغذية الحيوانات312

3739 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

3825 000--- شراء الغراس والبذور874

3952 200--- اشتراك وتوثيق وطبع352

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية40

41275 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

4260 000--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

43------ دراسات و مساعدة تقنية452

صيانة و إصلح الثاث و العتاد50

513 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

524 500--- صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

5335 000--- مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

5428 500--- صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

554 500--- صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

561 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

نفقات أخرى60

61------ مستحقات مياه الري333

622 000--- مصاريف الشهار والعلن46

63------ اكتراء الروقة4414

6448 500--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

6518 000--- شراء مواد الصيانة363

6620 000--- شراء الماشية الحية873

200 409 3  مجموع الفقرة :  10 

تعميم فلحي 20 72

10525 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

2115 000--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

227 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351
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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 الفلحة والصيد البحري

23------ مصاريف الشتراك والتوثيق352

نفقات أخرى30

319 000--- شراء الوقود والزيوت331

مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية40

41200 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

000 756  مجموع الفقرة :  20 

 4 165 200  مجموع المادة :  5005 

جهة الشاوية - ورديغة5006

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 10 39

تشييد البنايات10

11115 000--- أشغال التهيئة والقامة872

12------ تشييد المباني البيداغوجية8211

13------ أتعاب 455

14------ دراسات ومراقبة الشغال833

15------ أشغال مد الماء الصالح للشرب8321

1630 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد20

21130 000--- شراء عتاد تعليمي وتربوي849

2230 000--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

2310 000--- شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية879

24------ شراء تجهيزات المعمل والدوات39

25------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

26200 000--- شراء العتاد الفلحي842

شراء المواد30

3123 000--- شراء لوازم مدرسية وتربوية359

3221 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

3327 500--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

34------ شراء لوازم للعتاد التقني353

35120 000--- شراء الوقود والزيوت331

36------ تغذية الحيوانات312

373 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

385 000--- شراء الغراس والبذور874

3910 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية40

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

صيانة و إصلح الثاث و العتاد50

512 500--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

52------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

5329 000--- مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

545 000--- صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

55------ صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

565 500--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

57------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

نفقات أخرى60

6120 000--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

622 000--- شراء مواد الصيانة363
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

63------ شراء الماشية الحية873

64------ مصاريف الشهار والعلن46

6720 000--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

500 808  مجموع الفقرة :  10 

تعميم فلحي 20 72

101 575 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

2125 000--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

2224 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

23------ مصاريف الشتراك والتوثيق352

نفقات أخرى30

3134 000--- شراء الوقود والزيوت331

مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية40

41700 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

000 358 2  مجموع الفقرة :  20 

 3 166 500  مجموع المادة :  5006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز5007

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 10 39

بنايات ، تهيئة وتجهيزات10

11------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

12------ تشييد المباني الدارية8211

13200 000--- أشغال التهيئة والقامة872

14------ بناء خزانات المياه823

15------ أتعاب 455

16------ دراسات ومراقبة الشغال833

1760 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

18------ تشييد المباني البيداغوجية8211

19------ أشغال الثقاب والبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء الري8321

شراء العتاد20

2150 000--- شراء عتاد تعليمي وتربوي849

2230 000--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

2326 000--- شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية879

2410 000--- شراء تجهيزات المعمل والدوات39

شراء المواد30

3125 000--- شراء لوازم مدرسية وتربوية359

3214 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

3331 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

348 000--- لوازم العتاد التقني وعتاد المختبر353

35120 000--- شراء الوقود والزيوت331

3634 000--- تغذية الحيوانات312

3730 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

3850 000--- شراء الغراس والبذور874

3920 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية40

41------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

42120 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

43------ مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

صيانة و إصلح الثاث و العتاد50

513 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

525 000--- صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

5340 000--- مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

545 000--- صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

554 000--- صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

568 400--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

57------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

نفقات أخرى60

6180 000--- مستحقات مياه الري333

62------ مصاريف الشهار والعلن46

6336 000--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

648 000--- شراء مواد الصيانة363

6525 000--- شراء الماشية الحية873

66200 000--- أشغال الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب8321

67100 000--- شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

400 342 1  مجموع الفقرة :  10 

تعميم فلحي 20 72

101 725 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

2131 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

22------ مصاريف الشتراك والتوثيق352

2330 000--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

نفقات أخرى30

3149 000--- شراء الوقود والزيوت331

مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية40

41400 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

5080 000--- شراء عتاد سمعي ـ بصري844

000 315 2  مجموع الفقرة :  20 

 3 657 400  مجموع المادة :  5007 

الجهة الشرقية5008

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 10 39

تشييد البنايات10

11160 000--- تشييد المباني الدارية8211

12------ تشييد المباني البيداغوجية8211

13430 000--- أشغال التهيئة والقامة872

149 000--- أتعاب 455

154 000--- دراسات ومراقبة الشغال833

16------ أشغال الثقاب والبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء الري8321

17100 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد20

21335 000--- شراء عتاد تعليمي وتربوي849

22285 000--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

2326 000--- شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية879
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

24------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

25110 900--- شراء تجهيزات المعمل والدوات39

شراء المواد30

3141 000--- شراء لوازم مدرسية وتربوية359

3241 300--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

3356 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

3416 000--- شراء لوازم للعتاد التقني353

35213 000--- شراء الوقود والزيوت331

36------ تغذية الحيوانات312

3767 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

3849 500--- شراء الغراس والبذور874

3938 500--- اشتراك وتوثيق وطبع352

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية40

41183 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

4218 000--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

43------ دراسات و مساعدة تقنية452

صيانة و إصلح الثاث و العتاد50

514 500--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

525 500--- صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

5343 000--- مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

549 500--- صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

557 000--- صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

566 500--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

572 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

نفقات أخرى60

61------ مستحقات مياه الري333

62800--- مصاريف الشهار والعلن46

63------ اكتراء الروقة4414

6488 000--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

6511 500--- شراء مواد الصيانة363

66------ شراء الماشية الحية873

7015 000--- أشغال تركيب شبكات العلميات8328

80327 000--- شراء العتاد الفلحي842

500 703 2  مجموع الفقرة :  10 

تعميم فلحي 20 72

101 050 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

2120 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

22------ مصاريف الشتراك والتوثيق352

23------ شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

نفقات أخرى30

3127 000--- شراء الوقود والزيوت331

مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية40

41250 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

000 347 1  مجموع الفقرة :  20 

 4 050 500  مجموع المادة :  5008 

493
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

جهة الدارالبيضاء الكبرى5009

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 10 39

شراء المواد10

1110 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

1210 000--- شراء الوقود والزيوت331

13------ شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

14------ شراء لوازم للعتاد التقني353

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

000 20  مجموع الفقرة :  10 

تعميم فلحي 20 72

10450 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

21------ مصاريف الشتراك والتوثيق352

227 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

نفقات أخرى30

3110 000--- شراء الوقود والزيوت331

مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية40

41250 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

5080 000--- شراء عتاد سمعي ـ بصري844

000 797  مجموع الفقرة :  20 

 817 000  مجموع المادة :  5009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير5010

المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 10 35

تشييد وصيانة البنايات10

11------ أشغال التهيئة والقامة872

12------ أشغال البنية الساسية83

13------ أشغال الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب8321

14------ شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

شراء العتاد20

21------ شراء العتاد التقني والدوات 84

22------ شراء عتاد تربوي وعتاد المختبر849

23------ شراء عتاد الداخليات849

24------ شراء عتاد التخييم849

شراء المتعة والخدمات30

31------ شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

32------ شراء ملبس مدنية وعسكرية للتلميذ349

33------ شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

34------ شراء لوازم مدرسية وتربوية359

35------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

36------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

37------ لوازم العتاد التقني وعتاد المختبر353

38------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية40

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

42------ مصاريف التعاب454

43------ دراسات تقنية452
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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 الفلحة والصيد البحري

نفقات أخرى50

51------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

52------ شراء الوقود والزيوت331

53------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

54------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

55------ الشتراكات والتوثيق352

60------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

708 010 000--- اعانة التجهيز751

000 010 8  مجموع الفقرة :  10 

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 20 39

تشييد البنايات10

11370 000--- أشغال التهيئة والقامة872

12600 000--- تشييد المباني البيداغوجية8211

1330 000--- أتعاب 455

1442 000--- دراسات ومراقبة الشغال833

1595 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

أشغال البنيات التحتية20

21------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

شراء العتاد30

31------ شراء السيارات النفعية8511

32------ شراء العتاد الفلحي842

33100 000--- شراء عتاد تعليمي وتربوي849

3440 000--- شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

3511 000--- شراء تجهيزات المعمل والدوات39

36160 000--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

37------ شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية879

شراء المواد40

4142 000--- شراء لوازم مدرسية وتربوية359

4244 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

4370 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

448 000--- شراء لوازم للعتاد التقني353

45125 000--- شراء الوقود والزيوت331

4615 000--- تغذية الحيوانات312

4712 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

4810 000--- شراء الغراس والبذور874

4930 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية50

51------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

52300 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

5310 000--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

54------ دفع لمؤسسات التعليم العالي الفلحي)7511

55------ الدفع لفائدة الحساب المرصود لمور خصوصية "صندوق النهوض بتشغيل الشباب"74

صيانة و إصلح الثاث و العتاد60

61------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

62------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

6343 000--- مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

64------ صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419
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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 الفلحة والصيد البحري

65------ صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

66------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

67------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

نفقات أخرى70

71------ مستحقات مياه الري333

72------ مصاريف الشهار والعلن46

73------ اكتراء الروقة4414

7436 000--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

7521 000--- شراء مواد الصيانة363

76------ شراء الماشية الحية873

000 214 2  مجموع الفقرة :  20 

تعميم فلحي 30 72

101 875 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

2116 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

22------ مصاريف الشتراك والتوثيق352

2315 000--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

نفقات أخرى30

3124 000--- شراء الوقود والزيوت331

مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية40

41350 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

000 280 2  مجموع الفقرة :  30 

 12 504 000  مجموع المادة :  5010 

جهة دكالة - عبدة5011

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 10 39

شراء العتاد10

1185 000--- شراء عتاد تعليمي وتربوي849

12110 000--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

1320 000--- شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية879

14------ شراء تجهيزات المعمل والدوات39

15------ شراء العتاد الفلحي842

شراء المواد20

2119 000--- شراء لوازم مدرسية وتربوية359

2224 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

2328 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

24------ لوازم العتاد التقني وعتاد المختبر353

25100 000--- شراء الوقود والزيوت331

265 000--- شراء الغراس والبذور874

2710 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

2830 000--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

2910 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

صيانة و إصلح الثاث و العتاد30

314 500--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

322 000--- صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

336 000--- مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

3410 000--- صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

35------ صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

362 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

37------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

نفقات أخرى40

4125 000--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

424 000--- شراء مواد الصيانة363

43------ شراء الماشية الحية873

44------ مصاريف الشهار والعلن46

بنايات ، تهيئة وتجهيزات50

51230 000--- أشغال التهيئة والقامة872

52------ تشييد المباني البيداغوجية8211

53------ تشييد المباني الدارية8211

54------ دراسات ومراقبة الشغال833

55------ أتعاب 455

6020 000--- تغذية الحيوانات312

500 744  مجموع الفقرة :  10 

تعميم فلحي 20 72

10750 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

2116 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

2230 000--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

نفقات أخرى30

3126 000--- شراء الوقود والزيوت331

مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية40

41400 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

000 222 1  مجموع الفقرة :  20 

 1 966 500  مجموع المادة :  5011 

جهة تادلة - أزيلل5012

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 10 39

شراء العتاد10

1180 000--- شراء عتاد تعليمي وتربوي849

1210 000--- شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية879

1312 000--- شراء تجهيزات المعمل والدوات39

1425 000--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

شراء المواد20

2110 000--- شراء لوازم مدرسية وتربوية359

2218 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

2320 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

2410 000--- لوازم العتاد التقني وعتاد المختبر353

2560 000--- شراء الوقود والزيوت331

26------ تغذية الحيوانات312

2713 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

2810 000--- شراء الغراس والبذور874

2910 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

صيانة و إصلح الثاث و العتاد30

312 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

321 000--- صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

3320 000--- مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

346 000--- صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

352 000--- صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

363 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

37------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

نفقات أخرى40

41------ مصاريف الشهار والعلن46

4216 000--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

4390 000--- شراء الماشية الحية873

446 500--- شراء مواد الصيانة363

تشييد وصيانة البنايات50

51------ أشغال التهيئة والقامة872

5270 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

60150 000--- أشغال الثقاب والبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء الري8321

7030 000--- شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

500 674  مجموع الفقرة :  10 

تعميم فلحي 20 72

101 125 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

2115 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

2210 000--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

نفقات أخرى30

3123 000--- شراء الوقود والزيوت331

مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية40

41350 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

000 523 1  مجموع الفقرة :  20 

 2 197 500  مجموع المادة :  5012 

جهة مكناس -  تافيللت5013

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 10 39

تشييد وصيانة البنايات10

11100 000--- أشغال الطرقات والتطهير8319

12338 300--- أشغال التهيئة والقامة872

13720 000--- تشييد المباني البيداغوجية8211

14------ تشييد المباني الدارية8211

1510 000--- دراسات ومراقبة الشغال833

1625 000--- أتعاب 455

17270 000--- أشغال الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب8321

18110 000--- شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

شراء العتاد20

21500 000--- شراء العتاد الفلحي842

22513 000--- شراء عتاد تعليمي وتربوي849

23302 000--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

2420 000--- شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية879

2530 000--- شراء تجهيزات المعمل والدوات39
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

شراء المواد30

3171 000--- شراء لوازم مدرسية وتربوية359

3290 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

3390 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

348 000--- لوازم العتاد التقني وعتاد المختبر353

35280 000--- شراء الوقود والزيوت331

3682 000--- تغذية الحيوانات312

3799 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

3864 000--- شراء الغراس والبذور874

3987 500--- اشتراك وتوثيق وطبع352

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية40

41480 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

4222 800--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

43------ دراسات و مساعدة تقنية452

صيانة و إصلح الثاث و العتاد50

517 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

5230 000--- صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

5355 000--- مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

5430 000--- صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

557 000--- صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

565 500--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

572 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

نفقات أخرى60

61------ مستحقات مياه الري333

623 000--- مصاريف الشهار والعلن46

63------ اكتراء الروقة4414

6457 000--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

6516 000--- شراء مواد الصيانة363

66260 000--- شراء الماشية الحية873

679 000--- شراء الغراس والبذور874

100 794 4  مجموع الفقرة :  10 

تعميم فلحي 20 72

102 250 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

2132 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

22------ شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

نفقات أخرى30

3149 000--- شراء الوقود والزيوت331

مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية40

41900 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ مصاريف تنظيم المعارض والتظاهرات الفلحية )461

000 231 3  مجموع الفقرة :  20 

 8 025 100  مجموع المادة :  5013 

جهة فاس - بولمان5014

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 10 39
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

أشغال البنيات التحتية10

11------ أشغال الثقاب والبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء الري8321

12------ تشييد المباني البيداغوجية8211

13------ بناء خزانات المياه823

14275 000--- أشغال التهيئة والقامة872

15------ دراسات ومراقبة الشغال833

16------ أتعاب 455

17------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد20

2190 000--- شراء العتاد الفلحي842

2250 000--- شراء عتاد تعليمي وتربوي849

2335 000--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

2413 000--- شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية879

25------ شراء تجهيزات المعمل والدوات39

2620 000--- شراء تجهيزات الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب842

شراء المواد30

3114 000--- شراء لوازم مدرسية وتربوية359

326 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

3320 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

34------ لوازم العتاد التقني وعتاد المختبر353

3540 000--- شراء الوقود والزيوت331

368 000--- تغذية الحيوانات312

376 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

3810 000--- شراء الغراس والبذور874

398 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

صيانة و إصلح الثاث و العتاد40

412 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

424 000--- صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

438 000--- مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

444 000--- صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

452 000--- صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

462 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

472 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

نفقات أخرى50

5113 000--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

526 000--- شراء مواد الصيانة363

53------ شراء الماشية الحية873

542 000--- مصاريف الشهار والعلن46

5520 000--- مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

000 660  مجموع الفقرة :  10 

تعميم فلحي 20 72

101 350 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

2123 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

2215 000--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

نفقات أخرى30

3130 000--- شراء الوقود والزيوت331
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية40

41450 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

5080 000--- شراء عتاد سمعي ـ بصري844

000 948 1  مجموع الفقرة :  20 

 2 608 000  مجموع المادة :  5014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات5015

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 10 39

بنايات ، تهيئة وتجهيزات10

11------ تشييد المباني الدارية8211

12------ تشييد المباني البيداغوجية8211

13------ أتعاب 455

14175 000--- أشغال التهيئة والقامة872

15------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد20

2135 000--- شراء عتاد تعليمي وتربوي849

226 000--- شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية879

23------ شراء تجهيزات المعمل والدوات39

2450 000--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

25140 000--- شراء العتاد الفلحي842

شراء المواد30

3123 000--- شراء لوازم مدرسية وتربوية359

3216 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

3314 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

345 000--- لوازم العتاد التقني وعتاد المختبر353

35120 000--- شراء الوقود والزيوت331

366 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

378 000--- شراء الغراس والبذور874

3810 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية40

41------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

4215 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

43------ مصاريف الستشاريين ، والتعاب454

44------ دفع لمؤسسات التعليم العالي الفلحي)7511

45------ الدفع لفائدة الحساب المرصود لمور خصوصية "صندوق النهوض بتشغيل الشباب"74

صيانة و إصلح الثاث و العتاد50

512 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

528 000--- صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

5313 000--- مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

548 000--- صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

552 000--- صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

565 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

57------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

نفقات أخرى60

61------ مصاريف الشهار والعلن46

6216 000--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

636 000--- شراء مواد الصيانة363

501



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

64------ شراء الماشية الحية873

000 683  مجموع الفقرة :  10 

تعميم فلحي 20 72

101 650 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

2124 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

نفقات أخرى30

3133 000--- شراء الوقود والزيوت331

مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية40

41500 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

000 207 2  مجموع الفقرة :  20 

 2 890 000  مجموع المادة :  5015 

جهة طنجة - تطوان5016

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي 10 39

شراء العتاد10

1120 000--- شراء العتاد الفلحي842

12------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

13100 000--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة879

1420 000--- شراء معدات الرياضة ونادي الداخلية879

1540 000--- شراء تجهيزات المعمل والدوات39

شراء المواد20

2133 000--- شراء لوازم مدرسية وتربوية359

2229 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي والسمعي - البصري353

2337 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

247 000--- شراء لوازم للعتاد التقني353

25128 000--- شراء الوقود والزيوت331

2615 000--- تغذية الحيوانات312

2722 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المعالجة36

2835 000--- شراء الغراس والبذور874

2920 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

دراسات و تداريب و تكوين  و اتفاقيات و مساعدة  تقنية30

31225 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

32------ دراسات و مساعدة تقنية452

صيانة و إصلح الثاث و العتاد40

416 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

42------ صيانة و اصلح العتاد التعليمى و التربوى4134

4328 000--- مصاريف صيانة واصلح السيارات والليات الفلحية4131

445 000--- صيانة واصلح أثاث وعتاد الداخليات419

45------ صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري4132

466 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

47------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

نفقات أخرى50

51------ مستحقات مياه الري333

52------ مصاريف الشهار والعلن46

53------ اكتراء الروقة4414

5424 000--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية39

502



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

5513 700--- شراء مواد الصيانة363

56------ شراء الماشية الحية873

بنايات ، تهيئة وتجهيزات60

61178 000--- أشغال التهيئة والقامة872

6240 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

63150 000--- تشييد المباني البيداغوجية8211

647 500--- أتعاب 455

6510 500--- دراسات ومراقبة الشغال833

700 199 1  مجموع الفقرة :  10 

تعميم فلحي 20 72

101 730 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء اللوازم20

2124 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

22------ شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

نفقات أخرى30

3136 000--- شراء الوقود والزيوت331

مصاريف متعلقة بالنشطة النسوية40

41300 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

000 090 2  مجموع الفقرة :  20 

 3 289 700  مجموع المادة :  5016 

قطاع الهندسة القروية7000

ادارة الهندسة القروية7100
دعم المهام 10 69

شراء العتاد10

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

12------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

13------ شراء عتاد تقني846

20------ ترتيب وتهيئة وتركيب872

شراء المتعة والخدمات30

31539 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

32135 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

33806 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

3454 000--- مصاريف الشهار والعلن46

3570 000--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

361 210 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

37332 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

381 750 000--- شراء الوقود والزيوت331

391 480 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

40140 000--- مصاريف النشر والطبع351

50180 000--- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات771

000 696 6  مجموع الفقرة :  10 

التنمية المهنية 20 74

10128 000--- الشتراكات والتوثيق352

2060 000--- اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

3027 000--- مصاريف المشاركة و تنظيم الندوات و المؤتمرات و اشتراكات454

4085 000--- مصاريف التكوين والتداريب454
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

504 000--- مصاريف الشهار والعلن46

000 304  مجموع الفقرة :  20 

 7 000 000  مجموع المادة :  7100 

مديرية التنمية وإدارة شؤون الري7200
دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 10 16

دراسات10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات تقنية452

1330 000 00010 000 000 دراسات أخرى889

14------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

15------ مساعدة تقنية452

20------ شراء الخرائط والمطبوعات والصور الجوية والمعطيات المتعلقة بها351

30200 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

40------ مصاريف الشهار والعلن46

000 000 10  مجموع الفقرة :  10   30 200 000

البحث والتجريب الهيدرو - فلحي 20 74

شراء اللوازم10

1110 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

1210 000--- اشتراك وتوثيق352

1310 000--- شراء لوازم معلومياتية353

1410 000--- شراء لوازم للعتاد العلمي والتقني353

2010 000--- شراء المواد الكيميائية وشبه الكيميائية36

3017 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

40120 000--- شراء عتاد تقني و علمي84

5010 000--- نشر الدوريات46

603 000--- مصاريف الشهار والعلن46

000 200  مجموع الفقرة :  20 

التشجيع من أجل تهيئة الملكيات العقارية 30 74

10------ دفع لصندوق التنمية الفلحية)1)74

 مجموع الفقرة :  30 

مشروع تدبير الموارد المائية 40 74

شراء العتاد10

11------ شراء عتاد تقني و علمي84

12------ شراء عتاد معلومياتي845

مصاريف التدريب والمدارسات والتكوين20

21------ مصاريف اليواء والطعام47

30------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

40------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  40 

مشاريع تنمية الري الكبير 50 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ دراسات عامة451

12------ دراسات تقنية452

20------ تداريب وتكوين وندوات454

 مجموع الفقرة :  50 

 30 400 000 10 000 000  مجموع المادة :  7200 
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

مديرية أعمال التهيئة المائية الزراعية7300
تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية 10 74

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

111 800 00010 900 000 دراسات التهيئة المائية الفلحية886

12500 000--- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

131 100 0006 400 000 دراسات طبوغرافية886

14------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

15------ دراسات ضم الراضي886

16------ دراسات متعلقة بالتربة451

171 500 0001 500 000 مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية459

18150 000--- تجارب المختبر452

20------ أشغال الستكشافات الجيوتقنية451

30100 000--- شراء الخرائط والمطبوعات والصور الجوية والمعطيات المتعلقة بها351

40------ شراء عتاد طبوغرافي وتصويري849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ شراء البرامج المعلومياتية879

7020 000--- مصاريف الشهار والعلن46

000 800 18  مجموع الفقرة :  10   5 170 000

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي 20

المشروع الثاني لتنمية الري الصغير والمتوسط 21 74

10------ أشغال الستصلح الفلحي المائي)1)836

20------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

 مجموع الفقرة :  21 

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط 22 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

12------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

13------ دراسات ضم الراضي886

14------ دراسات طبوغرافية886

152 100 0001 000 000 مساعدة تقنية452

16------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

2017 590 00014 000 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

شراء المتعة والخدمات30

31------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

33133 000--- شراء الوقود والزيوت331

34103 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

35111 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

36------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

37------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

38------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

3958 000--- مصاريف الشهار والعلن46

مواد وعتاد تقني وأدوات40

41------ شراء مواد البناء32

42------ شراء أدوات صغيرة391

43------ شراء عتاد تقني846
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

44------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

50------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

60------ تشييد المباني الدارية8211

70------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

000 000 15  مجموع الفقرة :  22   20 095 000

مشروع التنمية القروية المندمج المتمحور حول الري الصغير و المتوسط 23 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

12------ دراسات طبوغرافية886

13------ مساعدة تقنية452

14------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

15------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

20------ أشغال الستصلح الفلحي المائي836

30------ دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء المتعة والخدمات40

41------ شراء الوقود والزيوت331

42------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

43------ مصاريف الشهار والعلن46

44------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

45------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد معلومياتي845

52------ شراء السيارات النفعية8511

60------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

70------ تداريب وتكوين وندوات454

80------ تهيئة وصيانة المباني872

 مجموع الفقرة :  23 

مشروع تنمية القاليم الشمالية 24 74

10------ أشغال الستصلح الفلحي المائي836

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة20

21------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

22------ دراسات طبوغرافية886

23------ مساعدة تقنية452

24------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

شراء العتاد30

31------ شراء عتاد تقني846

32------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

33------ شراء السيارات النفعية8511

34------ شراء عتاد معلومياتي845

شراء المتعة والخدمات40

41------ شراء الوقود والزيوت331

42------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

43------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

44------ مصاريف الشهار والعلن46

تدبير وادارة50

51------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

52------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

60------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

70------ مصاريف الندوات454

 مجموع الفقرة :  24 

إجراءات موازية لمشروع الري الصغير والمتوسط 25 74

10------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

202 000 0008 000 000 مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

شراء العتاد30

31400 000--- شراء السيارات النفعية8511

32150 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

33------ شراء عتاد النسخ849

34------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

35------ شراء عتاد تقني وتربوي849

36------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء المتعة والخدمات40

41------ شراء الوقود والزيوت331

42------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

43------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

44------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

45------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

47------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

48------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

495 000--- مصاريف الشهار والعلن46

50------ مصاريف التكوين والتداريب454

000 000 8  مجموع الفقرة :  25   2 555 000

التجهيز الجماعي 30 74

10------ أشغال التجهيز القروي836

 مجموع الفقرة :  30 

مشاريع الستثمار في المناطق البورية 40 73

أشغال التهيئة10

11------ أشغال الستصلح الفلحي المائي836

12------ أشغال الستصلحات  العقارية836

20------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

 مجموع الفقرة :  40 

 27 820 000 41 800 000  مجموع المادة :  7300 

جهة كلميم - السمارة7303

تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية 10 74

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

111 200 0001 100 000 دراسات التهيئة المائية الفلحية886

12------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

13400 000700 000 دراسات طبوغرافية886

14------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

15------ دراسات ضم الراضي886

16------ دراسات متعلقة بالتربة451

17------ مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية459

18------ تجارب المختبر452

20------ أشغال الستكشافات الجيوتقنية451

507



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

30------ شراء الخرائط والمطبوعات والصور الجوية والمعطيات المتعلقة بها351

40------ شراء عتاد طبوغرافي وتصويري849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ شراء البرامج المعلومياتية879

70------ مصاريف الشهار والعلن46

000 800 1  مجموع الفقرة :  10   1 600 000

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي 20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط 21 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

12------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

13------ دراسات ضم الراضي886

14------ دراسات طبوغرافية886

15500 000800 000 مساعدة تقنية452

16------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

207 275 00031 000 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

شراء المتعة والخدمات30

31------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

33218 000--- شراء الوقود والزيوت331

3466 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

35496 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

36------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

37------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

38------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

3924 000--- مصاريف الشهار والعلن46

مواد وعتاد تقني وأدوات40

41------ شراء مواد البناء32

42------ شراء أدوات صغيرة391

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

50------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

60------ تشييد المباني الدارية8211

70------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

000 800 31  مجموع الفقرة :  21   8 579 000

 10 179 000 33 600 000  مجموع المادة :  7303 

جهة سوس - ماسة - درعة7304

تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية 10 74

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

11200 000100 000 دراسات التهيئة المائية الفلحية886

12------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

13------ دراسات طبوغرافية886

14------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

15------ دراسات ضم الراضي886

16------ دراسات متعلقة بالتربة451

17------ مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية459
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

18------ تجارب المختبر452

20------ أشغال الستكشافات الجيوتقنية451

30------ شراء الخرائط والمطبوعات والصور الجوية والمعطيات المتعلقة بها351

40------ شراء عتاد طبوغرافي وتصويري849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ شراء البرامج المعلومياتية879

70------ مصاريف الشهار والعلن46

000 100  مجموع الفقرة :  10   200 000

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي 20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط 21 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

12------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

13------ دراسات ضم الراضي886

14------ دراسات طبوغرافية886

15------ مساعدة تقنية452

16------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

202 276 0002 300 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

شراء المتعة والخدمات30

31------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

33242 000--- شراء الوقود والزيوت331

3445 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

35452 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

36------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

37------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

38------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

3914 000--- مصاريف الشهار والعلن46

مواد وعتاد تقني وأدوات40

41------ شراء مواد البناء32

42------ شراء أدوات صغيرة391

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

50------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

60------ تشييد المباني الدارية8211

70------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

000 300 2  مجموع الفقرة :  21   3 029 000

 3 229 000 2 400 000  مجموع المادة :  7304 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن7305

تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية 10 74

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

11------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

15------ دراسات ضم الراضي886

 مجموع الفقرة :  10 

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي 20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط 21 74
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

20550 000--- أشغال الستصلح الفلحي المائي836

شراء المتعة والخدمات30

338 000--- شراء الوقود والزيوت331

348 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

356 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

392 000--- مصاريف الشهار والعلن46

000 574  مجموع الفقرة :  21 

 574 000  مجموع المادة :  7305 

جهة الشاوية - ورديغة7306

تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية 10 74

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

11450 000500 000 دراسات التهيئة المائية الفلحية886

12------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

13------ دراسات طبوغرافية886

14------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

15------ دراسات ضم الراضي886

16------ دراسات متعلقة بالتربة451

17------ مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية459

18------ تجارب المختبر452

20------ أشغال الستكشافات الجيوتقنية451

30------ شراء الخرائط والمطبوعات والصور الجوية والمعطيات المتعلقة بها351

40------ شراء عتاد طبوغرافي وتصويري849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ شراء البرامج المعلومياتية879

70------ مصاريف الشهار والعلن46

000 500  مجموع الفقرة :  10   450 000

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي 20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط 21 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

12------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

13------ دراسات ضم الراضي886

14------ دراسات طبوغرافية886

15------ مساعدة تقنية452

16------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

20400 000--- أشغال الستصلح الفلحي المائي836

شراء المتعة والخدمات30

31------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

3310 000--- شراء الوقود والزيوت331

3410 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

357 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

36------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

37------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

38------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

392 000--- مصاريف الشهار والعلن46

مواد وعتاد تقني وأدوات40

41------ شراء مواد البناء32

42------ شراء أدوات صغيرة391

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

50------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

60------ تشييد المباني الدارية8211

70------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

000 429  مجموع الفقرة :  21 

 879 000 500 000  مجموع المادة :  7306 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز7307

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي 10

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط 11 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

121 550 0003 450 000 دراسات التهيئة المائية الفلحية886

13------ دراسات ضم الراضي886

14------ دراسات طبوغرافية886

15------ مساعدة تقنية452

16------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

20600 0001 000 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

شراء المتعة والخدمات30

31------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

33213 000--- شراء الوقود والزيوت331

3415 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

35455 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

36------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

37------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

38------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

395 000--- مصاريف الشهار والعلن46

مواد وعتاد تقني وأدوات40

41------ شراء مواد البناء32

42------ شراء أدوات صغيرة391

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

50------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

60------ تشييد المباني الدارية8211

70------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

000 450 4  مجموع الفقرة :  11   2 838 000

مشروع التنمية القروية المندمج المتمحور حول الري الصغير و المتوسط 12 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

12------ دراسات طبوغرافية886

13500 000--- مساعدة تقنية452
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

14------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

15------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

207 000 000--- أشغال الستصلح الفلحي المائي836

30------ دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء المتعة والخدمات40

4130 000--- شراء الوقود والزيوت331

4210 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

435 000--- مصاريف الشهار والعلن46

444 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

456 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد معلومياتي845

52------ شراء السيارات النفعية8511

60------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

7050 000--- تداريب وتكوين وندوات454

80------ تهيئة وصيانة المباني872

000 605 7  مجموع الفقرة :  12 

 10 443 000 4 450 000  مجموع المادة :  7307 

الجهة الشرقية7308

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي 10

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط 11 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

12200 0001 400 000 دراسات التهيئة المائية الفلحية886

13------ دراسات ضم الراضي886

14------ دراسات طبوغرافية886

15400 000--- مساعدة تقنية452

16------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

201 950 0001 000 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

شراء المتعة والخدمات30

31------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

3390 000--- شراء الوقود والزيوت331

3428 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

35110 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

36------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

37------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

38------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

399 000--- مصاريف الشهار والعلن46

مواد وعتاد تقني وأدوات40

41------ شراء مواد البناء32

42------ شراء أدوات صغيرة391

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

50------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

60------ تشييد المباني الدارية8211

512



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

70------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

000 400 2  مجموع الفقرة :  11   2 787 000

مشروع تنمية القاليم الشمالية 12 74

1019 820 00010 160 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة20

21------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

22------ دراسات طبوغرافية886

23200 000--- مساعدة تقنية452

24------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

شراء العتاد30

31------ شراء عتاد تقني846

32------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

33------ شراء السيارات النفعية8511

34------ شراء عتاد معلومياتي845

شراء المتعة والخدمات40

4190 000--- شراء الوقود والزيوت331

4260 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

4360 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

4461 000--- مصاريف الشهار والعلن46

تدبير وادارة50

52------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

5320 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

60------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

70------ مصاريف الندوات454

000 160 10  مجموع الفقرة :  12   20 311 000

 23 098 000 12 560 000  مجموع المادة :  7308 

جهة دكالة - عبدة7311

تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية 10 74

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

11------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

12------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

13------ دراسات طبوغرافية886

14------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

15------ دراسات ضم الراضي886

16------ دراسات متعلقة بالتربة451

17------ مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية459

18------ تجارب المختبر452

20------ أشغال الستكشافات الجيوتقنية451

30------ شراء الخرائط والمطبوعات والصور الجوية والمعطيات المتعلقة بها351

40------ شراء عتاد طبوغرافي وتصويري849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ شراء البرامج المعلومياتية879

70------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  10 

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي 20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط 21 74
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

12------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

13------ دراسات ضم الراضي886

14------ دراسات طبوغرافية886

15------ مساعدة تقنية452

16------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

20300 000--- أشغال الستصلح الفلحي المائي836

شراء المتعة والخدمات30

31------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

3360 000--- شراء الوقود والزيوت331

346 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

3587 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

36------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

37------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

38------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

392 000--- مصاريف الشهار والعلن46

مواد وعتاد تقني وأدوات40

41------ شراء مواد البناء32

42------ شراء أدوات صغيرة391

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

50------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

60------ تشييد المباني الدارية8211

70------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

000 455  مجموع الفقرة :  21 

 455 000  مجموع المادة :  7311 

جهة تادلة - أزيلل7312

تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية 10 74

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

11------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

12------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

13------ دراسات طبوغرافية886

14------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

15------ دراسات ضم الراضي886

16------ دراسات متعلقة بالتربة451

17------ مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية459

18------ تجارب المختبر452

20------ أشغال الستكشافات الجيوتقنية451

30------ شراء الخرائط والمطبوعات والصور الجوية والمعطيات المتعلقة بها351

40------ شراء عتاد طبوغرافي وتصويري849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ شراء البرامج المعلومياتية879

70------ مصاريف الشهار والعلن46

 مجموع الفقرة :  10 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي 20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط 21 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

12------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

13------ دراسات ضم الراضي886

14------ دراسات طبوغرافية886

15300 000300 000 مساعدة تقنية452

16------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

2010 370 0008 680 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

شراء المتعة والخدمات30

31------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

3353 000--- شراء الوقود والزيوت331

3428 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

3552 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

36------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

37------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

38------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

3917 000--- مصاريف الشهار والعلن46

مواد وعتاد تقني وأدوات40

41------ شراء مواد البناء32

42------ شراء أدوات صغيرة391

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

50------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

60------ تشييد المباني الدارية8211

70------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

000 980 8  مجموع الفقرة :  21   10 820 000

مشروع التنمية القروية المندمج المتمحور حول الري الصغير و المتوسط 22 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

12------ دراسات طبوغرافية886

13------ مساعدة تقنية452

14------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

15------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

203 000 000--- أشغال الستصلح الفلحي المائي836

30------ دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء المتعة والخدمات40

4120 000--- شراء الوقود والزيوت331

4210 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

43------ مصاريف الشهار والعلن46

444 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

456 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد معلومياتي845

52------ شراء السيارات النفعية8511
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

60------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

7050 000--- تداريب وتكوين وندوات454

80------ تهيئة وصيانة المباني872

000 090 3  مجموع الفقرة :  22 

 13 910 000 8 980 000  مجموع المادة :  7312 

جهة مكناس -  تافيللت7313

تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية 10 74

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

111 230 0002 900 000 دراسات التهيئة المائية الفلحية886

12------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

13------ دراسات طبوغرافية886

14------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

15------ دراسات ضم الراضي886

16------ دراسات متعلقة بالتربة451

17------ مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية459

18------ تجارب المختبر452

20------ أشغال الستكشافات الجيوتقنية451

30------ شراء الخرائط والمطبوعات والصور الجوية والمعطيات المتعلقة بها351

40------ شراء عتاد طبوغرافي وتصويري849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ شراء البرامج المعلومياتية879

70------ مصاريف الشهار والعلن46

000 900 2  مجموع الفقرة :  10   1 230 000

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي 20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط 21 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

12------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

13------ دراسات ضم الراضي886

14------ دراسات طبوغرافية886

15------ مساعدة تقنية452

16------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

2011 100 0008 500 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

شراء المتعة والخدمات30

31------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

33187 000--- شراء الوقود والزيوت331

3463 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

35292 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

36------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

37------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

38------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

3931 000--- مصاريف الشهار والعلن46

مواد وعتاد تقني وأدوات40

41------ شراء مواد البناء32

42------ شراء أدوات صغيرة391
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

50------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

60------ تشييد المباني الدارية8211

70------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

000 500 8  مجموع الفقرة :  21   11 673 000

مشروع التنمية القروية المندمج المتمحور حول الري الصغير و المتوسط 22 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

12------ دراسات طبوغرافية886

13500 000--- مساعدة تقنية452

14------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

15------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

2013 000 000--- أشغال الستصلح الفلحي المائي836

30------ دفع لمراكز الشغال)1)751

شراء المتعة والخدمات40

4150 000--- شراء الوقود والزيوت331

4210 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

435 000--- مصاريف الشهار والعلن46

444 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

456 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد معلومياتي845

52------ شراء السيارات النفعية8511

60------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

7050 000--- تداريب وتكوين وندوات454

80------ تهيئة وصيانة المباني872

000 625 13  مجموع الفقرة :  22 

مشروع أنسكمير 23 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

12------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

13------ دراسات ضم الراضي886

14------ دراسات طبوغرافية886

152 000 0002 000 000 مساعدة تقنية452

16------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

207 885 00015 000 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

شراء المتعة والخدمات30

3110 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

3210 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

3340 000--- شراء الوقود والزيوت331

3420 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

3520 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

36------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

37------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

38------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

3915 000--- مصاريف الشهار والعلن46
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

مواد وعتاد تقني وأدوات40

41------ شراء مواد البناء32

42------ شراء أدوات صغيرة391

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

50------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

60------ تشييد المباني الدارية8211

70------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

000 000 17  مجموع الفقرة :  23   10 000 000

 36 528 000 28 400 000  مجموع المادة :  7313 

جهة فاس - بولمان7314

تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية 10 74

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

111 250 0002 330 000 دراسات التهيئة المائية الفلحية886

12------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

13------ دراسات طبوغرافية886

14300 000--- دراسات الستكشاف الجيوتقني451

15500 0001 970 000 دراسات ضم الراضي886

16------ دراسات متعلقة بالتربة451

17------ مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية459

18------ تجارب المختبر452

20------ أشغال الستكشافات الجيوتقنية451

30------ شراء الخرائط والمطبوعات والصور الجوية والمعطيات المتعلقة بها351

40------ شراء عتاد طبوغرافي وتصويري849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ شراء البرامج المعلومياتية879

70------ مصاريف الشهار والعلن46

000 300 4  مجموع الفقرة :  10   2 050 000

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي 20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط 21 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

12------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

13------ دراسات ضم الراضي886

14------ دراسات طبوغرافية886

15------ مساعدة تقنية452

16------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

202 360 000700 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

شراء المتعة والخدمات30

31------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

33107 000--- شراء الوقود والزيوت331

3417 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

35217 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

36------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

37------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

38------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

395 000--- مصاريف الشهار والعلن46

مواد وعتاد تقني وأدوات40

41------ شراء مواد البناء32

42------ شراء أدوات صغيرة391

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

50------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

60------ تشييد المباني الدارية8211

70400 000--- مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

80------ شراء عتاد معلومياتي845

000 700  مجموع الفقرة :  21   3 106 000

مشروع كيكو 22 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

12------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

13------ دراسات ضم الراضي886

14------ دراسات طبوغرافية886

151 000 0002 000 000 مساعدة تقنية452

16------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

204 885 00025 000 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

شراء المتعة والخدمات30

3110 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

3210 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

3340 000--- شراء الوقود والزيوت331

3420 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

3520 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

36------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

37------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

38------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

3915 000--- مصاريف الشهار والعلن46

مواد وعتاد تقني وأدوات40

41------ شراء مواد البناء32

42------ شراء أدوات صغيرة391

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

50------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

60------ تشييد المباني الدارية8211

70------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

000 000 27  مجموع الفقرة :  22   6 000 000

توسيع وتهيئة المناطق المسقية 30

مشروع سبو المتوسط - الشطر الثاني 31 74

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة20

21500 0001 500 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

22------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

23------ أشغال طبوغرافية وتأريفية452

شراء العتاد30
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

31------ شراء السيارات النفعية8511

32------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

33------ شراء عتاد النسخ849

34------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

35------ شراء عتاد تقني وتربوي849

36------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

4014 450 00058 500 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

بناءات50

51------ دراسة معمارية وتقنية ومتابعة ومراقبة الشغال452

52------ تشييد المباني الدارية8211

53------ بناء المساكن الدارية8212

نفقات متعلقة بنزع الملكية60

61------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

62------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

شراء المتعة والخدمات70

7125 000--- شراء الوقود والزيوت331

7210 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

735 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

74------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

75------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

76------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

773 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

782 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

795 000--- مصاريف الشهار والعلن46

تكوين وتداريب80

نفقات أخرى90

91------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

92------ شراء قطع الغيار للعتاد التقني372

000 000 60  مجموع الفقرة :  31   15 000 000

 26 156 000 92 000 000  مجموع المادة :  7314 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات7315

تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية 10 74

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

112 400 0003 000 000 دراسات التهيئة المائية الفلحية886

12------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

13------ دراسات طبوغرافية886

14150 000--- دراسات الستكشاف الجيوتقني451

151 400 0004 900 000 دراسات ضم الراضي886

16------ دراسات متعلقة بالتربة451

17------ مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية459

18------ تجارب المختبر452

20------ أشغال الستكشافات الجيوتقنية451

30------ شراء الخرائط والمطبوعات والصور الجوية والمعطيات المتعلقة بها351

40------ شراء عتاد طبوغرافي وتصويري849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ شراء البرامج المعلومياتية879
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

70------ مصاريف الشهار والعلن46

000 900 7  مجموع الفقرة :  10   3 950 000

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي 20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط 21 74

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

12------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

13------ دراسات ضم الراضي886

14------ دراسات طبوغرافية886

15500 0001 500 000 مساعدة تقنية452

16------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

2011 466 00017 820 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

شراء المتعة والخدمات30

31------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

32------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

33305 000--- شراء الوقود والزيوت331

3435 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

35490 000--- صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

36------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

37------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

38------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

399 000--- مصاريف الشهار والعلن46

مواد وعتاد تقني وأدوات40

41------ شراء مواد البناء32

42------ شراء أدوات صغيرة391

43------ شراء عتاد تقني846

44------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

50------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

60------ تشييد المباني الدارية8211

70------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

000 320 19  مجموع الفقرة :  21   12 805 000

مشروع تنمية القاليم الشمالية 22 74

1025 089 00012 840 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة20

21------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

22------ دراسات طبوغرافية886

23------ مساعدة تقنية452

24------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

شراء العتاد30

31------ شراء عتاد تقني846

32------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

33------ شراء السيارات النفعية8511

34------ شراء عتاد معلومياتي845

شراء المتعة والخدمات40

4155 000--- شراء الوقود والزيوت331

4240 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

4325 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

448 000--- مصاريف الشهار والعلن46

تدبير وادارة50

52------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

5315 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

60------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

70------ مصاريف الندوات454

000 840 12  مجموع الفقرة :  22   25 232 000

توسيع وتهيئة المناطق المسقية 30

مشروع ساهلة 31 74

1040 000 00013 000 000 مصاريف متعلقة بمشروع السهلة )002

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة20

21------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

22------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

23------ أشغال طبوغرافية وتأريفية452

شراء العتاد30

31------ شراء السيارات النفعية8511

32------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

33------ شراء عتاد النسخ849

34------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

35------ شراء عتاد تقني وتربوي849

36------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

40------ أشغال الستصلح الفلحي المائي836

بناءات50

51------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

52------ دراسة معمارية وتقنية ومتابعة ومراقبة الشغال452

53------ تشييد المباني الدارية8211

54------ بناء المساكن الدارية8212

تكثيف و تحسين النتاج النباتي60

61------ شراء خليا النحل399

62------ شراء الغراس والبذور874

63------ شراء المواد الكيميائية والسمدة36

64------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

65------ شراء عتاد تقني846

66------ شراء الدوات الصغيرة ولوازم فلحية391

67------ مصاريف نقل الغراس4219

68------ شراء المدخلت الفلحية369

شراء المتعة والخدمات70

71------ شراء الوقود والزيوت331

72------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

73------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

74------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

75------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

76------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

77------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

78------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

79------ مصاريف الشهار والعلن46

80------ مصاريف التكوين والتداريب454
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

نفقات أخرى90

91------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

92------ شراء قطع الغيار للعتاد التقني372

93------ المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 571

القتصادية والجتماعية
94------ شراء الفحول873

95------ تغذية الحيوانات312

96------ شراء المواد البيطرية361

97------ شراء العتاد الفلحي842

000 000 13  مجموع الفقرة :  31   40 000 000

مشروع بوهودى 32 74

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة20

21500 000500 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

22100 000100 000 مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

23------ أشغال طبوغرافية وتأريفية452

شراء العتاد30

31------ شراء السيارات النفعية8511

32------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

33------ شراء عتاد النسخ849

34------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

35------ شراء عتاد تقني وتربوي849

36------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

4014 350 00034 400 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

بناءات50

51------ دراسة معمارية وتقنية ومتابعة ومراقبة الشغال452

52------ تشييد المباني الدارية8211

53------ بناء المساكن الدارية8212

نفقات متعلقة بنزع الملكية60

61------ تعويضات عن الحتلل المؤقت وعن نزع الملكية وأداء الفروق4411

62------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

شراء المتعة والخدمات70

7125 000--- شراء الوقود والزيوت331

7210 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

735 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

74------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

75------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

76------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

773 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

782 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

795 000--- مصاريف الشهار والعلن46

تكوين وتداريب80

نفقات أخرى90

91------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

92------ شراء قطع الغيار للعتاد التقني372

000 000 35  مجموع الفقرة :  32   15 000 000

 96 987 000 88 060 000  مجموع المادة :  7315 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

جهة طنجة - تطوان7316

تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية 10 74

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

11900 0003 400 000 دراسات التهيئة المائية الفلحية886

12------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

13------ دراسات طبوغرافية886

14------ دراسات الستكشاف الجيوتقني451

15------ دراسات ضم الراضي886

16------ دراسات متعلقة بالتربة451

17------ مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية459

18------ تجارب المختبر452

20------ أشغال الستكشافات الجيوتقنية451

30------ شراء الخرائط والمطبوعات والصور الجوية والمعطيات المتعلقة بها351

40------ شراء عتاد طبوغرافي وتصويري849

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ شراء البرامج المعلومياتية879

70------ مصاريف الشهار والعلن46

000 400 3  مجموع الفقرة :  10   900 000

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي 20

مشروع تنمية القاليم الشمالية 21 74

10---2 000 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة20

21------ دراسات التهيئة المائية الفلحية886

22------ دراسات طبوغرافية886

23------ مساعدة تقنية452

24------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

شراء العتاد30

31------ شراء عتاد تقني846

32------ شراء عتاد هيدرو ميكانيكي849

33------ شراء السيارات النفعية8511

34------ شراء عتاد معلومياتي845

شراء المتعة والخدمات40

41------ شراء الوقود والزيوت331

42------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

43------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

44------ مصاريف الشهار والعلن46

تدبير وادارة50

51------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

52------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

60------ مصاريف تكوين جمعيات مستعملي المياه الفلحية454

70------ مصاريف الندوات454

000 000 2  مجموع الفقرة :  21 

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط 22 74

دراسات، استشارات، مساعدات وخدمات مماثلة10

201 700 000--- أشغال الستصلح الفلحي المائي836

شراء المتعة والخدمات30
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

3315 000--- شراء الوقود والزيوت331

3415 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

3510 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

392 000--- مصاريف الشهار والعلن46

000 742 1  مجموع الفقرة :  22 

 2 642 000 5 400 000  مجموع المادة :  7316 

مديرية التهيئة العقارية7400
التهيئات والتحسينات العقارية 10 77

10------ دفع للمكاتب الجهوية للستثمار الفلحي)1)751

20------ دراسات وتحريات عن طريق المقاولة452

دراسات وأبحاث بالوكالة30

31------ شراء عتاد تقني846

32------ شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

أشغال التهيئة40

411 700 0001 500 000 أشغال الستصلحات  العقارية836

42------ أشغال المسالك8312

50------ شراء مواد البناء32

نفقات أخرى60

61------ مصاريف التكوين والتداريب454

62------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

63------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

64------ شراء المدخلت الفلحية369

65------ شراء البذور العلفية والغذية874

تدبير وادارة70

71120 000--- شراء الوقود والزيوت331

72120 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

73------ مصاريف الشهار والعلن46

74------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

000 500 1  مجموع الفقرة :  10   1 940 000

مشاريع التنمية القروية المندمجة 20

مشروع التنمية القروية المندمجة للستثمار في المناطق البورية 21 74

10500 0004 000 000 دراسات ومساعدات451

أشغال التهيئة20

21------ أشغال الستصلح الفلحي المائي836

22------ أشغال الستصلحات  العقارية836

23------ أشغال تحسين المراعي836

24------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

25------ أشغال المسالك8312

26------ تشييد المباني الدارية8211

تأطير30

31------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

32------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

33------ تداريب و تكوين454

34------ اعانات ومساعدات589

35------ المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 571

القتصادية والجتماعية
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

شراء المتعة والخدمات40

4130 000--- شراء الوقود والزيوت331

4220 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

4310 000--- شراء لوازم المكتب و مواد الطباعة و المختبر351

44------ مصاريف الشهار والعلن46

4510 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

50------ دفع لمراكز الشغال)1)751

60------ دفع مساهمة المغرب برسم مشروع برنامج المم المتحدة للتنمية7113

شراء العتاد70

71------ شراء التجهيزات السمعية البصرية844

72------ شراء عتاد معلومياتي845

73------ شراء السيارات النفعية8511

74------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

75------ اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

تكثيف و تحسين النتاج النباتي80

81------ شراء المدخلت الفلحية369

82------ شراء الغراس874

83------ مصاريف نقل الغراس4219

84------ شراء مواد الصحة النباتية369

85------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني90

91------ شراء الفحول873

92------ شراء البذور العلفية والغذية874

93------ صيانة الدوات الصغرى والعتاد4132

94------ شراء المواد البيطرية361

000 000 4  مجموع الفقرة :  21   570 000

برنامج دعم محاربة الفقر في الوسط القروي والجفاف والتصحر 30 71

10------ دفع مساهمة المغرب برسم مشروع برنامج المم المتحدة للتنمية )1)7113

 مجموع الفقرة :  30 

مشاريع الستثمار في المناطق البورية 40 73

دراسات10

11------ دراسات ومساعدات451

12------ دراسات ضم الراضي886

أشغال التهيئة20

21------ أشغال الستصلح الفلحي المائي836

22------ أشغال الستصلحات  العقارية836

23------ أشغال المسالك8312

اشغال التهيئة و تحسين المراعي و المراعي الغابوية30

31------ شراء المواد الكيميائية والسمدة36

32------ شراء البذور والغراس العلفية874

33------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

34------ أشغال تهييئ المراعي836

شراء العتاد40

41------ شراء السيارات النفعية8511

42------ شراء عتاد معلومياتي845

تكثيف و تحسين النتاج النباتي50

51------ شراء المدخلت الفلحية369
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

52------ شراء الغراس874

53------ شراء مواد الصحة النباتية369

54------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

55------ شراء عتاد التوضيح849

56------ شراء عتاد تقني846

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني60

61------ شراء الفحول873

62------ شراء البذور العلفية والغذية874

63------ شراء خليا النحل399

64------ بناء حمامات لبادة الطفيليات وحظائر للمعالجة823

65------ بناء مراكز تجميع الحليب823

66------ صيانة السطبلت ومحطات الفروسية4113

شراء المتعة والخدمات70

71------ شراء الوقود والزيوت331

72------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

73------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

74------ مصاريف الشهار والعلن46

75------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

77------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

80------ دفع لمراكز الشغال751

90------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

 مجموع الفقرة :  40 

II المشروع القروي المتوسطي 50 74

1060 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

20200 000--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

30------ المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات771

40100 000--- شراء الوقود والزيوت331

000 360  مجموع الفقرة :  50 

 2 870 000 5 500 000  مجموع المادة :  7400 

جهة كلميم - السمارة7403

مشاريع الستثمار في المناطق البورية 10 73

10------ دفع لمراكز الشغال751

 مجموع الفقرة :  10 

مشاريع التنمية القروية المندمجة 20

مشروع التنمية القروية المندمجة للستثمار في المناطق البورية 21 74

10------ دراسات ومساعدات451

تأطير20

21------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

22------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

23400 000--- تداريب و تكوين454

24------ المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات771

شراء المتعة والخدمات30

3190 000--- شراء الوقود والزيوت331

3260 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

3320 000--- شراء لوازم المكتب و مواد الطباعة و المختبر351

3410 000--- مصاريف الشهار والعلن46
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

3510 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

شراء العتاد40

41------ شراء التجهيزات السمعية البصرية844

42------ شراء عتاد معلومياتي845

43------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

44------ اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

50300 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

60------ دفع مساهمة المغرب برسم مشروع برنامج المم المتحدة للتنمية7113

أشغال التهيئة70

7114 340 000--- أشغال الستصلح الفلحي المائي836

72------ أشغال الستصلحات  العقارية836

73------ أشغال تحسين المراعي836

74------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

75------ أشغال المسالك8312

76------ تشييد المباني الدارية8211

تكثيف و تنويع النتاج الحيواني80

81------ شراء المدخلت الفلحية369

82------ شراء الغراس874

83------ مصاريف نقل الغراس4219

84------ شراء مواد الصحة النباتية369

85------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

تكثيف و تحسين النتاج النباتي90

91------ شراء الفحول873

92------ شراء البذور العلفية والغذية874

9310 000--- صيانة الدوات الصغرى والعتاد4132

9450 000--- شراء المواد البيطرية361

000 290 15  مجموع الفقرة :  21 

 15 290 000  مجموع المادة :  7403 

جهة سوس - ماسة - درعة7404

التهيئات والتحسينات العقارية 10 77

10------ شراء الوقود والزيوت331

20------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

 مجموع الفقرة :  10 

مشاريع الستثمار في المناطق البورية 20 73

دراسات10

11------ دراسات ومساعدات451

12------ دراسات ضم الراضي886

أشغال التهيئة20

21160 000--- أشغال الستصلح الفلحي المائي836

22190 000--- أشغال الستصلحات  العقارية836

23------ أشغال المسالك8312

اشغال التهيئة و تحسين المراعي و المراعي الغابوية30

31------ شراء المواد الكيميائية والسمدة36

32------ شراء البذور والغراس العلفية874

3322 000--- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

34------ أشغال تهييئ المراعي836
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

شراء المتعة والخدمات40

41------ شراء الوقود والزيوت331

42------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

43------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

44------ مصاريف الشهار والعلن46

45------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

46------ شراء لوازم معلومياتية353

47------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

50------ دفع لمراكز الشغال751

60------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

000 372  مجموع الفقرة :  20 

مشروع التنمية المندمجة ويجان 30 74

10------ دراسات و مساعدة تقنية452

أشغال التهيئة20

211 400 0005 400 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

22653 000--- أشغال الستصلحات  العقارية836

23------ أشغال المسالك8312

2450 000500 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

25100 000--- أشغال صيانة المغروسات836

تكثيف و تحسين النتاج النباتي30

3160 000--- شراء المدخلت الفلحية369

32200 000--- شراء الغراس874

33------ مصاريف نقل الغراس4219

35------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

36------ شراء السمدة ومواد الصحة النباتية369

37------ شراء خليا النحل399

شراء المتعة والخدمات40

4160 000--- شراء الوقود والزيوت331

4225 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

4330 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

4420 000--- مصاريف الشهار والعلن46

45------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

46------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

4720 000--- شراء لوازم معلومياتية353

4830 000--- شراء أدوات صغيرة391

شراء العتاد50

5120 000--- شراء عتاد سمعي ـ بصري844

5260 000--- شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء السيارات النفعية8511

54156 000--- شراء عتاد تقني846

تأطير60

61------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

62------ المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات771

63------ مصاريف التكوين والتداريب454

70674 000--- دفع لمراكز الشغال751

80------ تشييد المباني الدارية8211

تكثيف و تنويع النتاج الحيواني90
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

91150 000--- شراء الماشية الحية873

9250 000--- شراء الدواجن حيوانات873

9312 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

9430 000--- شراء المواد البيطرية361

000 900 5  مجموع الفقرة :  30   3 800 000

 4 172 000 5 900 000  مجموع المادة :  7404 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن7405

التهيئات والتحسينات العقارية 10 77

10------ دفع للمكاتب الجهوية للستثمار الفلحي)1)751

20------ دراسات وتحريات عن طريق المقاولة452

تدبير وادارة30

31------ شراء الوقود والزيوت331

32------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

33------ مصاريف الشهار والعلن46

34------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

 مجموع الفقرة :  10 

مشاريع الستثمار في المناطق البورية 20 73

أشغال التهيئة20

21------ أشغال الستصلح الفلحي المائي836

22200 000--- أشغال الستصلحات  العقارية836

23------ أشغال المسالك8312

اشغال التهيئة و تحسين المراعي و المراعي الغابوية30

31------ شراء المواد الكيميائية والسمدة36

32------ شراء البذور والغراس العلفية874

شراء العتاد40

تكثيف و تحسين النتاج النباتي50

51------ شراء المدخلت الفلحية369

52------ شراء الغراس874

53------ شراء مواد الصحة النباتية369

54------ شراء عتاد تقني846

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني60

61------ شراء الفحول873

62------ شراء البذور العلفية والغذية874

63------ شراء خليا النحل399

شراء المتعة والخدمات70

71------ شراء الوقود والزيوت331

72------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

73------ مصاريف الشهار والعلن46

74------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

75------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

80------ دفع لمراكز الشغال751

000 200  مجموع الفقرة :  20 

مشاريع التنمية القروية المندمجة 30

مشروع التنمية القروية المندمجة للستثمار في المناطق البورية 31 74

10200 000100 000 دراسات ومساعدات451

أشغال التهيئة20
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

211 000 000--- أشغال الستصلح الفلحي المائي836

22480 0001 000 000 أشغال الستصلحات  العقارية836

23------ أشغال تحسين المراعي836

24300 000--- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

25------ أشغال المسالك8312

26------ تشييد المباني الدارية8211

تأطير30

31------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

32------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

33------ تداريب و تكوين454

34------ المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات771

شراء المتعة والخدمات40

4160 000--- شراء الوقود والزيوت331

4250 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

4320 000--- شراء لوازم المكتب و مواد الطباعة و المختبر351

4420 000--- مصاريف الشهار والعلن46

4510 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

50300 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

60------ دفع مساهمة المغرب برسم مشروع برنامج المم المتحدة للتنمية7113

شراء العتاد70

71------ شراء التجهيزات السمعية البصرية844

72------ اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

تكثيف و تحسين النتاج النباتي80

81------ شراء المدخلت الفلحية369

82200 000--- شراء الغراس874

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني90

91------ شراء الفحول873

92------ شراء المواد البيطرية361

000 100 1  مجموع الفقرة :  31   2 640 000

 2 840 000 1 100 000  مجموع المادة :  7405 

جهة الشاوية - ورديغة7406

التهيئات والتحسينات العقارية 10 77

10------ شراء الوقود والزيوت331

20------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

 مجموع الفقرة :  10 

مشاريع التنمية القروية المندمجة 20

مشروع التنمية القروية المندمجة للستثمار في المناطق البورية 21 74

10------ دراسات ومساعدات451

أشغال التهيئة20

21------ أشغال الستصلح الفلحي المائي836

223 090 000--- أشغال الستصلحات  العقارية836

23------ أشغال تحسين المراعي836

24------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

25------ أشغال المسالك8312

26------ تشييد المباني الدارية8211

تأطير30

531



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

31------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

32------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

33------ تداريب و تكوين454

34------ اعانات ومساعدات589

35------ المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 571

القتصادية والجتماعية
شراء المتعة والخدمات40

4150 000--- شراء الوقود والزيوت331

4220 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

4310 000--- شراء لوازم المكتب و مواد الطباعة و المختبر351

445 000--- مصاريف الشهار والعلن46

455 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

50300 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

60------ دفع مساهمة المغرب برسم مشروع برنامج المم المتحدة للتنمية7113

شراء العتاد70

71------ شراء التجهيزات السمعية البصرية844

72------ شراء عتاد معلومياتي845

73------ شراء السيارات النفعية8511

74------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

75------ اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

تكثيف و تحسين النتاج النباتي80

81------ شراء المدخلت الفلحية369

82------ شراء الغراس874

83------ مصاريف نقل الغراس4219

84------ شراء مواد الصحة النباتية369

85------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني90

91150 000--- شراء الفحول873

92------ شراء البذور العلفية والغذية874

93------ صيانة الدوات الصغرى والعتاد4132

9460 000--- شراء المواد البيطرية361

95300 000--- إعانة لوحدات تربية الخيول751

96100 000--- شراء العتاد التقني لتلقيح وتوليد الحيوانات849

000 090 4  مجموع الفقرة :  21 

 4 090 000  مجموع المادة :  7406 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز7407

التهيئات والتحسينات العقارية 10 77

تدبير وادارة10

11------ شراء الوقود والزيوت331

12------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

 مجموع الفقرة :  10 

مشاريع التنمية القروية المندمجة 20

مشروع التنمية القروية بالمناطق الجبلية لقليم الحوز 21 74

10600 0006 000 000 دراسات ومساعدات451
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

أشغال التهيئة20

212 300 0001 000 000 أشغال الستصلحات  العقارية836

2214 000 00012 000 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

23300 000--- أشغال تحسين المراعي836

241 610 0008 500 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

259 620 00013 000 000 أشغال المسالك8312

26------ تشييد المباني الدارية8211

27------ تعويضات عن حماية الراضي584

28------ أشغال استصلح المشاتل836

أشغال بالوكالة30

31------ شراء أدوات صغيرة391

32------ شراء عتاد تقني وفلحي84

33------ شراء مواد البناء32

تكثيف و تحسين النتاج النباتي40

41300 000--- شراء المدخلت الفلحية369

42400 000--- شراء الغراس874

43------ مصاريف نقل الغراس4219

44------ شراء مواد الصحة النباتية369

45------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

46100 000--- شراء عتاد تقني846

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني50

51100 000--- شراء الفحول873

52100 000--- شراء البذور العلفية والغذية874

5340 000--- شراء الدوات الصغيرة وعتاد آخر391

54100 000--- شراء المواد البيطرية361

تأطير60

6180 000--- مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

6280 000--- مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

63100 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

64------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

65300 000--- المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات771

شراء المتعة والخدمات70

71100 000--- شراء الوقود والزيوت331

7250 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

7320 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

7410 000--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

75------ شراء عتاد معلومياتي845

7610 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

77------ شراء السيارات النفعية8511

78------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

7910 000--- مصاريف الشهار والعلن46

80300 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

90------ دفع مساهمة المغرب برسم مشروع برنامج المم المتحدة للتنمية )1)7113

000 500 40  مجموع الفقرة :  21   30 630 000

 30 630 000 40 500 000  مجموع المادة :  7407 

الجهة الشرقية7408
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

التهيئات والتحسينات العقارية 10 77

تدبير وادارة10

11------ شراء الوقود والزيوت331

12------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

 مجموع الفقرة :  10 

مشاريع الستثمار في المناطق البورية 20 73

شراء المتعة والخدمات10

1130 000--- شراء الوقود والزيوت331

1215 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

1315 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

14------ مصاريف الشهار والعلن46

20120 000--- دفع لمراكز الشغال751

000 180  مجموع الفقرة :  20 

برنامج التنمية القروية المندمجة وتدبير الموارد الطبيعية)برنامج التعاون 

الوروبي المغربي ميدا

30 74

دراسات وأبحاث10

11900 000--- مساعدة تقنية452

12------ دراسات عامة451

13------ دراسات تقنية452

14------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

15------ تداريب و تكوين454

16------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

شراء العتاد20

21------ شراء السيارات النفعية8511

22------ شراء عتاد معلومياتي845

23------ شراء عتاد النسخ849

24------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

25------ شراء عتاد تقني846

26------ شراء عتاد تقني وتربوي849

27------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء المتعة والخدمات30

31------ شراء لوازم المكتب351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء الوقود والزيوت331

34------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

35------ الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

36------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

3715 000--- مصاريف الشهار والعلن46

38------ شراء الخرائط، الصور الجوية والملتقطة بالقمار الصطناعية351

39------ اشتراك وتوثيق352

صيانة واصلح40

41------ صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

42------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

43------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

أشغال التهيئة القروية50
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

517 500 000--- أشغال التهيئة القروية بالمقاولة836

52------ شراء المواد الكيميائية والسمدة36

53------ شراء البذور والغراس العلفية874

54------ تعويضات عن حماية الراضي584

55------ شراء مواد البناء32

تكثيف و تحسين النتاج النباتي60

61------ شراء المدخلت الفلحية369

62------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

63------ بناء وحدات التحسين823

64------ شراء تجهيزات من أجل تثمين المنتجات الفلحية842

65------ شراء الغراس874

66------ مصاريف نقل الغراس4219

67------ شراء أدوات صغيرة391

68------ شراء عتاد تقني846

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني70

71------ شراء الماشية الحية873

72------ شراء الدواجن حيوانات873

73------ شراء خليا النحل399

74------ شراء المواد الحيائية والصيدلة والكيميائية36

75------ شراء البذور العلفية والغذية874

80------ اعانات ومساعدات589

90------ )مصاريف متعلقة ببرنامج التنمية القروية المندمجة وتدبير الموارد الطبيعية002

000 415 8  مجموع الفقرة :  30 

 8 595 000  مجموع المادة :  7408 

جهة الدارالبيضاء الكبرى7409

التهيئات والتحسينات العقارية 10 77

تدبير وادارة10

11------ شراء الوقود والزيوت331

12------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  7409 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير7410

التهيئات والتحسينات العقارية 10 77

تدبير وادارة10

11------ شراء الوقود والزيوت331

12------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

 مجموع الفقرة :  10 

مشاريع الستثمار في المناطق البورية 20 73

أشغال التهيئة10

11------ أشغال الستصلح الفلحي المائي836

12------ أشغال الستصلحات  العقارية836
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

تكثيف و تحسين النتاج النباتي20

21------ شراء المدخلت الفلحية369

22------ شراء الغراس874

23------ شراء مواد الصحة النباتية369

شراء المتعة والخدمات30

31------ شراء الوقود والزيوت331

32------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

33------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

34------ مصاريف الشهار والعلن46

35------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

36------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

80------ دفع لمراكز الشغال751

90------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

 مجموع الفقرة :  20 

مشاريع التنمية القروية المندمجة 30

مشروع التنمية القروية المندمجة للستثمار في المناطق البورية 31 74

10------ دراسات ومساعدات451

أشغال التهيئة20

21------ أشغال الستصلح الفلحي المائي836

22------ أشغال الستصلحات  العقارية836

23------ أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

تأطير30

31------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

32------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

33------ مصاريف التكوين والتداريب454

34------ المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات771

شراء المتعة والخدمات40

4130 000--- شراء الوقود والزيوت331

4220 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

4310 000--- شراء لوازم المكتب و مواد الطباعة و المختبر351

445 000--- مصاريف الشهار والعلن46

4510 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

50300 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

60------ دفع مساهمة المغرب برسم مشروع برنامج المم المتحدة للتنمية7113

شراء العتاد70

71100 000--- اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

تكثيف و تحسين النتاج النباتي80

81300 000--- شراء الغراس874

82------ شراء المدخلت الفلحية369

83------ مصاريف المختبر و التحليلت499

84------ أشغال صيانة المغروسات836

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني90

91100 000--- شراء الفحول873

9250 000--- شراء المواد البيطرية361

000 925  مجموع الفقرة :  31 

 925 000  مجموع المادة :  7410 

536



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

جهة دكالة - عبدة7411

التهيئات والتحسينات العقارية 10 77

أشغال التهيئة10

11------ أشغال الستصلحات  العقارية836

12------ أشغال المسالك8312

تدبير وادارة20

21------ شراء الوقود والزيوت331

22------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

23------ مصاريف الشهار والعلن46

24------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

301 400 0007 100 000 دراسات وتحريات عن طريق المقاولة452

000 100 7  مجموع الفقرة :  10   1 400 000

 1 400 000 7 100 000  مجموع المادة :  7411 

جهة تادلة - أزيلل7412

التهيئات والتحسينات العقارية 10 77

تدبير وادارة10

11------ شراء الوقود والزيوت331

12------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  7412 

جهة مكناس -  تافيللت7413

التهيئات والتحسينات العقارية 10 77

10------ دراسات وتحريات عن طريق المقاولة452

تدبير وادارة20

21------ شراء الوقود والزيوت331

22------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

23------ مصاريف الشهار والعلن46

24------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

 مجموع الفقرة :  10 

مشاريع الستثمار في المناطق البورية 20 73

دراسات10

11------ دراسات ومساعدات451

12------ دراسات ضم الراضي886

أشغال التهيئة20

21------ أشغال الستصلح الفلحي المائي836

22500 000--- أشغال الستصلحات  العقارية836

23------ أشغال المسالك8312

اشغال التهيئة و تحسين المراعي و المراعي الغابوية30

31------ شراء المواد الكيميائية والسمدة36

32------ شراء البذور والغراس العلفية874

33------ أشغال احداث المراكز المائية839

34------ أشغال تهييئ المراعي836

شراء العتاد40
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

41------ شراء السيارات النفعية8511

42------ شراء عتاد معلومياتي845

شراء المتعة والخدمات70

71------ شراء الوقود والزيوت331

72------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

73------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

74------ مصاريف الشهار والعلن46

75------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

76------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

806 400 000--- دفع لمراكز الشغال751

90------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

000 900 6  مجموع الفقرة :  20 

 6 900 000  مجموع المادة :  7413 

جهة فاس - بولمان7414

التهيئات والتحسينات العقارية 10 77

تدبير وادارة10

11------ شراء الوقود والزيوت331

12------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

 مجموع الفقرة :  10 

مشاريع الستثمار في المناطق البورية 20 73

دراسات10

11------ دراسات ومساعدات451

12700 0001 000 000 دراسات ضم الراضي886

أشغال التهيئة20

21------ أشغال الستصلح الفلحي المائي836

22------ أشغال الستصلحات  العقارية836

23------ أشغال المسالك8312

اشغال التهيئة و تحسين المراعي و المراعي الغابوية30

31------ شراء المواد الكيميائية والسمدة36

32------ شراء البذور والغراس العلفية874

33------ شراء الغراس874

34------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

شراء المتعة والخدمات70

71------ شراء الوقود والزيوت331

72------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

73------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

74------ مصاريف الشهار والعلن46

75------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

76------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

805 000 000--- دفع لمراكز الشغال751

90------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

000 000 1  مجموع الفقرة :  20   5 700 000

مشاريع التنمية القروية المندمجة 30

مشروع التنمية القروية المندمجة للستثمار في المناطق البورية 31 74
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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 الفلحة والصيد البحري

10400 0001 000 000 دراسات ومساعدات451

أشغال التهيئة20

216 000 0006 000 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

22300 0001 700 000 أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

231 250 000--- تعويضات عن حماية الراضي584

24500 0004 000 000 أشغال تحسين المراعي836

تأطير30

31------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

32------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

33400 000--- مصاريف التكوين والتداريب454

34------ المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات771

شراء المتعة والخدمات40

4180 000--- شراء الوقود والزيوت331

4260 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

4320 000--- شراء لوازم المكتب و مواد الطباعة و المختبر351

445 000--- مصاريف الشهار والعلن46

4520 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

50300 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

60------ دفع مساهمة المغرب برسم مشروع برنامج المم المتحدة للتنمية7113

شراء العتاد70

71------ اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

72------ شراء التجهيزات السمعية البصرية844

تكثيف و تحسين النتاج النباتي80

81------ شراء المدخلت الفلحية369

82------ شراء الغراس874

8350 000--- شراء المواد البيطرية361

84100 000--- شراء الفحول873

000 700 12  مجموع الفقرة :  31   9 485 000

مشروع التنمية القروية بالطلس المتوسط الشرقي 32 74

102 870 0002 000 000 دراسات ومساعدات451

أشغال التهيئة20

215 463 0007 400 000 أشغال الستصلح الفلحي المائي836

222 500 0004 700 000 أشغال الستصلحات  العقارية836

23------ أشغال تحسين المراعي836

24240 000--- أشغال احداث وتهيئة النقط المائية839

25100 0009 000 000 أشغال المسالك8312

26------ تهيئة المباني الدارية872

تأطير30

31------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

32------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

33600 000400 000 تداريب و تكوين454

34600 000700 000 المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية 571

القتصادية والجتماعية
35------ اليواء والطعام ومصاريف الستقبال47

شراء المتعة والخدمات40

41100 000--- شراء الوقود والزيوت331

42100 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371
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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 الفلحة والصيد البحري

4380 000--- شراء لوازم المكتب و مواد الطباعة و المختبر351

4410 000--- مصاريف الشهار والعلن46

4560 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

50530 000--- دفع لمراكز الشغال)1)751

60------ دفع مساهمة المغرب برسم مشروع برنامج المم المتحدة للتنمية7113

شراء العتاد70

71------ شراء التجهيزات السمعية البصرية844

7220 000--- شراء عتاد معلومياتي845

73------ شراء السيارات النفعية8511

74------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

75------ اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

تكثيف و تحسين النتاج النباتي80

81------ شراء المدخلت الفلحية369

82------ شراء الغراس874

83------ مصاريف نقل الغراس4219

84------ شراء مواد الصحة النباتية369

85------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني90

91------ شراء الفحول873

92------ شراء البذور العلفية والغذية874

93------ صيانة الدوات الصغرى والعتاد4132

94500 0001 500 000 شراء المواد البيطرية361

000 700 25  مجموع الفقرة :  32   13 773 000

 28 958 000 39 400 000  مجموع المادة :  7414 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات7415

التهيئات والتحسينات العقارية 10 77

10100 000--- دراسات وتحريات عن طريق المقاولة452

تدبير وادارة20

21------ شراء الوقود والزيوت331

22------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

23------ مصاريف الشهار والعلن46

24------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

000 100  مجموع الفقرة :  10 

مشاريع الستثمار في المناطق البورية 20 73

10500 000--- دفع لمراكز الشغال751

000 500  مجموع الفقرة :  20 

برنامج التنمية القروية المندمجة وتدبير الموارد الطبيعية)برنامج التعاون 

الوروبي المغربي ميدا

30 74

دراسات وأبحاث10

113 800 000--- مساعدة تقنية452

12------ دراسات عامة451

13------ دراسات تقنية452

14------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

151 500 000--- تداريب و تكوين454

16------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

شراء العتاد20
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

21------ شراء السيارات النفعية8511

22------ شراء عتاد معلومياتي845

23------ شراء عتاد النسخ849

24------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

25------ شراء عتاد تقني846

26------ شراء عتاد تقني وتربوي849

27------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء المتعة والخدمات30

31------ شراء لوازم المكتب351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء الوقود والزيوت331

34------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

35------ الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

36------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

3730 000--- مصاريف الشهار والعلن46

38------ شراء الخرائط، الصور الجوية والملتقطة بالقمار الصطناعية351

39------ اشتراك وتوثيق352

صيانة واصلح40

41------ صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

42------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

43------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

أشغال التهيئة القروية50

5110 000 000--- أشغال التهيئة القروية بالمقاولة836

52------ شراء المواد الكيميائية والسمدة36

53------ شراء البذور والغراس العلفية874

54------ تعويضات عن حماية الراضي584

55------ شراء مواد البناء32

تكثيف و تحسين النتاج النباتي60

61------ شراء المدخلت الفلحية369

62------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

63------ بناء وحدات التحسين823

64------ شراء تجهيزات من أجل تثمين المنتجات الفلحية842

65------ شراء الغراس874

66------ مصاريف نقل الغراس4219

67------ شراء أدوات صغيرة391

68------ شراء عتاد تقني846

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني70

71------ شراء الماشية الحية873

72------ شراء الدواجن حيوانات873

73------ شراء خليا النحل399

74------ شراء المواد الحيائية والصيدلة والكيميائية36

75------ شراء البذور العلفية والغذية874

80------ المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات771

90------ )مصاريف متعلقة ببرنامج التنمية القروية المندمجة وتدبير الموارد الطبيعية002

000 330 15  مجموع الفقرة :  30 

 15 930 000  مجموع المادة :  7415 
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

جهة طنجة - تطوان7416

التهيئات والتحسينات العقارية 10 77

تدبير وادارة10

11------ شراء الوقود والزيوت331

12------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

13------ مصاريف الشهار والعلن46

14------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

20------ دراسات وتحريات عن طريق المقاولة452

 مجموع الفقرة :  10 

مشاريع الستثمار في المناطق البورية 20 73

10------ دفع لمراكز الشغال751

 مجموع الفقرة :  20 

برنامج التنمية القروية المندمجة وتدبير الموارد الطبيعية)برنامج التعاون 

الوروبي المغربي ميدا

30 74

دراسات وأبحاث10

11------ مساعدة تقنية452

12------ دراسات عامة451

13------ دراسات تقنية452

14------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

15------ تداريب و تكوين454

16------ مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة الشغال886

شراء العتاد20

21------ شراء السيارات النفعية8511

22------ شراء عتاد معلومياتي845

23------ شراء عتاد النسخ849

24------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

25------ شراء عتاد تقني846

26------ شراء عتاد تقني وتربوي849

27------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء المتعة والخدمات30

31------ شراء لوازم المكتب351

32------ شراء لوازم معلومياتية353

33------ شراء الوقود والزيوت331

34------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

35------ الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت434

36------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

37------ مصاريف الشهار والعلن46

38------ شراء الخرائط، الصور الجوية والملتقطة بالقمار الصطناعية351

39------ اشتراك وتوثيق352

صيانة واصلح40

41------ صيانة وإصلح السيارات والليات الخرى4131

42------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

43------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

أشغال التهيئة القروية50

51------ أشغال التهيئة القروية بالمقاولة836

52------ شراء المواد الكيميائية والسمدة36
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

53------ شراء البذور والغراس العلفية874

54------ تعويضات عن حماية الراضي584

55------ شراء مواد البناء32

تكثيف و تحسين النتاج النباتي60

61------ شراء المدخلت الفلحية369

62------ مصاريف تحليل التربة و الغراس و الماء499

63------ بناء وحدات التحسين823

64------ شراء تجهيزات من أجل تثمين المنتجات الفلحية842

65------ شراء الغراس874

66------ مصاريف نقل الغراس4219

67------ شراء أدوات صغيرة391

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني70

71------ شراء الماشية الحية873

72------ شراء الدواجن حيوانات873

73------ شراء خليا النحل399

74------ شراء المواد الحيائية والصيدلة والكيميائية36

75------ شراء البذور العلفية والغذية874

80------ اعانات ومساعدات589

90------ )مصاريف متعلقة ببرنامج التنمية القروية المندمجة وتدبير الموارد الطبيعية002

 مجموع الفقرة :  30 

 مجموع المادة :  7416 

المكاتب الجهوية للستثمار الفلحي7500

جهة سوس - ماسة - درعة7504

مساهمة في نفقات التجهيز للمكاتب الجهوية للستثمار الفلحي 10 71

1024 150 000--- اعانة التجهيز للمكتب الجهوي للستثمار الفلحي لورزازات751

20112 270 00067 191 000 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي للستثمار الفلحي لسوس ماسة751

000 191 67  مجموع الفقرة :  10   136 420 000

 136 420 000 67 191 000  مجموع المادة :  7504 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن7505

مساهمة في نفقات التجهيز للمكاتب الجهوية للستثمار الفلحي 10 71

10315 050 000126 000 000 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي للستثمار الفلحي للغرب751

000 000 126  مجموع الفقرة :  10   315 050 000

 315 050 000 126 000 000  مجموع المادة :  7505 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز7507

مساهمة في نفقات التجهيز للمكاتب الجهوية للستثمار الفلحي 10 71

10126 550 00018 900 000 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي للستثمار الفلحي للحوز751

000 900 18  مجموع الفقرة :  10   126 550 000

 126 550 000 18 900 000  مجموع المادة :  7507 

الجهة الشرقية7508

مساهمة في نفقات التجهيز للمكاتب الجهوية للستثمار الفلحي 10 71

1074 044 00039 561 000 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي للستثمار الفلحي لملوية751

000 561 39  مجموع الفقرة :  10   74 044 000

 74 044 000 39 561 000  مجموع المادة :  7508 
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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 الفلحة والصيد البحري

جهة دكالة - عبدة7511

مساهمة في نفقات التجهيز للمكاتب الجهوية للستثمار الفلحي 10 71

10338 568 000198 210 000 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي للستثمار الفلحي لدكالة751

000 210 198  مجموع الفقرة :  10   338 568 000

 338 568 000 198 210 000  مجموع المادة :  7511 

جهة تادلة - أزيلل7512

مساهمة في نفقات التجهيز للمكاتب الجهوية للستثمار الفلحي 10 71

10116 800 00056 000 000 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي للستثمار الفلحي لتادلة751

000 000 56  مجموع الفقرة :  10   116 800 000

 116 800 000 56 000 000  مجموع المادة :  7512 

جهة مكناس -  تافيللت7513

مساهمة في نفقات التجهيز للمكاتب الجهوية للستثمار الفلحي 10 71

1082 491 00061 500 000 اعانة التجهيز للمكتب الجهوي للستثمار الفلحي لتافللت751

000 500 61  مجموع الفقرة :  10   82 491 000

 82 491 000 61 500 000  مجموع المادة :  7513 

جهة طنجة - تطوان7516

مساهمة في نفقات التجهيز للمكاتب الجهوية للستثمار الفلحي 10 71

10112 077 000--- اعانة التجهيز للمكتب الجهوي للستثمار الفلحي لللكوس751

000 077 112  مجموع الفقرة :  10 

 112 077 000  مجموع المادة :  7516 

كتابة الدولة لدى وزير الفلحة والتنمية القروية والصيد البحري 8000

المكلفة بالتنمية القروية
دعم المهام 10 74

10------ شراء الوقود والزيوت331

20------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

30------ شراء لوازم المكتب351

40------ شراء لوازم معلومياتية353

 مجموع الفقرة :  10 

التنمية القروية 20 74

10------ 74PL480 دفع لصندوق التنمية القروية برسم اتفاقية

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

30------ المساهمة في المشاريع المتبناة في إطار الشراكة مع الجمعيات771

 مجموع الفقرة :  20 

البرنامج الوطني لمحاربة التصحر 30 77

10------ دراسات ومساعدات451

20------ أشغال التهيئة القروية بالمقاولة836

أشغال التهيئة القروية بالوكالة30

31------ شراء أدوات صغيرة391

32------ شراء عتاد تقني846

33------ شراء مواد البناء32

تكثيف و تحسين النتاج النباتي40

41------ شراء الغراس874

42------ مصاريف نقل الغراس4219
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

43------ شراء المدخلت الفلحية369

44------ شراء عتاد تقني846

تكثيف و تحسين النتاج الحيواني50

51------ شراء الفحول873

52------ شراء البذور العلفية والغذية874

53------ شراء المواد البيطرية361

54------ أعتدة أخرى849

تأطير60

61------ مصاريف تنظيم التظاهرات الفلحية46

62------ مصاريف سفر الفلحين في المغرب499

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

70------ شراء الوقود والزيوت331

80------ شراء لوازم المكتب351

 مجموع الفقرة :  30 

 مجموع المادة :  8000 

ميدان الصيد البحري9000

الدارة العامة9100
بناء وتجهيز المصالح المركزية 10 78

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

303 550 0002 000 000 أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

401 000 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد تقني846

622 379 0003 000 000 شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

63------ شراء واقامة عتاد المواصلت السلكية واللسلكية849

64------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

65------ شراء معدات و توابع التصال844

بنك المعطيات ونظام العلم70

71------ مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام العلم459

72------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

73------ مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية4133

دراسات80

81650 0002 000 000 دراسات عامة451

82------ دراسات و مراقبات452

83700 0001 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

84------ دراسات معلومياتية453

85------ مصاريف التدقيق و التقييم459

86450 0001 000 000 مصاريف المساعدة التقنية ولخبرات المختلفة452

87------ دراسات و أعمال التصال451

نفقات أخرى90

912 000 000500 000 مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46
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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 الفلحة والصيد البحري

92100 000--- مصاريف ابتكار وطبع الملصقات46

9350 000500 000 تهيئة الروقة وقاعات العرض872

94------ شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع399

000 000 10  مجموع الفقرة :  10   10 879 000

التنمية القروية 20 74

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

 مجموع الفقرة :  20 

أمن الملحة ، برج المراقبة 30 78

10------ دراسات ومساعدات451

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ شراء عتاد تقني846

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

 مجموع الفقرة :  30 

 10 879 000 10 000 000  مجموع المادة :  9100 

المصالح الخارجية لميدان الصيد البحري9400
بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10 78

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30300 0002 500 000 أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40150 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

شراء العتاد60

61150 000--- شراء عتاد تقني846

62------ شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

63------ شراء واقامة عتاد المواصلت السلكية واللسلكية849

64------ شراء وتركيب عتاد التصالت849

دراسات70

71------ دراسات عامة451

72------ دراسات و مراقبات452

73------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

نفقات أخرى80

81700 000--- مصاريف التكوين والتدريب الضافي454

82------ مصاريف ابتكار و تطوير بنوك المعطيات ونظام العلم459

83------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

84------ مصاريف ابتكار وطبع الملصقات46

85------ شراء دعامات و مأطورات تقديم المشاريع399

86------ دفع لفائدة وكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية لقاليم الجنوب751

87------ دفع لوكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية بعمالت وأقاليم الشمال751

000 500 2  مجموع الفقرة :  10   1 300 000

بناء و تجهيز نقط مجهزة للتفريغ)1 20 78

10------ شراء الراضي811

دراسات20

21100 000500 000 دراسات عامة451
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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 الفلحة والصيد البحري

22100 000500 000 دراسات و مراقبات452

23200 0001 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

3010 000 00010 000 000 بناء نقط التفريغ المهيئة825

40500 0002 000 000 أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي8311

نفقات أخرى90

91------ دفع لفائدة وكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية لقاليم الجنوب751

92------ دفع لوكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية بعمالت وأقاليم الشمال751

000 000 14  مجموع الفقرة :  20   10 900 000

 12 200 000 16 500 000  مجموع المادة :  9400 

جهة وادي الذهب- الكويرة9401

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10 78

10------ شراء الراضي811

20200 0002 000 000 تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40150 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

5340 000--- شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد تقني846

62------ شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

63------ شراء واقامة عتاد المواصلت السلكية واللسلكية849

دراسات70

71------ دراسات عامة451

72------ دراسات و مراقبات452

73------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

80------ دفع لفائدة وكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية لقاليم الجنوب751

000 000 2  مجموع الفقرة :  10   390 000

 390 000 2 000 000  مجموع المادة :  9401 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء9402

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10 78

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

5320 000--- شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد تقني846
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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 الفلحة والصيد البحري

62------ شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

63------ شراء واقامة عتاد المواصلت السلكية واللسلكية849

دراسات70

71------ دراسات عامة451

72------ دراسات و مراقبات452

73------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

80------ دفع لفائدة وكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية لقاليم الجنوب751

000 20  مجموع الفقرة :  10 

 20 000  مجموع المادة :  9402 

جهة كلميم - السمارة9403

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10 78

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

5230 000--- شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد تقني846

62------ شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

63------ شراء واقامة عتاد المواصلت السلكية واللسلكية849

دراسات70

71------ دراسات عامة451

72------ دراسات و مراقبات452

73------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

80------ دفع لفائدة وكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية لقاليم الجنوب751

000 30  مجموع الفقرة :  10 

بناء و تجهيز نقط مجهزة للتفريغ)1 20 78

10------ شراء الراضي811

دراسات20

21------ دراسات عامة451

22------ دراسات و مراقبات452

23------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

30------ بناء نقط التفريغ المهيئة825

40------ أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي8311

 مجموع الفقرة :  20 

 30 000  مجموع المادة :  9403 

جهة سوس - ماسة - درعة9404

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10 78
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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 الفلحة والصيد البحري

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40100 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

5370 000--- شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد تقني846

62120 000--- شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

63------ شراء واقامة عتاد المواصلت السلكية واللسلكية849

دراسات70

71------ دراسات عامة451

72------ دراسات و مراقبات452

73------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

000 290  مجموع الفقرة :  10 

 290 000  مجموع المادة :  9404 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن9405

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10 78

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد تقني846

62------ شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

63------ شراء واقامة عتاد المواصلت السلكية واللسلكية849

دراسات70

71------ دراسات عامة451

72------ دراسات و مراقبات452

73------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

 مجموع الفقرة :  10 

بناء و تجهيز نقط مجهزة للتفريغ)1 20 78

10------ شراء الراضي811

دراسات20

21------ دراسات عامة451

22------ دراسات و مراقبات452

23------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

30------ بناء نقط التفريغ المهيئة825

40------ أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي8311

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  9405 

جهة الشاوية - ورديغة9406

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10 78

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد تقني846

62------ شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

63------ شراء واقامة عتاد المواصلت السلكية واللسلكية849

دراسات70

71------ دراسات عامة451

72------ دراسات و مراقبات452

73------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

 مجموع الفقرة :  10 

بناء و تجهيز نقط مجهزة للتفريغ)1 20 78

10------ شراء الراضي811

دراسات20

21------ دراسات عامة451

22------ دراسات و مراقبات452

23------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

30------ بناء نقط التفريغ المهيئة825

40------ أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي8311

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  9406 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز9407

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10 78

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50
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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 الفلحة والصيد البحري

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

5320 000--- شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد تقني846

62------ شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

63------ شراء واقامة عتاد المواصلت السلكية واللسلكية849

دراسات70

71------ دراسات عامة451

72------ دراسات و مراقبات452

73------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

000 20  مجموع الفقرة :  10 

 20 000  مجموع المادة :  9407 

الجهة الشرقية9408

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10 78

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد تقني846

62------ شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

63------ شراء واقامة عتاد المواصلت السلكية واللسلكية849

دراسات70

71------ دراسات عامة451

72------ دراسات و مراقبات452

73------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

80------ دفع لوكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية بعمالت وأقاليم الشمال751

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  9408 

جهة الدارالبيضاء الكبرى9409

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10 78

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40100 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد تقني846
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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 الفلحة والصيد البحري

62------ شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

63------ شراء واقامة عتاد المواصلت السلكية واللسلكية849

دراسات70

71------ دراسات عامة451

72------ دراسات و مراقبات452

73------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

000 100  مجموع الفقرة :  10 

بناء و تجهيز نقط مجهزة للتفريغ)1 20 78

10------ شراء الراضي811

دراسات20

21------ دراسات عامة451

22------ دراسات و مراقبات452

23200 0002 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

30------ بناء نقط التفريغ المهيئة825

40------ أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي8311

000 000 2  مجموع الفقرة :  20   200 000

 300 000 2 000 000  مجموع المادة :  9409 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير9410

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10 78

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد تقني846

62------ شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

63------ شراء واقامة عتاد المواصلت السلكية واللسلكية849

دراسات70

71------ دراسات عامة451

72------ دراسات و مراقبات452

73------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

 مجموع الفقرة :  10 

بناء و تجهيز نقط مجهزة للتفريغ)1 20 78

10------ شراء الراضي811

دراسات20

21------ دراسات عامة451

22------ دراسات و مراقبات452

23------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881
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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 الفلحة والصيد البحري

30------ بناء نقط التفريغ المهيئة825

40------ أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي8311

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  9410 

جهة دكالة - عبدة9411

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10 78

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

5360 000--- شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد تقني846

62------ شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

63------ شراء واقامة عتاد المواصلت السلكية واللسلكية849

دراسات70

71------ دراسات عامة451

72------ دراسات و مراقبات452

73------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

000 60  مجموع الفقرة :  10 

بناء و تجهيز نقط مجهزة للتفريغ)1 20 78

10------ شراء الراضي811

دراسات20

21------ دراسات عامة451

22------ دراسات و مراقبات452

23------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

3013 000 00040 000 000 بناء نقط التفريغ المهيئة825

40------ أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي8311

000 000 40  مجموع الفقرة :  20   13 000 000

 13 060 000 40 000 000  مجموع المادة :  9411 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات9415

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10 78

10------ شراء الراضي811

20700 0001 000 000 تشييد المباني الدارية8211
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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 الفلحة والصيد البحري

30------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد تقني846

62------ شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

63------ شراء واقامة عتاد المواصلت السلكية واللسلكية849

دراسات70

71------ دراسات عامة451

72------ دراسات و مراقبات452

73------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

80------ دفع لوكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية بعمالت وأقاليم الشمال751

000 000 1  مجموع الفقرة :  10   700 000

بناء و تجهيز نقط مجهزة للتفريغ)1 20 78

10------ شراء الراضي811

دراسات20

21------ دراسات عامة451

22------ دراسات و مراقبات452

23------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

30------ بناء نقط التفريغ المهيئة825

40------ أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي8311

 مجموع الفقرة :  20 

 700 000 1 000 000  مجموع المادة :  9415 

جهة طنجة - تطوان9416

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10 78

10------ شراء الراضي811

201 000 0003 000 000 تشييد المباني الدارية8211

30200 0002 000 000 أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد تقني846

62------ شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص845

63------ شراء واقامة عتاد المواصلت السلكية واللسلكية849

دراسات70

71------ دراسات عامة451
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

72100 0001 500 000 دراسات و مراقبات452

7350 0001 500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

80------ دفع لوكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية بعمالت وأقاليم الشمال751

000 000 8  مجموع الفقرة :  10   1 350 000

بناء و تجهيز نقط مجهزة للتفريغ)1 20 78

10------ شراء الراضي811

دراسات20

211 000 000500 000 دراسات عامة451

221 000 0001 000 000 دراسات و مراقبات452

233 000 0001 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

305 000 00060 000 000 بناء نقط التفريغ المهيئة825

40500 0002 000 000 أشغال تهيئة و إقامة نقط التفريغ المهيئة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي8311

907 000 000--- دفع لوكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية بعمالت وأقاليم الشمال751

000 500 64  مجموع الفقرة :  20   17 500 000

 18 850 000 72 500 000  مجموع المادة :  9416 

مديرية الصيد البحري وتربية الحياء البحرية9600
دراسات حول قطاع الصيد البحري 10 78

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات و مراقبات452

30------ دراسات و مساعدة تقنية452

40------ دراسات حول البنيات الساسية وتهيئة الموانىة451

50200 0001 000 000 دراسات حول القطاع البحري451

60------ دراسات عامة تقنية واقتصادية451

000 000 1  مجموع الفقرة :  10   200 000

حماية الثروات السمكية)1) 20 78

103 700 000--- إعانة التجهيز للمصلحة ذات التسيير المستقل المكلفة بحماية الثروات السمكية751

20120 000 000--- إعانة لصندوق تنمية الصيد البحري74

000 700 123  مجموع الفقرة :  20 

الحراسة البحرية 30 78

10168 000--- شراء عتاد تقني846

203 580 000500 000 شراء معدات و تجهيزات الحراسة849

30400 000500 000 ترتيب وتهيئة وتركيب872

40------ تشييد المباني الدارية8211

502 010 000--- شراء السيارات النفعية8511

60400 000--- صيانة وإصلح عتاد وتجهيزات المراقبة البحرية4132

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

80------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع46

000 000 1  مجموع الفقرة :  30   6 558 000

البحث العلمي في الميدان السمكي 40 78

1030 000 000--- إعانة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري751

2050 000--- مصاريف مالية64

دراسات30
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

31------ دراسات عامة451

32------ دراسات التأثير451

33------ مصاريف المساعدة التقنية، والبحث, والتدقيق459

000 050 30  مجموع الفقرة :  40 

برنامج لدعم الرفع من قيمة منتجات الصيد البحري 50 78

10------ تشييد البنايات8211

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ دراسات ومساعدات451

شراء العتاد التقني والمعلومياتي40

41------ دراسات معلومياتية453

42------ شراء عتاد معلومياتي845

43------ شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

44------ شراء عتاد تقني846

50------ مصاريف التكوين والتدريب الضافي454

60------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع46

70------ دراسات عامة451

80------ أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي8311

90------ نشر و إذاع و اتصال46

 مجموع الفقرة :  50 

إنعاش الصيد الساحلي)1) 60 78

10100 000 000--- دفع لفائدة المكتب الوطنى للصيد )1)751

000 000 100  مجموع الفقرة :  60 

بناء و تجهيز قرى الصيادين )1) 70 78

10------ شراء الراضي811

دراسات20

21700 000500 000 دراسات عامة451

22------ دراسات و مراقبات452

23------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

30------ تشييد مباني خاصة بقرى الصيادين8211

40------ بناء منشأت بحرية خاصة بقرى الصيادين8341

50------ أشغال تهيئة وإقامة قرى الصيادين872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي845

90------ أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي8311

000 500  مجموع الفقرة :  70   700 000

 261 208 000 2 500 000  مجموع المادة :  9600 

جهة سوس - ماسة - درعة9604

بناء و تجهيز قرى الصيادين )1) 10 78

10------ شراء الراضي811

دراسات20

21------ دراسات عامة451

22------ دراسات و مراقبات452

23------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

30------ تشييد مباني خاصة بقرى الصيادين8211

40------ بناء منشأت بحرية خاصة بقرى الصيادين8341
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

50------ أشغال تهيئة وإقامة قرى الصيادين872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي845

90------ أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي8311

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  9604 

جهة دكالة - عبدة9611

بناء و تجهيز قرى الصيادين )1) 10 78

10------ شراء الراضي811

دراسات20

21------ دراسات عامة451

22200 000500 000 دراسات و مراقبات452

23800 0001 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

304 600 00010 000 000 تشييد مباني خاصة بقرى الصيادين8211

40------ بناء منشأت بحرية خاصة بقرى الصيادين8341

50------ أشغال تهيئة وإقامة قرى الصيادين872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي845

90------ أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي8311

000 500 11  مجموع الفقرة :  10   5 600 000

 5 600 000 11 500 000  مجموع المادة :  9611 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات9615

بناء و تجهيز قرى الصيادين )1) 10 78

10------ شراء الراضي811

دراسات20

21------ دراسات عامة451

22------ دراسات و مراقبات452

23------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

30------ تشييد مباني خاصة بقرى الصيادين8211

40------ بناء منشأت بحرية خاصة بقرى الصيادين8341

50------ أشغال تهيئة وإقامة قرى الصيادين872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي845

90------ أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي8311

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  9615 

جهة طنجة - تطوان9616

بناء و تجهيز قرى الصيادين )1) 10 78

10------ شراء الراضي811

دراسات20

21------ دراسات عامة451

22------ دراسات و مراقبات452
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

23------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

304 100 000500 000 تشييد مباني خاصة بقرى الصيادين8211

40------ بناء منشأت بحرية خاصة بقرى الصيادين8341

50400 0002 500 000 أشغال تهيئة وإقامة قرى الصيادين872

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد معلومياتي845

90400 0002 000 000 أشغال و مراقبة بناء الربط الطرقي8311

000 000 5  مجموع الفقرة :  10   4 900 000

 4 900 000 5 000 000  مجموع المادة :  9616 

مديرية التكوين البحري والترقية الجتماعية والمهنية9700
مصاريف المصالح المركزية 10

النعاش الجتماعي المهني 11 78

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

201 600 000--- مصاريف التكوين والتدريب الضافي454

30------ مساعدة تقنية452

40100 000--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

50------ اشتراك وتوثيق وطبع352

60------ شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

000 700 1  مجموع الفقرة :  11 

تكوين بحري )1) 12 34

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

6050 000--- شراء عتاد سمعي ـ بصري844

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80300 000400 000 دراسات عامة451

90150 000--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع46

000 400  مجموع الفقرة :  12   500 000

نفقات مؤسسات التكوين المهني 20 34

10100 000400 000 شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

40100 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

60400 000--- شراء العتاد التعليمي84

70100 000--- شراء وتركيب العتاد التقني84

000 400  مجموع الفقرة :  20   700 000
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

مشاريع التعاون 30 78

10------ مصاريف مالية64

 مجموع الفقرة :  30 

اغاثة بحرية 40 78

101 000 00011 000 000 شراء بواخر للنقاد852

20------ تداريب و تكوين454

دراسات30

31------ دراسات و مساعدة تقنية452

32100 000200 000 دراسات و مراقبات452

33400 000500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

40------ أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

50750 000500 000 شراء وتركيب العتاد التقني84

60------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

70750 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

801 000 00011 000 000 تشييد المباني الدارية8211

000 200 23  مجموع الفقرة :  40   4 000 000

بناء و تجهيز و تهيئة مركز التاهيل المهني البحري بالدار البيضاء 50 78

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية30

31180 000--- أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

32140 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

40100 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

5310 000--- شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

60200 000--- شراء عتاد تقني846

7070 000--- شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء العتاد التعليمي84

000 700  مجموع الفقرة :  50 

بناء و تجهيز و تهيئة مركز التاهيل المهني البحري بالداخلة 60 78

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية30

31200 000--- أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

32100 000--- صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد40

4150 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ شراء العتاد التعليمي84

43200 000--- شراء عتاد الداخليات849

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

60170 000--- شراء عتاد تقني846

7050 000--- شراء عتاد معلومياتي845
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1.2.2.0.0.20.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الفلحة والصيد البحري

8030 000--- أتعاب المهندسين المعماريين455

90------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

000 800  مجموع الفقرة :  60 

بناء وتجهيز وتهيئة مركز التأهيل المهني البحري بالناضور 70 78

10------ شراء الراضي811

20------ تشييد المباني الدارية8211

أشغال التهيئة صيانة و إصلح البنايات الدارية30

31150 000--- أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

32------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

40100 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات50

51------ شراء السيارات النفعية8511

52------ شراء السيارات السياحية8512

53------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

60300 000--- شراء عتاد تقني846

70150 000--- شراء عتاد معلومياتي845

80------ أتعاب المهندسين المعماريين455

90------ شراء العتاد التعليمي84

000 700  مجموع الفقرة :  70 

تحويلت لفائدة مؤسسات التكوين 80 78

103 300 000--- اعانة التجهيز لمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة751

000 300 3  مجموع الفقرة :  80 

 12 400 000 24 000 000  مجموع المادة :  9700 

مديرية صناعات الصيد البحري9800
دراسات عامة 10 78

103 800 0002 000 000 دراسات عامة451

201 161 000500 000 دراسات ومساعدات451

30------ شراء عتاد تقني و علمي84

40------ شراء عتاد معلومياتي845

502 000 000500 000 مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات454

60------ نشر و إذاع و اتصال46

70------ تداريب و تكوين454

000 000 3  مجموع الفقرة :  10   6 961 000

مساعدة الوحدات الصناعية 20 64

10------ مساعدة تقنية452

20------ الشهار والطبع والعلن46

30------ اكتراء وسائل النقل4421

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

50------ شراء السيارات النفعية8511

60------ شراء عتاد تقني و علمي84

70------ شراء لوازم و مواد للمختبرات399

80180 000--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم359

9070 000--- مصاريف ابتكار وطبع الملصقات46

000 250  مجموع الفقرة :  20 

 7 211 000 3 000 000  مجموع المادة :  9800 

000 000 240 1 000 058 353 4  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.20.000 

560



قانون المالية لسنة 2009

وزارة الشباب و الرياضة

ميزانية التسيير

000 035 386 الموظفون و العوان

000 868 160 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 628 995 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 160 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها

561



ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.21.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشباب و الرياضة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام45

111379 005 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

1122 320 000 أعوان دائمون21

1132 671 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

تعويضات عن الساعات الضافية40

12180 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية41

12180 000 مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات42

تعويضات أخرى ممثلة للمصاريف50

122--- تعويض عن التنصيب51

1435 000 مساعدة استثنائية عن السكن52

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

454115 000 تعويضات التدريب54

122194 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة55

تعويضات عن الخطار والعباء60

1235 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين61

123150 000 تعويضات عن الخطار للعوان العاملين بمراكز المراقبة وإعادة التربية62

1241 510 000 تعويضات جزافية عن المخيمات63

000 035 386 مجموع الفقرة :  10

000 035 386 مجموع المادة :  0000 

000 035 386 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.21.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.21.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشباب و الرياضة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام45

تحملت عقارية10

2250 000 ضرائب ورسوم11

44123 258 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4413--- اكتراء المساكن الدارية وتحملت تابعة13

4411--- مستحقات الحتلل المؤقت للملك العمومي14

41111 050 000 صيانة وإصلح المباني الدارية15

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب16

499282 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة17

رسوم وإتاوات20

4313 978 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

352--- الشتراكات في شبكة النترنيت22

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة23

431--- مستحقات متعلقة بالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة24

434200 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت25

3324 235 000 مستحقات الكهرباء26

3335 000 000 مستحقات الماء27

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351800 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

413470 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

عتاد تقني ومعلومياتي40

846--- شراء عتاد تقني41

845--- شراء عتاد معلومياتي42

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني43

353200 000 لوازم المعلوميات والبرامج44

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني45

4133200 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات46

8795 000 شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة47

35350 000 شراء لوازم التصوير ومصاريف السحب التصويري48

حظيرة السيارات50

4131300 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات51

331800 000 شراء الوقود والزيوت52

371100 000 شراء قطع الغيار والمطاطيات53

24100 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية54

493195 000 مصاريف تأمين السيارات55

نقل وتنقل60

4211460 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب61

4212250 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج62

4213200 000 نقل وعبور وشحن وتفريغ الثاث والعتاد63

4221780 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة64

421480 000 تعويضات كيلومترية65

4222120 000 تعويضات المهمة بالخارج66

442120 000 اكتراء السيارات67
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.21.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشباب و الرياضة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

نفقات مختلفة70

342--- لباس العوان71

47250 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال72

48110 000 مصاريف الحتفال73

46180 000 مصاريف الشهار والعلن74

352470 000 اشتراك وتوثيق وطبع75

399100 000 شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات76

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية77

3960 000 شراء صور صاحب الجللة والرايات واللفتات78

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها79

شراء مواد الطاقة و مشتقاتها80

331--- شراء الوقود والزيوت81

334--- شراء المحروقات والغاز82

33620 000 شراء الفحم والخشب83

33640 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة84

مصاريف تنظيم المدارسات والتداريب90

47--- مصاريف الستقبالت91

47--- مصاريف القامة والطعام92

121--- مصاريف التصحيح والتعاب93

454--- مصاريف تنشيط الندوات94

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها95

31195 000 تغذية النسان96

3345 000 شراء المحروقات )غاز وخشب الطهي)97

000 383 24 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة للعمال الجتماعية64
58950 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573450 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 500 مجموع الفقرة :  20

000 883 24 مجموع المادة :  0000 

مديرية الميزانية والتجهيز2000
10 دعم المهام11

تحملت عقارية10

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية11

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب12

363--- شراء مواد الصيانة13

39--- شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير14

353--- شراء لوازم كهربائية و إلكترونية و تقنية15

369--- مصاريف ملء المطفآت16

499--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة17

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب21

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات22

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب23

عتاد تقني ومعلومياتي30

846--- شراء عتاد تقني31

845--- شراء عتاد معلومياتي32
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.21.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشباب و الرياضة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

353--- شراء لوازم للعتاد التقني33

353--- شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية34

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني35

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

نقل وتنقل40

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة42

4214--- تعويضات كيلومترية43

4421--- اكتراء السيارات44

نفقات مختلفة50

47--- مصاريف االقامة والستقبال51

352--- اشتراك وتوثيق وطبع52

459--- مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية53

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها54

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  2000 

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية3000
10 دعم المهام11

تحملت عقارية10

41112 330 800 صيانة وإصلح المباني الدارية11

أثاث وعتاد ولوازم المكتب20

351155 500 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات21

شراء العتاد التقني والمعلومياتي30

84671 500 شراء عتاد تقني31

845--- شراء عتاد معلومياتي32

353128 500 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي33

4132120 000 صيانة وإصلح العتاد التقني34

4133120 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات35

نقل وتنقل40

421176 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

421172 000 نقل الشباب داخل المغرب42

4212120 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج43

4221125 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

422280 000 تعويضات المهمة بالخارج45

442130 000 اكتراء السيارات46

عتاد وتجهيز للرياضة50

849--- شراء عتاد للرياضات51

849--- شراء التجهيزات الفردية للرياضيين52

4132--- صيانة وإصلح عتاد الرياضة53

نفقات مختلفة60

879--- شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة61

419--- صيانة و إصلح عتاد و أثاث التخييم و النوم و المطبخ و المغسلة62

4132--- صيانة و إصلح المولدات الكهربائية و المضخات63

849--- شراء عتاد المطعم64

879--- شراء عتاد التخييم65

300 429 3 مجموع الفقرة :  10
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.21.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشباب و الرياضة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

20 أنشطة إجتماعية وتربوية للشبيبة والطفولة وشؤون المرأة45

علجات ومواد صيدلية10

36140 000 شراء الدوية ومواد الصيدلة11

492--- استشفاء واستشارات طبية12

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي الطعمة20

3115 395 600 تغذية النسان21

339233 400 شراء المحروقات لتشغيل المطابخ22

47200 000 مصاريف القامة والطعام23

نفقات مختلفة30

342250 000 لباس الشباب31

43910 000 مصاريف المراسلت للشباب32

58960 000 مكسب الشباب33

3950 000 مصاريف النظافة الجسدية34

45570 000 أتعاب الطباء المكلفين بالفحص الطبي داخل المراكز و مؤسسات الشباب35

391 775 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية36

352--- توثيق وشراء الكتب لمؤسسات الشباب37

121737 000 تعويضات جزافية للمساعدين عرضيا في النوادي النسوية وفي رياض الطفال38

121371 200 تعويضات جزافية للمساعدين عرضيا في مراكز التكوين المهني و في مراكز الشباب39

نفقات أخرى40

32--- شراء مواد البناء41

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة42

331--- شراء الوقود و الزيوت لتسيير المولدات الكهربائية و المدخات النارية43

4780 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال44

39910 000 شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات45

352664 000 اشتراك وتوثيق وطبع46

200 946 9 مجموع الفقرة :  20

30 برنامج "عطلة للجميع45

تحملت عقارية10

4111400 000 صيانة وإصلح المباني الدارية11

872500 000 ترتيب وتهيئة وتركيب12

رسوم وإتاوات20

431300 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

3321 100 000 مستحقات الكهرباء22

3331 100 000 مستحقات الماء23

حظيرة السيارات30

4131100 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331300 000 شراء الوقود والزيوت32

نقل وتنقل40

42112 000 000 نقل الشباب داخل المغرب41

4213100 000 نقل وعبور وشحن وتفريغ الثاث والعتاد42

4421900 000 اكتراء السيارات43

نفقات مختلفة50

879500 000 شراء معدات الفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة51

419330 000 صيانة و إصلح عتاد و أثاث التخييم و النوم و المطبخ و المغسلة52

4132200 000 صيانة و إصلح المولدات الكهربائية و المضخات53

849--- شراء عتاد المطعم54

8792 000 000 شراء عتاد التخييم55
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.21.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشباب و الرياضة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

39400 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية56

331200 000 شراء الوقود و الزيوت لتسيير المولدات الكهربائية و المدخات النارية57

4931 700 000 تأمين الشباب خلل تنظيم المخيمات58

1211 500 000 تعويضات جزافية عن المخيمات59

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي الطعمة60

31139 800 000 تغذية النسان61

339700 000 شراء المحروقات لتشغيل المطابخ62

إعانة ومساعدة لجمعيات الطفولة70

572400 000 إعانة لفائدة المخيمات الحضرية71

47--- اليواء والطعام ومصاريف الستقبال80

000 530 54 مجموع الفقرة :  30

40 إعانة ومساعدة لجمعيات ومؤسسات الشباب والطفولة ودعم شؤون المرأة64
5721 800 000 إعانة لفائدة الجمعيات والمنظمات الوطنية للشباب والطفولة10

572690 000 إعانة لفائدة الجمعيات المحلية للشباب والطفولة20

57220 000 إعانات لفائدة المنظمات والمؤسسات الحرة المهتمة بالطفولة المهملة30

572--- إعانة لفائدة المخيمات الحضرية50

571400 000 إعانة لفائدة الوكالة المغربية التونسية للشباب60

572180 000 إعانة لفائدة الجمعيات المنظمة لوراش الشباب70

571150 000 إعانات للجمعيات النسوية والطفولة80

000 240 3 مجموع الفقرة :  40

50 التبادل الدولي المتعلق بأنشطة الشباب45
47250 000 مصاريف اليواء10

311100 000 شراء المواد الغدائية لتسيير مراكز الستقبال20

4421180 000 اكتراء السيارات للنقل الجماعي30

4212300 000 نقل الشباب إلى الخارج40

000 830 مجموع الفقرة :  50

تنظيم تظاهرات الشباب و الطفولة60

61 تنظيم المهرجان الوطني لمسرح الشباب45

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي الطعمة10

311279 000 تغذية النسان11

339--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ12

نقل وتنقل20

421137 560 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب21

422182 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة22

نفقات مختلفة30

3981 440 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية31

442230 000 اكتراء عتاد تقني32

459--- مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في تنظيم المهرجان33

459--- مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط34

849--- شراء العتاد الفني لخشبة المسرح35

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض36

4414--- اكتراء الروقة37

352--- اشتراك وتوثيق وطبع38

000 510 مجموع الفقرة :  61

62 تنظيم المهرجان الوطني للفنون التشكيلية45

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي الطعمة10

31132 000 تغذية النسان11
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشباب و الرياضة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

339--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ12

نقل وتنقل20

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب21

422111 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة22

نفقات مختلفة30

3915 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية31

4422--- اكتراء عتاد تقني32

459--- مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في تنظيم المهرجان33

459--- مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط34

849--- شراء العتاد الفني لخشبة المسرح35

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض36

441420 000 اكتراء الروقة37

35212 000 اشتراك وتوثيق وطبع38

399--- شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات39

58910 000 توزيع الجوائز40

000 100 مجموع الفقرة :  62

63 تنظيم المهرجان الوطني لسنيما الشباب45

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي الطعمة10

31161 600 تغذية النسان11

339--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ12

نقل وتنقل20

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب21

422111 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة22

نفقات مختلفة30

39--- شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية31

4422--- اكتراء عتاد تقني32

459--- مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في تنظيم المهرجان33

459--- مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط34

849--- شراء العتاد الفني لخشبة المسرح35

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض36

4414--- اكتراء الروقة37

352--- اشتراك وتوثيق وطبع38

399--- شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات39

58927 400 توزيع الجوائز40

000 100 مجموع الفقرة :  63

64 تنظيم المهرجان الوطني لموسيقى الشباب45

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي الطعمة10

31151 200 تغذية النسان11

339--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ12

نقل وتنقل20

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب21

422111 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة22

نفقات مختلفة30

39--- شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية31

442230 000 اكتراء عتاد تقني32

459--- مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في تنظيم المهرجان33

459--- مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط34
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشباب و الرياضة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

849--- شراء العتاد الفني لخشبة المسرح35

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض36

4414--- اكتراء الروقة37

35212 800 اشتراك وتوثيق وطبع38

399--- شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات39

58915 000 توزيع الجوائز40

000 120 مجموع الفقرة :  64

65 تنظيم المهرجانات الجهوية لدور الشباب45

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي الطعمة10

311132 650 تغذية النسان11

339--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ12

نقل وتنقل20

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب21

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة22

نفقات مختلفة30

3976 850 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية31

4422--- اكتراء عتاد تقني32

459--- مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين والشخاص المساهمين في تنظيم المهرجان33

459--- مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط34

849--- شراء العتاد الفني لخشبة المسرح35

849--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض36

4414--- اكتراء الروقة37

352--- اشتراك وتوثيق وطبع38

399--- شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات39

589--- توزيع الجوائز40

500 209 مجموع الفقرة :  65

70 برنامج أورو ميد الشباب45

تحملت عقارية10

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية11

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب12

رسوم وإتاوات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة22

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

عتاد تقني ومعلومياتي40

846--- شراء عتاد تقني41

845--- شراء عتاد معلومياتي42

353--- شراء لوازم للعتاد التقني43

353--- شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية44

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني45

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات46

353--- شراء لوازم التصوير ومصاريف السحب التصويري47

نقل وتنقل50

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج52
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشباب و الرياضة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

4222--- تعويضات المهمة بالخارج54

4421--- اكتراء السيارات55

نفقات مختلفة60

47--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال61

48--- مصاريف الحتفال62

46--- مصاريف الشهار والعلن63

352--- اشتراك وتوثيق وطبع64

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها65

493--- مصاريف التأمين66

572--- إعانة لفائدة الجمعيات والمنظمات الوطنية للشباب والطفولة67

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة70

452--- مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق71

مجموع الفقرة :  70

000 015 73 مجموع المادة :  3000 

مديرية الرياضات4000
10 أنشطة رياضية45

تحملت عقارية10

419--- صيانة واصلح المنشات الرياضية11

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب12

أثات وعتاد ولوازم المكتب20

87190 000 شراء عتاد وأثاث المكتب21

35180 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات22

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب23

4424--- اكتراء العتاد والثاث24

عتاد تقني ومعلومياتي30

846--- شراء عتاد تقني31

845100 000 شراء عتاد معلومياتي32

35360 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي33

413215 000 صيانة وإصلح العتاد التقني34

413315 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات35

عتاد وتجهيز للرياضة40

8491 000 000 شراء عتاد الرياضة41

849700 000 شراء التجهيزات الفردية للرياضيين42

4132--- صيانة وإصلح عتاد الرياضة43

نقل وتنقل50

421150 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

421150 000 مصاريف نقل الرياضيين داخل المغرب52

4212100 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج53

422180 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

422290 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- نقل وعبور وشحن وتفريغ الثاث والعتاد56

442120 000 اكتراء السيارات57

421430 000 تعويضات كيلومترية58

علجات ومنتوجات صيدلية وعتاد طبي60

36150 000 شراء المواد الصيدلية61
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشباب و الرياضة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

492--- استشفاء واستشارات طبية62

849100 000 شراء عتاد طبي63

36920 000 شراء المواد الستهلكية لتسيير العتاد الطبي64

413220 000 صيانة وإصلح العتاد الطبي65

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي الطعمة70

311--- تغذية النسان71

339--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ72

47900 000 مصاريف القامة والطعام73

نفقات مختلفة80

4932 000 000 تأمين رياضي81

39--- شراء مواد ولوازم لتسيير المنشآت الرياضية82

121--- تعويضات جزافية للمساعدين المستخدمين عرضيا في المدارس الرياضية83

352--- اشتراك وتوثيق وطبع84

47100 000 الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال85

399100 000 شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات86

45420 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها87

4640 000 مصاريف الشهار والعلن88

452--- مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق89

000 830 5 مجموع الفقرة :  10

20 تسيير المدارس الرياضية45

نقل وتنقل10

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب11

4211900 000 مصاريف نقل الرياضيين داخل المغرب12

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة13

4421--- اكتراء السيارات14

علجات ومنتوجات صيدلية وعتاد طبي20

361--- شراء المواد الصيدلية21

492--- استشفاء واستشارات طبية22

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي الطعمة30

3111 500 000 تغذية النسان31

339--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ32

47--- مصاريف القامة والطعام33

نفقات مختلفة40

493--- تأمين رياضي41

39--- شراء مواد ولوازم لتسيير المنشآت الرياضية42

352--- اشتراك وتوثيق وطبع44

47--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال45

399--- شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات46

849525 000 شراء التجهيزات الفردية للرياضيين47

849410 000 شراء عتاد الرياضة48

493--- تأمين الشباب خلل تنظيم النشطة بالمدارس الرياضية49

000 335 3 مجموع الفقرة :  20

الستعداد لللعاب ، المشاركة في اللعاب وتنظيم التظاهرات الرياضية30

31 العداد لللعاب45
57238 000 000 إعانات من أجل الستعداد لللعاب10

000 000 38 مجموع الفقرة :  31

32 المشاركة في اللعاب45
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشباب و الرياضة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

نقل وتنقل10

4211--- مصاريف نقل الرياضيين داخل المغرب11

4212--- مصاريف نقل الرياضيين إلى الخارج12

علجات ومواد صيدلية20

361--- شراء المواد الصيدلية21

492--- استشفاء واستشارات طبية22

47--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال30

نفقات مختلفة40

342--- لباس41

47--- واجبات المساهمة42

589--- تعويضات يومية43

399--- شراء الشارات والخافقات والمداليات والتحف الفنية44

39--- شراء لوازم أخرى متعلقة بالمشاركة في اللعاب45

49--- شراء خدمات أخرى تتعلق بالمشاركة في اللعاب46

مجموع الفقرة :  32

33 تنظيم التظاهرات الرياضية45
5721 425 000 إعانة من أجل تنظيم تظاهرات رياضية10

000 425 1 مجموع الفقرة :  33

40 إعانة ومساعدة لجمعيات وهيئات رياضية64
5721 000 000 إعانة لفائدة الجمعيات الرياضية10

54--- تسديد لفائدة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة20

000 000 1 مجموع الفقرة :  40

000 590 49 مجموع المادة :  4000 

مديرية الموارد البشرية5000
10 دعم المهام11

أثاث وعتاد ولوازم المكتب10

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب11

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات12

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب والعتاد التربوي13

شراء العتاد التقني والمعلومياتي20

846--- شراء عتاد تقني21

845--- شراء عتاد معلومياتي22

353--- شراء لوازم للعتاد التقني23

353--- شراء لوازم التصوير ومصاريف السحب التصويري24

353--- شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية25

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني26

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات27

مصاريف النقل والتنقل30

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب31

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة32

4214--- تعويضات كيلومترية33

4421--- اكتراء السيارات34

نفقات مختلفة40

47--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال41

46--- مصاريف الشهار والعلن42

352--- اشتراك وتوثيق وطبع43
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.21.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الشباب و الرياضة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

مجموع الفقرة :  10

20 التكوين المستمر34

مصاريف تنظيم المدارسات والتداريب10

47--- مصاريف الستقبالت11

121--- مصاريف تصحيح المباريات والمتحانات12

454--- مصاريف تنشيط الندوات13

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

352--- مصاريف الطبع ، اشتراك وتوثيق15

مجموع الفقرة :  20

مجموع المادة :  5000 

المصالح المستقلة6000

المجمع الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية6100
10 المساهمة في نفقات التسيير للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء والقاعدة البحرية 45

بالمحمدية
5513 078 000 إعانة التسيير للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية10

000 078 3 مجموع الفقرة :  10

000 078 3 مجموع المادة :  6100 

المجمع الرياضي المير مولي عبد ال بالرباط6200
10 المساهمة في نفقات التسيير للمركب الرياضي المير مولي عبد ال بالرباط45

5513 600 000 إعانة التسيير لفائدة المركب الرياضي المير مولي عبدال بالرباط10

000 600 3 مجموع الفقرة :  10

000 600 3 مجموع المادة :  6200 

المعهد الملكي لتكوين الطر6300
10 المساهمة في نفقات التسيير للمعهد الملكي لتكوين الطر45

5514 702 000 إعانة التسيير لفائدة المعهد الملكي لتكوين الطر10

000 702 4 مجموع الفقرة :  10

000 702 4 مجموع المادة :  6300 

مركب مولي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة6400
10 المساهمة في نفقات التسيير لمجمع مولي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة45

551--- إعانة التسيير لمركب مولي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة10

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  6400 

المركب الرياضي لفاس6500
10 بناء وتجهيز المركب الرياضي بفاس45

5512 000 000 إعانة التسيير للمركب الرياضي بفاس10

000 000 2 مجموع الفقرة :  10

000 000 2 مجموع المادة :  6500 

مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية6600
10 المساهمة في مصاريف التسيير لمصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضة45

551--- إعانة التسيير لمصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضة10

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  6600 

000 868 160 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.21.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

الدارة العامة0000
بناء وتجهيز المصالح المركزية 10 45

10200 0002 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

32------ الشغال التكميلية8211

33------ الشغال المتخصصة8211

407 657 00013 500 000 أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد50

51400 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

522 180 000--- شراء عتاد تقني846

53100 000--- شراء عتاد سمعي ـ بصري844

54350 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

نفقات مختلفة60

61------ دراسات عامة451

62------ مساعدة تقنية452

63250 000--- مصاريف التداريب والتكوين والندوات454

64200 000--- شراء لوازم معلومياتية353

شراء السيارات70

71350 000--- شراء السيارات النفعية8511

72------ شراء السيارات السياحية8512

73------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

000 500 15  مجموع الفقرة :  10   11 687 000

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40261 0002 500 000 أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

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

نفقات مختلفة90

91------ شراء لوازم معلومياتية353

000 500 2  مجموع الفقرة :  20   261 000

تعاون دولي 30 15

10157 000--- اشتراكات في المنظمات الدولية والجهوية591

000 157  مجموع الفقرة :  30 

 12 105 000 18 000 000  مجموع المادة :  0000 

جهة وادي الذهب- الكويرة0001

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

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

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

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

 مجموع الفقرة :  20 

 مجموع المادة :  0001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء0002

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61

10160 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

301 000 000--- تشييد المباني الدارية8211

4054 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

6025 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

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

000 239 1  مجموع الفقرة :  20 

 1 239 000  مجموع المادة :  0002 

جهة كلميم - السمارة0003

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40322 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

6025 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

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

000 347  مجموع الفقرة :  20 

 347 000  مجموع المادة :  0003 

جهة سوس - ماسة - درعة0004

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40230 500--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

6030 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

8022 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

500 282  مجموع الفقرة :  20 

 282 500  مجموع المادة :  0004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن0005

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

4040 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

8022 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 62  مجموع الفقرة :  20 

 62 000  مجموع المادة :  0005 

جهة الشاوية - ورديغة0006

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40107 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

8033 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 140  مجموع الفقرة :  20 

 140 000  مجموع المادة :  0006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز0007

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40119 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

6025 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

8022 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 166  مجموع الفقرة :  20 

 166 000  مجموع المادة :  0007 

الجهة الشرقية0008

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61

10170 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30900 000--- تشييد المباني الدارية8211

40114 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

8022 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 206 1  مجموع الفقرة :  20 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

 1 206 000  مجموع المادة :  0008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى0009

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40365 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

8066 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 431  مجموع الفقرة :  20 

 431 000  مجموع المادة :  0009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير0010

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

4080 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

8044 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 124  مجموع الفقرة :  20 

 124 000  مجموع المادة :  0010 

جهة دكالة - عبدة0011

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40130 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

8011 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 141  مجموع الفقرة :  20 

 141 000  مجموع المادة :  0011 

جهة تادلة - أزيلل0012

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

4047 000--- أشغال التهيئة والقامة872

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

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

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

000 47  مجموع الفقرة :  20 

 47 000  مجموع المادة :  0012 

جهة مكناس -  تافيللت0013

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40144 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

6025 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

8011 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 180  مجموع الفقرة :  20 

 180 000  مجموع المادة :  0013 

جهة فاس - بولمان0014

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40124 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

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

000 124  مجموع الفقرة :  20 

 124 000  مجموع المادة :  0014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات0015

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61

10170 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30900 000--- تشييد المباني الدارية8211

4094 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

60------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

8022 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 186 1  مجموع الفقرة :  20 

 1 186 000  مجموع المادة :  0015 

جهة طنجة - تطوان0016

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 20 61

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881
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1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40100 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

6025 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

70------ شراء عتاد تقني846

8011 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

000 136  مجموع الفقرة :  20 

 136 000  مجموع المادة :  0016 

مديرية الميزانية والتجهيز2000
بناء وتجهيز المصالح 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد تقني86

52------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

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

54------ شراء لوازم معلومياتية353

مساعدة تقنية60

61------ دراسات و استشارات451

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

شراء السيارات70

71------ شراء السيارات النفعية8511

72------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  2000 

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية3000
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

10204 0001 500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40500 00015 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

619 400 000--- شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62500 000--- شراء معدات الفرشة والنوم879

63300 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64300 000--- شراء عتاد المطعم849

655 570 000--- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

665 880 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

671 525 000--- شراء الت الموسيقى399

681 800 000--- شراء عتاد تقني846

69473 000--- اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

70------ تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية584
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1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

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

000 500 16  مجموع الفقرة :  10   26 452 000

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

10120 0002 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30300 00020 000 000 تشييد البنايات8211

40210 00010 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61550 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

623 400 000--- شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

631 320 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64200 000--- شراء عتاد المطعم849

65450 000--- شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66700 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

67------ شراء عتاد تقني846

68200 000--- شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

6936 000--- اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

000 000 32  مجموع الفقرة :  20   7 486 000

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

101 500500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40---2 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61796 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63500 000--- شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65600 000--- شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66500 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

67------ شراء عتاد تقني846

68600 000--- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري849

000 500 2  مجموع الفقرة :  30   2 997 500

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

شراء العتاد80

81------ شراء عتاد للرياضات849

82------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

83------ شراء التجهيزات الفردية للرياضيين849
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

 مجموع الفقرة :  40 

 36 935 500 51 000 000  مجموع المادة :  3000 

جهة وادي الذهب- الكويرة3001

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

1015 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40135 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849

000 150  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

 مجموع الفقرة :  20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871
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1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

 مجموع الفقرة :  40 

 150 000  مجموع المادة :  3001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء3002

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

1060 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40540 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849

000 600  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

1030 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30300 000--- تشييد البنايات8211

4020 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60
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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 الشباب و الرياضة

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

000 350  مجموع الفقرة :  20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

1018 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30180 000--- تشييد البنايات8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

000 198  مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

 مجموع الفقرة :  40 

 1 148 000  مجموع المادة :  3002 

جهة كلميم - السمارة3003

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

10132 050--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

401 188 450--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

583



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849

500 320 1  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

4065 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

000 65  مجموع الفقرة :  20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

1015 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40300 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

000 315  مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

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

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

 مجموع الفقرة :  40 

 1 700 500  مجموع المادة :  3003 

جهة سوس - ماسة - درعة3004

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

10143 500--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

401 341 500--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849

000 485 1  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

1037 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

301 400 000--- تشييد البنايات8211

40550 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

000 987 1  مجموع الفقرة :  20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

1025 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30150 000--- تشييد البنايات8211

585



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

40200 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

000 375  مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

 مجموع الفقرة :  40 

 3 847 000  مجموع المادة :  3004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن3005

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

1086 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40360 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849

000 446  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

1080 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

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

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

30800 000--- تشييد البنايات8211

4040 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

000 920  مجموع الفقرة :  20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

105 500--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40110 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

500 115  مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

 مجموع الفقرة :  40 

 1 481 500  مجموع المادة :  3005 

جهة الشاوية - ورديغة3006

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

1071 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40639 000--- أشغال التهيئة والقامة872
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849

000 710  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

1042 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40840 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

000 882  مجموع الفقرة :  20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

1012 750--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40255 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

750 267  مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

 مجموع الفقرة :  40 

 1 859 750  مجموع المادة :  3006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز3007

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

10162 600--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

401 472 400--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849

000 635 1  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

10114 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

301 000 000--- تشييد البنايات8211

40230 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

000 344 1  مجموع الفقرة :  20 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

1012 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40240 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

000 252  مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

 مجموع الفقرة :  40 

 3 231 000  مجموع المادة :  3007 

الجهة الشرقية3008

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

10135 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

401 215 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

000 350 1  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

10376 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

304 400 000--- تشييد البنايات8211

40560 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

000 336 5  مجموع الفقرة :  20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

1032 500--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30150 000--- تشييد البنايات8211

40350 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

500 532  مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

 مجموع الفقرة :  40 

 7 218 500  مجموع المادة :  3008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى3009

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

591



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

10115 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

401 492 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849

000 607 1  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

10159 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30300 000--- تشييد البنايات8211

401 780 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

000 239 2  مجموع الفقرة :  20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

104 500--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

4090 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846
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1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

500 94  مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

 مجموع الفقرة :  40 

 3 940 500  مجموع المادة :  3009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير3010

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

10164 650--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

401 506 850--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849

500 671 1  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

1077 500--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40450 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844
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1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

500 527  مجموع الفقرة :  20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

109 500--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40190 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

500 199  مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

 مجموع الفقرة :  40 

 2 398 500  مجموع المادة :  3010 

جهة دكالة - عبدة3011

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

10101 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40934 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849

000 035 1  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

1054 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30300 000--- تشييد البنايات8211

40800 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

000 154 1  مجموع الفقرة :  20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

1016 500--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40330 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

500 346  مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

 مجموع الفقرة :  40 

 2 535 500  مجموع المادة :  3011 

جهة تادلة - أزيلل3012

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

1074 500--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40670 500--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849

000 745  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

1032 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30150 000--- تشييد البنايات8211

40250 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

000 432  مجموع الفقرة :  20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

105 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40100 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871
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1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

000 105  مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

 مجموع الفقرة :  40 

 1 282 000  مجموع المادة :  3012 

جهة مكناس -  تافيللت3013

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

10195 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

401 755 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849

000 950 1  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

10110 500--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30450 000--- تشييد البنايات8211

401 770 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

500 330 2  مجموع الفقرة :  20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

1023 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30150 000--- تشييد البنايات8211

40160 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

000 333  مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

 مجموع الفقرة :  40 

 4 613 500  مجموع المادة :  3013 

جهة فاس - بولمان3014

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

10129 700--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

401 167 300--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849

000 297 1  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

10172 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

301 000 000--- تشييد البنايات8211

40816 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

000 988 1  مجموع الفقرة :  20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

105 250--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40105 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

250 110  مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

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

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

 مجموع الفقرة :  40 

 3 395 250  مجموع المادة :  3014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات3015

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

1080 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40720 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849

000 800  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

1050 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30500 000--- تشييد البنايات8211

40210 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

000 760  مجموع الفقرة :  20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

1011 500--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

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

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

40230 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

500 241  مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

 مجموع الفقرة :  40 

 1 801 500  مجموع المادة :  3015 

جهة طنجة - تطوان3016

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 45

10136 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

401 224 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء العتاد والثاث لتجهيز مؤسسات الشباب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد معلومياتي845

67------ شراء العتاد التعليمي84

68------ شراء عتاد إلكتروني844

69------ شراء الت الموسيقى399

70------ اشتراك وتوثيق وشراء الكتب352

80------ شراء عتاد للرياضات849

000 360 1  مجموع الفقرة :  10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 45

1066 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

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

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

30300 000--- تشييد البنايات8211

40895 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد التخييم والنوم والفرشة879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

68------ شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني844

000 261 1  مجموع الفقرة :  20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 45

102 500--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

4050 000--- أشغال التهيئة والقامة872

50------ صيانة وإصلح المباني الدارية4111

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء معدات الفرشة والنوم879

63------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

64------ شراء عتاد المطعم849

65------ شراء عتاد الخياطة و الحلقة849

66------ شراء عتاد تقني846

67------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

68------ شراء عتاد معلومياتي845

500 52  مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد معلومياتي845

80------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

 مجموع الفقرة :  40 

 2 673 500  مجموع المادة :  3016 

مديرية الرياضات4000
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10200 0001 500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

301 345 00021 000 000 تشييد المباني الدارية8211

408 000 00026 000 000 أشغال التهيئة والقامة872
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

شراء العتاد50

511 500 000--- شراء عتاد تقني846

52500 000--- شراء عتاد طبي849

53------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

54------ شراء عتاد للرياضات849

شراء السيارات80

81------ شراء السيارات النفعية8511

82------ شراء السيارات السياحية8512

90------ تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية584

000 500 48  مجموع الفقرة :  10   11 545 000

بناء و تجهيز البنيات التحتية الخاصة 20 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  20 

مساهمة الدولة في إنشاء البنيات التحتية الرياضية وتأهيل كرة القدم 30

مساهمة الدولة في إنجاز المركب الرياضي لفاس 31 45

10------ دفع للمجموعة الحضرية لفاس لتسديد قرض صندوق التجهيز الجماعي752

 مجموع الفقرة :  31 

مساهمة الدولة في تشييد ملعب 32 45

10300 000 000--- تسديد لفائدة الحساب المرصد لمور خصوصية "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"74

 لتشييد ملعب بأكادير و طنجة ومراكش

000 000 300  مجموع الفقرة :  32 

مساهمة الدولة في برنامج تأهيل كرة القدم 33 45

1020 000 000--- دفع لفائدة الحساب المرصد لمور خصوصية الصندوق الوطني لتنمية الرياضة  74

000 000 20  مجموع الفقرة :  33 

مساهمة الدولة في بناء و تأهيل البنيات التحتية الرياضية 34 45

1080 000 000--- دفع لفائدة الحساب المرصد لمور خصوصية ''الصندوق الوطني لتنمية الرياضة''74

 لبناء و تأهيل البنيات التحتية للرياضية

000 000 80  مجموع الفقرة :  34 

مساهمة الدولة في برنامج إعادة تأهيل ألعاب القوى 35 45

1025 000 000--- دفع لفائدة الحساب المرصد لمور خصوصية ''الصندوق الوطني لتنمية الرياضة''74

 لعادة تأهيل ألعاب القوى

000 000 25  مجموع الفقرة :  35 

مساهمة الدولة في تشييد ملعب بالدارالبيضاء 36 45

1030 000 000--- تسديد لفائدة الحساب المرصد لمور خصوصية "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"74

 لتشييد ملعب بالدارالبيضاء

000 000 30  مجموع الفقرة :  36 

مساهمة الدولة في برنامج إنشاء المنشآت الرياضية بأقاليم الجنوب للمملكة 37 45

104 000 000--- دفع لفائدة وكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية بأقاليم الجنوب للمملكة751

000 000 4  مجموع الفقرة :  37 

برنامج تأهيل المعهد الملكي لتكوين الطر 38 45
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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 الشباب و الرياضة

1014 921 000--- دفع لفائدة الحساب المرصد لمور خصوصية ''الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"74

 لتأهيل المعهد الملكي لتكوين الطر

000 921 14  مجموع الفقرة :  38 

تحديث العتاد الرياضي 40 45

10------ شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية849

207 000 000--- شراء معدات رياضية لرياضة النخبة849

30------ شراء عتاد الرياضة لرياضة المنافسة849

000 000 7  مجموع الفقرة :  40 

برنامج إنجاز المنشآت الرياضية المجاورة 50 45

10------ دراسات متعلة ببناء المنشآت الرياضية881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المنشآت الرياضية825

4014 400 50023 500 000 أشغال التهيئة والقامة872

عتاد ولوازم تقنية50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تقني846

53------ شراء عتاد تعليمي وتربوي849

54------ شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

55------ شراء عتاد للرياضات849

56------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

57------ شراء لوازم معلومياتية353

60------ مصاريف الشهار والعلن46

تكوين ومساعدة تقنية70

71------ مساعدة تقنية452

72------ تداريب و تكوين454

80------ مصاريف التدقيق و التقييم459

000 500 23  مجموع الفقرة :  50   14 400 500

مشروع بناء و تجهيز ثلثة مسابيح مغطات 60 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

80------ شراء عتاد للرياضات849

نفقات أخرى90

91------ رسوم و مستحقات الجمارك22

92------ أشغال الطرقات والتطهير8319

93------ مصاريف التخزين والشحن والتفريغ4219

 مجموع الفقرة :  60 

بناء و تجهيز مركبات رياضية 70 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211

32------ الشغال التكميلية8211

33------ الشغال المتخصصة8211
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1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء لوازم المكتب351

80------ مصاريف الشهار والعلن46

90------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  70 

 506 866 500 72 000 000  مجموع المادة :  4000 

جهة وادي الذهب- الكويرة4001

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء4002

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4002 

جهة كلميم - السمارة4003

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4003 

جهة سوس - ماسة - درعة4004

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881
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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 الشباب و الرياضة

20------ شراء الراضي811

302 500 0002 000 000 تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

000 000 2  مجموع الفقرة :  10   2 500 000

 2 500 000 2 000 000  مجموع المادة :  4004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن4005

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

302 500 0002 000 000 تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

000 000 2  مجموع الفقرة :  10   2 500 000

 2 500 000 2 000 000  مجموع المادة :  4005 

جهة الشاوية - ورديغة4006

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز4007

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

302 500 0002 000 000 تشييد المباني الدارية8211

402 000 0002 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد تقني846

52------ شراء عتاد طبي849

53------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

54------ شراء عتاد للرياضات849

000 000 4  مجموع الفقرة :  10   4 500 000

 4 500 000 4 000 000  مجموع المادة :  4007 

الجهة الشرقية4008
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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 الشباب و الرياضة

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

402 000 0002 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

000 000 2  مجموع الفقرة :  10   2 000 000

 2 000 000 2 000 000  مجموع المادة :  4008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى4009

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير4010

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4010 

جهة دكالة - عبدة4011

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4011 

جهة تادلة - أزيلل4012
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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 الشباب و الرياضة

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

302 500 0002 000 000 تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

000 000 2  مجموع الفقرة :  10   2 500 000

 2 500 000 2 000 000  مجموع المادة :  4012 

جهة مكناس -  تافيللت4013

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4013 

جهة فاس - بولمان4014

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  4014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات4015

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30500 0001 000 000 تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

000 000 1  مجموع الفقرة :  10   500 000

 500 000 1 000 000  مجموع المادة :  4015 

جهة طنجة - تطوان4016
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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 الشباب و الرياضة

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

307 500 0004 000 000 تشييد المباني الدارية8211

402 000 0002 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد تقني846

52------ شراء عتاد طبي849

53------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

54------ شراء عتاد للرياضات849

000 000 6  مجموع الفقرة :  10   9 500 000

 9 500 000 6 000 000  مجموع المادة :  4016 

مديرية الموارد البشرية5000
بناء وتجهيز المصالح 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

80------ شراء عتاد معلومياتي845

شراء السيارات90

91------ شراء السيارات النفعية8511

92------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5000 

المصالح المستقلة6000

المجمع الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء والقاعدة البحرية 6100

بالمحمدية
بناء وتجهيز المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء والقاعدة البحرية 

بالمحمدية

10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  6100 

المجمع الرياضي المير مولي عبد ال بالرباط6200
بناء وتجهيز المركب الرياضي المير مولي عبد ال بالرباط 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

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

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  6200 

المعهد الملكي لتكوين الطر6300
بناء وتجهيز المعهد الملكي لتكوين الطر 10 35

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء معدات الفرشة والنوم879

53------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

54------ شراء عتاد المطعم849

55------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

56------ شراء عتاد معلومياتي845

60------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  6300 

مركب مولي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة6400
بناء و تجهيز مركب مولي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء معدات الفرشة والنوم879

53------ شراء عتاد المطبخ والمغسلة849

54------ شراء عتاد المطعم849

55------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

56------ شراء عتاد معلومياتي845

60------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  6400 

المركب الرياضي لفاس6500
بناء وتجهيز المركب الرياضي بفاس 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ الشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية8211
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.21.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الشباب و الرياضة

32------ الشغال التكميلية8211

33------ الشغال التقنية المتخصصة8211

40------ أشغال التهيئة والقامة872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  6500 

مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية6600
المساهمات في مصاريف التجهيز لمصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية 10 45

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ تشييد المباني الدارية8211

30------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

40------ شراء عتاد تقني846

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد تقني846

53------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

54------ شراء عتاد معلومياتي845

60------ شراء عتاد للرياضات849

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  6600 

000 000 160 000 995 628  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.21.000 

611



قانون المالية لسنة 2009

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

ميزانية التسيير

000 995 187 الموظفون و العوان

000 000 000 1 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 540 000 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 50 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.23.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام42

111187 528 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

112--- أعوان دائمون21

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

121130 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف50

1221321 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة51

122--- تعويض عن التنصيب52

14310 000 مساعدة استثنائية عن السكن53

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد54

تعويضات عن الخطار والعباء60

123--- مكافآت للسائقين61

1231 500 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين62

1244 500 تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية63

000 995 187 مجموع الفقرة :  10

000 995 187 مجموع المادة :  0000 

000 995 187 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.23.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.23.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

44127 187 936 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

41111 500 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

8722 000 000 أشغال التهيئة والقامة15

رسوم وإتاوات20

4313 000 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

431--- مستحقات متعلقة بالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة22

434220 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333500 000 مستحقات الماء24

3321 000 000 مستحقات الكهرباء25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

8711 221 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351900 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

4134200 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

حظيرة السيارات40

41311 000 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

3312 660 000 شراء الوقود والزيوت42

24189 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493458 000 مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211250 000 نقل الموظفين داخل المملكة51

4212400 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214800 000 تعويضات كيلومترية53

42211 000 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222500 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

4421--- اكتراء وسائل النقل57

نفقات مختلفة60

34230 000 لباس العوان61

47200 000 مصاريف الستقبالت62

46100 000 الشهار والطبع والعلن63

352500 000 اشتراك وتوثيق وخزانات64

336--- مواد أخرى للتدفئة65

0--- مصاريف النشر والطبع والعلن والترجمة66

47300 000 مصاريف اليواء والطعام67

48200 000 مصاريف الحتفال68

499200 000 شراء الهدايا للشخصيات69

936 515 26 مجموع الفقرة :  10

20 تحديث الدارة12

شراء العتاد التقني والمعلومياتي10

845500 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية11
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.23.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

849500 000 شراء عتاد تقني و استغللي12

353400 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي13

4132200 000 صيانة وإصلح العتاد التقني14

4133200 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات15

4133--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية16

4422--- اكتراء عتاد تقني17

4423--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري18

8328--- أشغال تركيب شبكات العلميات19

ندوات وتداريب وتكوين20

4542 000 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها21

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة30

451500 000 دراسات عامة31

452500 000 دراسات تقنية32

453--- دراسات معلومياتية33

455100 000 مصاريف الستشارة والخبرة34

879300 000 شراء برامج وبرانيم معلوماتية35

000 200 5 مجموع الفقرة :  20

30 مساعدة للعمال الجتماعية64
5731 100 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين10

571100 000 إعانة لفائدة الجمعيات المكلفة بالطفال المعوقين20

571100 000 إعانة لفائدة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب30

589--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة40

000 300 1 مجموع الفقرة :  30

40 البحث في تاريخ المغرب42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411170 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

87220 000 أشغال التهيئة والقامة15

49940 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة16

رسوم وإتاوات20

43137 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

431--- مستحقات متعلقة بالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة22

43413 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

33310 000 مستحقات الماء24

33220 000 مستحقات الكهرباء25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

87130 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

35130 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413410 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

442425 000 اكتراء العتاد والثاث34

حظيرة السيارات40

413110 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

33128 000 شراء الوقود والزيوت42

247 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

49315 000 مصاريف تأمين السيارات44

4993 000 شراء تذاكر الطريق السيار45
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.23.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

نقل وتنقل50

421120 000 نقل الموظفين داخل المملكة51

421230 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

421410 000 تعويضات كيلومترية53

422120 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

422250 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

442150 000 اكتراء وسائل النقل57

نفقات مختلفة60

3427 000 لباس العوان61

47100 000 مصاريف الستقبالت62

849--- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري63

352200 000 اشتراك وتوثيق وخزانات64

33620 000 مواد أخرى للتدفئة65

46500 000 طبع ومصاريف النشر والترجمة والعلن66

47120 000 مصاريف اليواء والطعام67

4860 000 مصاريف الحتفال68

49925 000 شراء الهدايا للشخصيات69

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

84530 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

84920 000 شراء عتاد تقني و استغللي72

35330 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي73

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني74

413310 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات75

413310 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية76

4422--- اكتراء عتاد تقني77

4423--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري78

8328--- أشغال تركيب شبكات العلميات79

ندوات وتداريب وتكوين80

45420 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها81

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة90

451500 000 دراسات عامة91

452--- دراسات تقنية92

453--- دراسات معلومياتية93

455800 000 مصاريف الستشارة والخبرة94

000 000 3 مجموع الفقرة :  40

50 التأطير الديني للجالية المغربية بالخارج42

إعانة10

57240 000 000 إعانة لفائدة الجمعيات المهتمة بالتأطير الديني للجالية المغربية بالخارج11

589--- إعانة لفائدة المساجد بالخارج12

نقل وتنقل20

4212--- نقل البعثات الجنبية21

47--- مصاريف إقامة البعثات الجنبية22

4212--- مصاريف نقل الوعاظ والئمة والمرشدات إلى الخارج23

تكوين و تداريب و ندوات و مؤتمرات30

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات31

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات بالخارج32
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.23.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

رسوم وإتاوات40

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت41

دراسات وتحسيس وتكوين50

451--- دراسات عامة51

455--- مصاريف الستشارة والخبرة52

459--- مصاريف متعلقة بإنتاج برامج سمعية بصرية53

39--- شراء مواد البث السمعي البصري54

نفقات مختلفة60

46--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال61

000 000 40 مجموع الفقرة :  50

936 015 76 مجموع المادة :  0000 

المصالح الخارجية للوزارة1500

جهة وادي الذهب- الكويرة1501
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411178 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

49972 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

43152 800 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43412 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

3337 000 مستحقات الماء23

33210 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413415 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

نفقات مختلفة60

466 000 الشهار والطبع والعلن61

35260 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

800 652 مجموع الفقرة :  10

800 652 مجموع المادة :  1501 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء1502
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111156 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

499144 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

43180 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

4349 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

3334 000 مستحقات الماء23

3327 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413420 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

49910 000 شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

نفقات مختلفة60

466 000 الشهار والطبع والعلن61

35260 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

84590 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

000 076 1 مجموع الفقرة :  10

000 076 1 مجموع المادة :  1502 

جهة كلميم - السمارة1503
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111390 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

872--- أشغال التهيئة والقامة14

499360 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

43181 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43420 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33318 500 مستحقات الماء23

33220 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413435 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

نفقات مختلفة60

4630 000 الشهار والطبع والعلن61

35260 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

500 354 1 مجموع الفقرة :  10

500 354 1 مجموع المادة :  1503 

جهة سوس - ماسة - درعة1504
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111546 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

499504 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

431191 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43447 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33358 800 مستحقات الماء23

33258 800 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

619



ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.23.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413445 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

نفقات مختلفة60

4642 000 الشهار والطبع والعلن61

35260 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

600 892 1 مجموع الفقرة :  10

600 892 1 مجموع المادة :  1504 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن1505
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111156 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

499144 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

431100 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43412 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

3337 000 مستحقات الماء23

33210 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413420 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

نفقات مختلفة60

4612 000 الشهار والطبع والعلن61

35260 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

000 861 مجموع الفقرة :  10

000 861 مجموع المادة :  1505 

جهة الشاوية - ورديغة1506
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111234 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

499180 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

43190 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43421 600 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33310 400 مستحقات الماء23

33215 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413425 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

نفقات مختلفة60

4618 000 الشهار والطبع والعلن61

35260 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

000 094 1 مجموع الفقرة :  10

000 094 1 مجموع المادة :  1506 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز1507
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111390 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

499360 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

431170 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43448 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33360 000 مستحقات الماء23

33242 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413435 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

نفقات مختلفة60

4630 000 الشهار والطبع والعلن61

35260 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

000 535 1 مجموع الفقرة :  10

000 535 1 مجموع المادة :  1507 

الجهة الشرقية1508
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4111156 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

499144 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

43180 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43412 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

3337 000 مستحقات الماء23

33210 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413440 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

نفقات مختلفة60

4636 000 الشهار والطبع والعلن61

35260 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

000 885 مجموع الفقرة :  10

000 885 مجموع المادة :  1508 

جهة الدارالبيضاء الكبرى1509
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111858 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

499792 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

431271 600 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43441 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33361 200 مستحقات الماء23

33279 900 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351279 100 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413465 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

نفقات مختلفة60

4666 000 الشهار والطبع والعلن61

35266 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72

413222 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

800 721 2 مجموع الفقرة :  10

800 721 2 مجموع المادة :  1509 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير1510
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111312 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

87210 000 أشغال التهيئة والقامة14

499288 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

431210 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43420 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33320 000 مستحقات الماء23

33228 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413430 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

نفقات مختلفة60

4624 000 الشهار والطبع والعلن61

35260 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

000 342 1 مجموع الفقرة :  10

000 342 1 مجموع المادة :  1510 

جهة دكالة - عبدة1511
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111156 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

499144 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

431100 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43412 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

3337 000 مستحقات الماء23

33210 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413420 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

نفقات مختلفة60

4612 000 الشهار والطبع والعلن61

35260 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

000 861 مجموع الفقرة :  10

000 861 مجموع المادة :  1511 

جهة تادلة - أزيلل1512
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

411159 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

499144 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

431200 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43422 500 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

3336 000 مستحقات الماء23

3327 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413420 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

نفقات مختلفة60

4612 000 الشهار والطبع والعلن61

35260 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

500 870 مجموع الفقرة :  10

500 870 مجموع المادة :  1512 

جهة مكناس -  تافيللت1513
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111500 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

499500 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

431350 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

434100 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333120 000 مستحقات الماء23

332160 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871500 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351400 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413450 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424100 000 اكتراء العتاد والثاث34

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

33160 000 شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

4421--- اكتراء وسائل النقل54

نفقات مختلفة60

4650 000 الشهار والطبع والعلن61

352200 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

845200 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

849200 000 شراء عتاد تقني و استغللي75

879--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية76

000 580 3 مجموع الفقرة :  10

000 580 3 مجموع المادة :  1513 

جهة فاس - بولمان1514
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111312 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

499843 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

431155 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43414 600 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33314 200 مستحقات الماء23

33241 500 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413430 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

نفقات مختلفة60

4624 000 الشهار والطبع والعلن61

35260 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

300 834 1 مجموع الفقرة :  10

300 834 1 مجموع المادة :  1514 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات1515
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111156 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

499144 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

43160 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43412 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

3337 000 مستحقات الماء23

33210 000 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413425 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53

نفقات مختلفة60

4618 000 الشهار والطبع والعلن61

35260 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

35320 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72

413210 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73

413310 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

000 782 مجموع الفقرة :  10

000 782 مجموع المادة :  1515 

جهة طنجة - تطوان1516
10 دعم المهام42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111468 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

499432 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة15

رسوم وإتاوات20

431160 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43445 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

33324 900 مستحقات الماء23

33251 600 مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

87150 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413440 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493--- مصاريف تأمين السيارات44

499--- شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211--- نقل الموظفين داخل المملكة51

4214--- تعويضات كيلومترية52

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة53
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

نفقات مختلفة60

4636 000 الشهار والطبع والعلن61

35260 000 اشتراك وتوثيق وخزانات62

شراء العتاد التقني والمعلومياتي70

845--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية71

35350 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي72

413220 000 صيانة وإصلح العتاد التقني73

413320 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات74

500 657 1 مجموع الفقرة :  10

500 657 1 مجموع المادة :  1516 

مديرية الوقاف3000
10 المساهمة في نفقات تسيير املك الوقاف42

571661 971 424 إعانة لفائدة الحسابات الخصوصية للحباس10

424 971 661 مجموع الفقرة :  10

20 تدبير الملك الوقفية42
451--- دراسات متعلقة بجرد الملك الوقفية10

24--- مصاريف تحفيظ وتسجيل الملك الوقفية20

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية30

مجموع الفقرة :  20

424 971 661 مجموع المادة :  3000 

مديرية الشؤون السلمية4000
10 تنظيم الحتفالت الدينية42

4212500 000 نقل البعثات الجنبية10

47483 000 مصاريف إقامة البعثات الجنبية20

000 983 مجموع الفقرة :  10

20 مساهمة في تسيير الجمعيات والمؤسسات السلمية42

إعانة للجمعيات السلمية10

57250 000 إعانة لفائدة المراكز السلمية11

5711 999 567 إعانة لفائدة رابطة علماء المغرب والسنغال12

5714 505 000 إعانة لفائدة الرابطة المحمدية للعلماء13

567 554 6 مجموع الفقرة :  20

30 الكتابة العامة للمجلس العلمي العلى والمجالس العلمية المحلية وفروعها42

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

44123 500 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية13

499--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة14

846500 000 شراء عتاد تقني15

4132200 000 صيانة وإصلح العتاد التقني16

رسوم ومستحقات20

4313 000 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

333500 000 مستحقات الماء22

332500 000 مستحقات الكهرباء23

434500 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت24

أثاث وعتاد ولوازم المكتب30

8711 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.23.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

3511 200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

4134200 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424200 000 اكتراء العتاد والثاث34

حظيرة السيارات40

4131900 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

3311 400 000 شراء الوقود والزيوت42

24150 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493120 000 مصاريف تأمين السيارات44

499300 000 شراء تذاكر الطريق السيار45

نقل وتنقل50

4211200 000 نقل الموظفين داخل المملكة51

4212200 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214400 000 تعويضات كيلومترية53

42211 000 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222300 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

4421--- اكتراء وسائل النقل57

تعويضات المهام60

1221 800 000 تعويضات أعضاء الكتابة العامة للمجلس العلمي العلى61

1228 280 000 تعويضات رؤساء المجالس العلمية المحلية62

12217 964 000 تعويضات أعضاء المجالس العلمية المحلية63

122--- تعويضات أعضاء فروع المجالس العلمية المحلية64

122126 000 تعويضات عن المسؤولية لرؤساء الشعب بالمجلس العلمي العلى65

12210 401 000 تعويضات المرشدين داخل المملكة66

نفقات مختلفة70

34243 464 لباس العوان71

47100 000 مصاريف الستقبالت والحتفالت72

46--- الشهار والطبع والعلن73

352--- اشتراك وتوثيق وخزانات74

336--- مواد أخرى للتدفئة75

459--- مصاريف التظاهرات الثقافية والعلمية76

47100 000 مصاريف اليواء والطعام77

123600 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين78

عتاد ولوازم تقنية ومعلومياتية80

845800 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية81

8451 000 000 شراء عتاد معلومياتي82

353800 000 شراء لوازم معلومياتية83

353300 000 شراء لوازم للعتاد التقني84

4133200 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات85

4423200 000 اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري86

83281 500 000 أشغال تركيب شبكات العلميات87

879600 000 شراء برامج وبرانيم معلوماتية88

064 685 60 مجموع الفقرة :  30

40 جوائز و مكافآت42

جائزة محمد السادس للفكر والدراسات السلمية10

58960 000 جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية11

58960 000 جائزة محمد السادس للكتاب السلمي12
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1.2.1.2.0.23.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

589170 000 جائزة محمد السادس لفن الخط المغربي20

جائزة محمد السادس للقرآن الكريم30

589266 200 جائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم و ترتيله وتجويده31

589781 000 جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده و تفسيره32

459932 800 مصاريف التنظيم للجوائز والمكافآت40

000 270 2 مجموع الفقرة :  40

50 برامج التوعية السمعيةالبصرية42
51133 000 000 المساهمة في إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم10

511314 000 000 المساهمة في قناة محمد السادس للقرآن الكريم  20

459--- مصاريف متعلقة بإنتاج برامج سمعية بصرية30

000 000 17 مجموع الفقرة :  50

60 طبع وتوزيع المصحف الشريف42
3512 020 009 مصاريف طبع المصحف الشريف10

46--- مصاريف توزيع المصحف الشريف20

009 020 2 مجموع الفقرة :  60

640 512 89 مجموع المادة :  4000 

مديرية المساجد5000
10 برنامج تكوين الئمة والمرشدات42

أثاث و عتاد مدرسي10

87130 000 شراء عتاد وأثاث مدرسي11

4134--- صيانة و إصلح العتاد والثاث المدرسي12

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب20

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب21

351100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات22

عتاد تقني ومعلومياتي30

845150 000 شراء عتاد معلومياتي31

84610 000 شراء عتاد تقني32

413310 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات33

نفقات مختلفة40

454200 000 مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب41

000 500 مجموع الفقرة :  10

20 المساعدة الجتماعية للقيمين الدينيين64
49378 000 000 التأمين الصحي لئمة المساجد وذوي حقوقهم10

000 000 78 مجموع الفقرة :  20

000 500 78 مجموع المادة :  5000 

مديرية التعليم العتيق6000
10 تطوير التعليم العتيق42

مكافآت ومنح10

12232 000 000 مكافآت جزافية لمدرسي و مديري مؤسسات التعليم العتيق11

58918 000 000 منح لتلميذ وطلبة مؤسسات التعليم العتيق12

رسوم وإتاوات20

333150 000 مستحقات الماء21

332150 000 مستحقات الكهرباء22

43180 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية23

لوازم مختلفة30

351--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات31
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

3531 220 000 شراء اللوازم المدرسية32

353--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية33

349--- شراء أدوات الرياضة34

454--- مصاريف تكوين الطر الدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العتيق40

شراء المقررات والتوثيق50

352500 000 شراء المؤلفات المدرسية51

352500 000 شراء الكتب والوثائق52

3113 000 000 شراء المواد الغذائية لفائدة التلميذ والطلبة60

47--- مصاريف التنظيم والمساهمة في التظاهرات الثقافية والرياضية70

جوائز و مكافآت80

589--- جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية81

459--- مصاريف التنظيم للجوائز والمكافآت82

نفقات مختلفة90

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية والمؤسسات المدرسية91

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات92

573--- إعانة للمخيمات الصيفية للتلميذ والطلبة93

47--- اليواء والطعام ومصاريف الستقبال94

48--- مصاريف الحتفالت المدرسية95

451--- مصاريف الدراسات والبحوث96

363--- شراء مواد للتطهير و التنظيف97

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد98

000 600 55 مجموع الفقرة :  10

20 برنامج محاربة المية في مساجد المملكة42

أثاث و عتاد مدرسي10

871--- شراء عتاد وأثاث مدرسي11

84--- شراء العتاد التعليمي12

3523 200 000 شراء مؤلفات كتب ولوازم مدرسية ومحفظات13

شراء العتاد التقني والمعلومياتي20

845--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية21

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري22

846--- شراء عتاد تقني23

353--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية24

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات30

454--- مصاريف تنظيم المتحانات40

3512 200 000 مصاريف النشر والطبع و أشغال السحب50

نفقات مختلفة60

47--- اليواء والطعام ومصاريف الستقبال61

451--- مصاريف الدراسات والبحوث62

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد63

000 400 5 مجموع الفقرة :  20

000 000 61 مجموع المادة :  6000 

معهد دار الحديث الحسنية7000
10 دعم المهام11

تحملت عقارية10

4111300 000 صيانة وإصلح المباني الدارية11

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب12
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

رسوم وإتاوات20

431340 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

43420 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت22

333--- مستحقات الماء23

332--- مستحقات الكهرباء24

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

413420 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

عتاد تقني ومعلومياتي40

845350 000 شراء عتاد معلومياتي41

846100 000 شراء عتاد تقني42

353250 000 شراء لوازم تقنية ومعلومياتية43

4133120 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية44

4132100 000 صيانة وإصلح العتاد التقني45

879546 600 شراء برامج وبرانيم معلوماتية46

حظيرة السيارات50

4131100 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات51

331100 000 شراء الوقود والزيوت52

49310 000 مصاريف تأمين السيارات53

2420 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية54

نقل وتنقل60

4211100 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب61

4212100 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج62

421450 000 تعويضات كيلومترية63

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة64

4222100 000 تعويضات المهمة بالخارج65

4213200 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد66

442160 000 اكتراء وسائل النقل67

4212100 000 مصاريف نقل الساتذة68

نفقات مختلفة70

34210 000 لباس العوان71

47100 000 مصاريف الستقبالت والحتفالت الرسمية وتنظيم الحفلت72

46160 000 طبع المجلة والرسائل الجامعية والطروحات والبحاث الجامعية73

49930 000 مصاريف التجليد74

4910 000 تحميض وسحب75

352300 000 الشتراكات والتوثيق76

47100 000 مصاريف القامة واليواء للساتذة والخبراء77

121900 000 تعويضات للساتذة عن الساعات الضافية78

5822 678 400 منح للطلبة79

نفقات أخرى80

454400 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها81

451200 000 مصاريف الدراسات والستشارة82

591100 000 انخراط في اتحاديات المؤسسات الجامعية الدولية83

47150 000 مصاريف التنظيم والمساهمة في التظاهرات الثقافية والرياضية84

499300 000 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة85
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الوقاف والشؤون السلمية

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

573115 000 المساهمة لمؤسسة محمد السادس للعمال الجتماعية للتربية والتكوين86

4660 000 الشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات والعلن87

000 000 9 مجموع الفقرة :  10

20 دعم البحث العلمي42
35140 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات10

46200 000 طبع ومصاريف النشر والترجمة والعلن20

352200 000 اشتراك وتوثيق30

35360 000 شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية40

454200 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها50

455300 000 مصاريف الستشارة والخبرة60

000 000 1 مجموع الفقرة :  20

000 000 10 مجموع المادة :  7000 

000 000 000 1 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.23.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.23.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الوقاف والشؤون السلمية

الدارة العامة0000
توسيع الوزارة 10 42

10200 000--- دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

401 000 000--- أشغال التهيئة للمباني والقامة872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

حظيرة السيارات60

611 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

6210 000 000--- شراء السيارات السياحية8512

63100 000--- شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

70------ الشهار والطبع والعلن46

عتاد تقني ومعلومياتي80

81200 000--- دراسات معلومياتية453

82------ مصاريف الستشارة والخبرة455

834 000 000--- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية845

843 300 000--- أشغال تركيب شبكات العلميات8328

852 000 000--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية879

861 000 000--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية459

000 800 22  مجموع الفقرة :  10 

تدبير الربائد 20 42

معالجة وحفظ الربائد10

11------ شراء لوازم التوثيق353

12------ شراء عتاد الخزانة والتوثيق879

20------ دراسة حول وضع نظام التوثيق451

301 700 000--- ترتيب وتهيئة مقرات حفظ الربائد872

000 700 1  مجموع الفقرة :  20 

 24 500 000  مجموع المادة :  0000 

المصالح الخارجية للوزارة1500

جهة وادي الذهب- الكويرة1501

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  1501 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء1502

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211
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1.2.2.0.0.23.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الوقاف والشؤون السلمية

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  1502 

جهة كلميم - السمارة1503

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  1503 

جهة سوس - ماسة - درعة1504

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  1504 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن1505

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

3015 000 0002 000 000 تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

000 000 2  مجموع الفقرة :  10   15 000 000

 15 000 000 2 000 000  مجموع المادة :  1505 

جهة الشاوية - ورديغة1506

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  1506 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز1507

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.23.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الوقاف والشؤون السلمية

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  1507 

الجهة الشرقية1508

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  1508 

جهة الدارالبيضاء الكبرى1509

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  1509 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير1510

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  1510 

جهة دكالة - عبدة1511

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

505 000 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

000 000 5  مجموع الفقرة :  10 

 5 000 000  مجموع المادة :  1511 

جهة تادلة - أزيلل1512
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1.2.2.0.0.23.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الوقاف والشؤون السلمية

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  1512 

جهة مكناس -  تافيللت1513

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  1513 

جهة فاس - بولمان1514

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  1514 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات1515

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  1515 

جهة طنجة - تطوان1516

بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية 10 42

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

50------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  1516 
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1.2.2.0.0.23.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الوقاف والشؤون السلمية

مديرية الوقاف3000
بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

102 000 000--- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

2024 000 000--- شراء الراضي811

30------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

000 000 26  مجموع الفقرة :  10 

طباعة المصحف الشريف 20 42

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ تشييد البنايات8211

40------ أشغال تهيئة وترميم البنايات872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء عتاد المطبعة849

 مجموع الفقرة :  20 

بناء وتجهيز مقرات المجالس العلمية 30 42

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ بناء مقر الكتابة العامة للمجلس العلى العلمي8211

40------ بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

50------ أشغال توسيع وتهيئة مقرات المجالس العلمية872

شراء العتاد60

61------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

62------ شراء عتاد معلومياتي845

70------ شراء السيارات النفعية8511

80------ شراء البنايات الدارية813

 مجموع الفقرة :  30 

بناء وتجهيز دار الحديث الحسنية 40 42

10------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

20------ شراء الراضي811

30------ بناء مقر دار الحديث الحسنية8211

40------ أشغال التهيئة للمباني والقامة872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  40 

 26 000 000  مجموع المادة :  3000 

جهة وادي الذهب- الكويرة3001
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1.2.2.0.0.23.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الوقاف والشؤون السلمية

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  3001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء3002

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  3002 

جهة كلميم - السمارة3003

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

101 000 000--- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

32------ تشييد المباني الدارية8211

4010 000 0002 000 000 أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511
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1.2.2.0.0.23.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الوقاف والشؤون السلمية

000 000 2  مجموع الفقرة :  10   11 000 000

 11 000 000 2 000 000  مجموع المادة :  3003 

جهة سوس - ماسة - درعة3004

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

101 000 000--- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

3114 000 0001 000 000 بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

000 000 1  مجموع الفقرة :  10   15 000 000

 15 000 000 1 000 000  مجموع المادة :  3004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن3005

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  3005 

جهة الشاوية - ورديغة3006

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845
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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 الوقاف والشؤون السلمية

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  3006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز3007

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  3007 

الجهة الشرقية3008

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  3008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى3009

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872
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1.2.2.0.0.23.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الوقاف والشؤون السلمية

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  3009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير3010

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

101 000 000--- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

2012 000 000--- شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

3125 000 0004 000 000 بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

000 000 4  مجموع الفقرة :  10   38 000 000

 38 000 000 4 000 000  مجموع المادة :  3010 

جهة دكالة - عبدة3011

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  3011 

جهة تادلة - أزيلل3012

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30
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1.2.2.0.0.23.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الوقاف والشؤون السلمية

31------ بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  3012 

جهة مكناس -  تافيللت3013

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  3013 

جهة فاس - بولمان3014

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  3014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات3015

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12
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1.2.2.0.0.23.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الوقاف والشؤون السلمية

10------ دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

20------ شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

31------ بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

32------ تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

51------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  3015 

جهة طنجة - تطوان3016

بناء و تجهيز المباني الدارية 10 12

102 000 000--- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات الدارية881

205 000 000--- شراء الراضي811

تشييد البنايات الدارية30

3114 000 000--- بناء مقرات المجالس العلمية المحلية8211

3225 000 0004 000 000 تشييد المباني الدارية8211

40------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم البنايات الدارية872

شراء العتاد50

518 000 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات60

61------ شراء السيارات النفعية8511

000 000 4  مجموع الفقرة :  10   54 000 000

 54 000 000 4 000 000  مجموع المادة :  3016 

مديرية المساجد5000
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

دراسات10

11------ دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

12------ دراسات عامة451

20------ شراء الراضي811

30------ بناء المساجد8211

4030 000 000--- شراء تجهيزات للمساجد879

5010 000 0005 000 000 بناء وتجهيز أماكن العبادةالسلمية  بالخارج825

60------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

شراء العتاد70

71------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

72------ شراء عتاد معلومياتي845

73------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

حظيرة السيارات80

81------ شراء السيارات النفعية8511
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1.2.2.0.0.23.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الوقاف والشؤون السلمية

82------ شراء السيارات السياحية8512

90------ دفع برسم المساهمة في بناء المساجد771

000 000 5  مجموع الفقرة :  10   40 000 000

برنامج تزويد بالماء الصالخ للشرب وتطهير المساجد والمدارس القروية 

ومدارس التعليم العتيق

20 87

1030 000 000--- المساهمة في برنامج تزويد بالماء الصالخ للشرب وتطهير المساجد ومدارس التعليم 752

العتيق

000 000 30  مجموع الفقرة :  20 

 70 000 000 5 000 000  مجموع المادة :  5000 

جهة وادي الذهب- الكويرة5001

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

10------ دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

20------ شراء الراضي811

30------ بناء المساجد8211

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

50------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  5001 

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء5002

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

10------ دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

20------ شراء الراضي811

3010 000 000--- بناء المساجد8211

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

50------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

000 000 10  مجموع الفقرة :  10 

 10 000 000  مجموع المادة :  5002 

جهة كلميم - السمارة5003

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

10------ دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

20------ شراء الراضي811

3010 000 000--- بناء المساجد8211

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

50------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

000 000 10  مجموع الفقرة :  10 

 10 000 000  مجموع المادة :  5003 

جهة سوس - ماسة - درعة5004

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

101 100 000--- دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

20------ شراء الراضي811

306 000 000--- بناء المساجد8211
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1.2.2.0.0.23.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الوقاف والشؤون السلمية

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

50------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

000 100 7  مجموع الفقرة :  10 

 7 100 000  مجموع المادة :  5004 

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن5005

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

10------ دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

20------ شراء الراضي811

3025 000 000--- بناء المساجد8211

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

50------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

000 000 25  مجموع الفقرة :  10 

 25 000 000  مجموع المادة :  5005 

جهة الشاوية - ورديغة5006

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

10300 000--- دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

20------ شراء الراضي811

30------ بناء المساجد8211

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

50------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

000 300  مجموع الفقرة :  10 

 300 000  مجموع المادة :  5006 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز5007

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

101 500 000--- دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

20------ شراء الراضي811

309 000 000--- بناء المساجد8211

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

5017 000 000--- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

000 500 27  مجموع الفقرة :  10 

 27 500 000  مجموع المادة :  5007 

الجهة الشرقية5008

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

10200 000--- دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

20------ شراء الراضي811

3024 000 000--- بناء المساجد8211

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

50------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

000 200 24  مجموع الفقرة :  10 
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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 الوقاف والشؤون السلمية

 24 200 000  مجموع المادة :  5008 

جهة الدارالبيضاء الكبرى5009

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

10600 000--- دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

20------ شراء الراضي811

30------ بناء المساجد8211

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

50------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

000 600  مجموع الفقرة :  10 

 600 000  مجموع المادة :  5009 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير5010

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

102 200 000--- دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

20------ شراء الراضي811

3053 600 00010 000 000 بناء المساجد8211

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

50------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

000 000 10  مجموع الفقرة :  10   55 800 000

 55 800 000 10 000 000  مجموع المادة :  5010 

جهة دكالة - عبدة5011

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

10800 000--- دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

20------ شراء الراضي811

30------ بناء المساجد8211

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

50------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

000 800  مجموع الفقرة :  10 

 800 000  مجموع المادة :  5011 

جهة تادلة - أزيلل5012

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

10300 000--- دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

20------ شراء الراضي811

3022 000 0005 000 000 بناء المساجد8211

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

50------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

000 000 5  مجموع الفقرة :  10   22 300 000

 22 300 000 5 000 000  مجموع المادة :  5012 

جهة مكناس -  تافيللت5013

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

10900 000--- دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.23.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الوقاف والشؤون السلمية

20------ شراء الراضي811

30------ بناء المساجد8211

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

50------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

000 900  مجموع الفقرة :  10 

 900 000  مجموع المادة :  5013 

جهة فاس - بولمان5014

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

10700 000--- دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

20------ شراء الراضي811

3011 000 000--- بناء المساجد8211

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

503 000 000--- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

000 700 14  مجموع الفقرة :  10 

 14 700 000  مجموع المادة :  5014 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات5015

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

101 400 000--- دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

20------ شراء الراضي811

3019 000 000--- بناء المساجد8211

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

50------ أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

000 400 20  مجموع الفقرة :  10 

 20 400 000  مجموع المادة :  5015 

جهة طنجة - تطوان5016

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها 10 42

101 900 000--- دراسات متعلقة ببناء وترميم وتهيئة المساجد881

20------ شراء الراضي811

309 000 000--- بناء المساجد8211

40------ شراء تجهيزات للمساجد879

502 000 000--- أشغال توسيع وتهيئة وترميم المساجد872

60------ الشهار والطبع والعلن46

000 900 12  مجموع الفقرة :  10 

 12 900 000  مجموع المادة :  5016 

مديرية التعليم العتيق6000
بناء وتهيئة وتجهيز مؤسسات التعليم العتيق 10 42

10------ شراء الراضي811

203 000 000--- دراسات متعلقة ببناء وتهيئة البنايات والسكن المدرسي881

3024 000 00012 000 000 تشييد المباني و مساكن مدرسية8211

4012 000 0005 000 000 أشغال توسيع وتهيئة وترميم مؤسسات التعليم العتيق872

عتاد وتأثيت50
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.23.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الوقاف والشؤون السلمية

511 200 000--- شراء الثاث والعتاد849

524 100 000--- شراء عتاد وأثاث مدرسي871

53------ شراء عتاد المطبعة والطبع849

شراء العتاد العلمي وعتاد التعليم60

61------ شراء عتاد علمي84

62------ شراء عتاد التعليم849

شراء عتاد وأثاث المطبخ والداخليات والرياضة70

713 000 000--- شراء أثاث ومعدات الداخلية879

72------ شراء عتاد المطبخ849

73------ شراء الثاث والعتاد للمكتبات المدرسية871

74------ شراء عتاد للرياضات849

عتاد تقني ومعلومياتي80

811 500 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

82------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

83------ شراء عتاد تقني846

90200 000--- مصاريف النشر والطبع و أشغال السحب351

000 000 17  مجموع الفقرة :  10   49 000 000

 49 000 000 17 000 000  مجموع المادة :  6000 

000 000 50 000 000 540  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.23.000 
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قانون المالية لسنة 2009

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالشؤون القتصادية والعامة

ميزانية التسيير

000 673 24 الموظفون و العوان

000 981 40 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 13 038 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 500 2 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.24.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالشؤون القتصادية والعامة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام12

11123 539 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

11253 000 أعوان دائمون21

113835 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

121100 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف50

12210 000 تعويض عن التنصيب51

122--- تعويض عن التمثيل52

1221114 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة53

122--- تعويض عن مصاريف اللباس54

122--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم الدارية وإرجاعهم إلى وطنهم55

1436 000 مساعدة استثنائية عن السكن56

1422 000 منح ومكافآت الولدة57

تعويضات عن االعباء60

1233 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين61

1244 000 تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية62

1237 000 مكافآت للسائقين63

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد70

000 673 24 مجموع الفقرة :  10

000 673 24 مجموع المادة :  0000 

000 673 24 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.24.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.24.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالشؤون القتصادية والعامة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412210 600 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111600 000 صيانة وتهيئة المباني الدارية13

872900 000 أشغال التهيئة والقامة14

449200 000 كراء الروقة وقاعات العرض15

4414100 000 اكتراء قاعات المحاضرات16

49977 100 مصاريف المن والمراقبة و الحراسة17

751--- دفع لوكالة النعاش والتنمية القتصادية والجتماعية بعمالت وأقاليم الشمال18

رسوم وإتاوات20

431926 710 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

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

الموظفين و اعوان الدولة

43440 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333178 500 مستحقات الماء24

332185 000 مستحقات الكهرباء25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871300 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351250 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

413450 300 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

442420 000 اكتراء العتاد والثاث34

4133150 000 صيانة وإصلح عتاد المعلوميات35

353250 000 شراء لوازم معلومياتية36

845200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية37

84420 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري38

3535 000 شراء اللوازم السمعية- البصرية39

حظيرة السيارات40

4131300 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331310 000 شراء الوقود والزيوت42

8511--- شراء السيارات النفعية43

8512--- شراء السيارات السياحية44

851360 000 شراء الدراجات النارية و الدراجات45

2460 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية46

49360 000 مصاريف تأمين السيارات47

نقل وتنقل50

421160 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212600 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214300 000 تعويضات كيلومترية53

42212 500 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222500 000 تعويضات المهمة بالخارج55

421310 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد56

442150 000 اكتراء السيارات57

نفقات مختلفة60

34225 000 لباس61

47120 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.24.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالشؤون القتصادية والعامة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

46400 000 الشهار والطبع والعلن63

352416 790 اشتراك وتوثيق64

334--- شراء المحروقات والغاز65

459--- مساهمة المغرب في مصاريف الستشاريين66

454700 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها67

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية68

نقل ، استقبال وإقامة الشخصيات الجنبية70

4211--- مصاريف نقل الشخصيات الجنبية71

47130 000 مصاريف االقامة والستقبال72

مصاريف خاصة بالقاليم الصحراوية80

3116 000 000 تغذية النسان81

581906 000 منح ذات طابع خاص82

491 300 000 مصاريف تسيير مصالح مكتب التسويق والتصدير المكلفة بتزويد سكان القاليم الصحراوية(1)83

دراسات و أتعاب90

451100 000 دراسات نوعية91

45520 000 أتعاب 92

455--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة93

000 591 19 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة للعمال الجتماعية64
589--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573300 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 300 مجموع الفقرة :  20

000 891 19 مجموع المادة :  0000 

مجلس المنافسة2000
10 دعم المهام12

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111--- صيانة وتهيئة المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

رسوم ومستحقات20

431--- رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

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

الموظفين و اعوان الدولة

434--- الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333--- مستحقات الماء24

332--- مستحقات الكهرباء25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب31

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

353--- شراء لوازم معلومياتية33

845--- شراء عتاد معلومياتي34

4424--- اكتراء العتاد والثاث35

4133--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات36

844--- شراء عتاد سمعي ـ بصري37

353--- شراء اللوازم السمعية- البصرية38
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.24.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالشؤون القتصادية والعامة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

نفقات مختلفة40

46--- الشهار والطبع والعلن41

352--- اشتراك وتوثيق42

342--- لباس43

47--- مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية44

334--- شراء المحروقات والغاز46

459--- مساهمة المغرب في مصاريف الستشاريين47

454--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها48

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية49

حظيرة السيارات50

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات51

331--- شراء الوقود والزيوت52

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية53

493--- مصاريف تأمين السيارات54

نقل وتنقل60

4211--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب61

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج62

4214--- تعويضات كيلومترية63

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة64

4222--- تعويضات المهمة بالخارج65

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد66

4421--- اكتراء السيارات67

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  2000 

مديرية القتصاد الجتماعي3000
10 المعارض و العروض)1)94

4414--- اكتراء الروقة10

46--- مصاريف الشهار20

46--- مصاريف العلن30

351--- مصاريف النشر والطبع40

4213--- نقل العتاد للعرض50

مجموع الفقرة :  10

20 تنظيم المؤتمرات و الندوات94

نقل وتنقل10

4211--- نقل المشاركين11

نفقات مختلفة20

455--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة21

46--- نشر و إذاع و اتصال22

84--- شراء العتاد التعليمي23

مجموع الفقرة :  20

30 دعم لفائدة جمعيات التنمية القتصادية والجتماعية69
571--- المساهمة في المشاريع التنموية المتبناة في إطار الشراكة مع جمعيات التنمية القتصادية والجتماعية10

مجموع الفقرة :  30

40 تسيير مكتب تنمية التعاون12
55121 090 000 إعانة التسيير لفائدة مكتب تنمية التعاون10

000 090 21 مجموع الفقرة :  40
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.24.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الول المكلفة بالشؤون القتصادية والعامة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 090 21 مجموع المادة :  3000 

مديرية الدراسات والتعاون والتشريع5000
10 تداريب وتكوين69

455--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة10

454--- مصاريف الخبراء20

454--- تكوين وتدريب إضافي وندوات30

46--- نشر و إذاع و اتصال40

454--- مصاريف  تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات50

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  5000 

000 981 40 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.24.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.24.000 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 بالشؤون القتصادية والعامة

الدارة العامة0000
دراسات 10 12

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة10

11900 000--- دراسات عامة451

12------ مساعدة تقنية ومشورة452

13200 000--- دراسات و مساعدة تقنية452

141 000 0001 000 000 دراسات نوعية451

نقل وتنقل20

شراء لوازم المكتب، اشتراكات مواد الطباعة وتوثيق30

31------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

32------ اشتراك وتوثيق352

أثات وعتاد ولوازم المكتب ، مواد الطبع والورق والمطبوعات40

41------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

42------ اكتراء العتاد والثاث4424

43------ اكتراء قاعات المحاضرات4414

44------ اكتراء الروقة4414

شراء العتاد التقني والمعلومياتي50

51------ شراء عتاد تقني846

52------ شراء عتاد معلومياتي845

53------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

60------ الشهار والطبع والعلن46

شراء السيارات70

71600 000--- شراء السيارات السياحية8512

72------ شراء السيارات النفعية8511

73------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

مساهمات80

81380 000--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية591

000 000 1  مجموع الفقرة :  10   3 080 000

بناء و تجهيز المباني الدارية 20 12

10------ شراء الراضي811

2058 000100 000 تشييد المباني الدارية8211

30200 000400 000 أشغال التهيئة والقامة872

40------ دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

50700 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

60600 000--- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

70------ شراء عتاد تقني وسمعي بصري84

000 500  مجموع الفقرة :  20   1 558 000

 4 638 000 1 500 000  مجموع المادة :  0000 

مديرية القتصاد الجتماعي3000
دراسات 10 12

101 500 000--- دراسات عامة451

20------ دراسات نوعية451

30------ دراسات و مساعدة تقنية452

40------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

مصاريف الدراسات وإعداد البرامج50

51------ مصاريف الدراسات والخبرة889
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.24.000 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 بالشؤون القتصادية والعامة

521 600 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

53------ اكتراء العتاد والثاث4424

54------ اكتراء الروقة4414

55------ اكتراء قاعات المحاضرات4414

56------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

60------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

70------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

80------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

90------ شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

000 100 3  مجموع الفقرة :  10 

شراكة ودعم 20 94

10------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و المؤسسات772

 تحت وصايتها
20------ المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 572

والتنمية
30------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

إتصال وإعلم40

42------ مساهمة في العروض والمعارض بالمغرب وخارجه5123

 مجموع الفقرة :  20 

 3 100 000  مجموع المادة :  3000 

مديرية الدراسات والتعاون والتشريع5000
دراسات 10 12

101 500 0001 000 000 دراسات عامة451

201 500 000--- دراسات نوعية451

30------ دراسات و مساعدة تقنية452

40------ مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

مصاريف الدراسات وإعداد البرامج50

51------ مصاريف الدراسات والخبرة889

52100 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

53100 000--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين والساتذة455

54------ اكتراء العتاد والثاث4424

55------ اكتراء الروقة4414

56------ اكتراء قاعات المحاضرات4414

57------ شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية845

60------ دراسات منجزة من طرف الدارة451

70100 000--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال46

80------ شراء ركائز دعائية ولوائح للتشوير وتقديم المشاريع399

000 000 1  مجموع الفقرة :  10   3 300 000

شراكة ودعم 20 94

10------ المساهمة في المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجمعيات المهنية و المؤسسات772

 تحت وصايتها
202 000 000--- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة والبحث 572

والتنمية
إتصال وإعلم30

31------ مساهمة في العروض والمعارض بالمغرب وخارجه5123

33------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

000 000 2  مجموع الفقرة :  20 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.24.000 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 بالشؤون القتصادية والعامة

 5 300 000 1 000 000  مجموع المادة :  5000 

000 500 2 000 038 13  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.24.000 
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قانون المالية لسنة 2009

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

ميزانية التسيير

000 482 445 الموظفون و العوان

000 040 215 المعدات و النفقات المختلفة 

ميزانية الستثمار

 3 328 231 000 اعتمادات الداء 

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

........

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

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

................................................ 000 000 675 5 اعتمادات اللتزام لسنة 2010 ومايليها

661



ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.27.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام92

111116 099 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

112600 000 أعوان دائمون20

113430 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين30

121100 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية40

التعويضات الممثلة للمصاريف50

12210 000 تعويض عن التنصيب51

14367 000 مساعدة استثنائية عن السكن52

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

1221161 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة54

تعويضات عن الخطار والعباء60

1231 000 مكافآت للسائقين61

1233 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين62

129211 000 منح للموظفين التقنيين برسم التحاليل المنجزة لحساب الخواص63

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد70

000 682 117 مجموع الفقرة :  10

000 682 117 مجموع المادة :  0000 

الدارة العامة8100
10 دعم المهام87

111274 289 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

11227 000 أعوان دائمون21

112--- المستخدمون التقنيون ومستخدمو الشراف22

112--- العمال الدائمون23

11316 644 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين24

تعويضات عن الساعات الضافية40

12168 000 تعويضات عن ساعات العمل الضافية41

1211 100 000 تعويضات عن العمل ليل لتقنيي الرصاد الجوية42

التعويضات الممثلة للمصاريف50

122--- تعويض عن التنصيب51

143380 000 مساعدة استثنائية عن السكن52

142--- منح ومكافآت الولدة53

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

124--- تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية55

1221149 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة56

تعويضات عن الخطار والعباء60

123--- مكافآت للسائقين61

12325 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين62

12310 000 تعويضات عن الشغال المضنية63

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد70

000 692 292 مجموع الفقرة :  10

20 خدمات إجتماعية64
141--- تعويضات للعوان القدماء10

مجموع الفقرة :  20

000 692 292 مجموع المادة :  8100 
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ميزانية التسيير - الموظفون و العوان للسنة المالية 2009

1.2.1.1.0.27.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة - ميدان البيئة9000

الدارة العامة9100
10 دعم المهام97

11130 881 000 رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثلئهم  (*)10

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين20

11224 000 أعوان دائمون21

1134 000 000 أجور المستخدمين العرضيين والمياومين22

129--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد23

121100 000 تعويضات جزافية عن العمال الضافية30

التعويضات الممثلة للمصاريف40

12210 000 تعويض عن التنصيب41

14220 000 منح ومكافآت الولدة42

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

تعويضات عن الخطار والعباء50

12320 000 تعويضات عن الصندوق للوكلء والخلصين والمؤدين المنتدبين51

123--- مكافآت للسائقين52

124--- تعويضات العباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية53

122153 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة54

000 108 35 مجموع الفقرة :  10

000 108 35 مجموع المادة :  9100 

000 482 445 مجموع الفصل :  1.2.1.1.0.27.000 
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.27.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

الدارة العامة0000
10 دعم المهام92

تحملت عقارية10

250 000 ضرائب ورسوم11

44121 180 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111550 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- أشغال التهيئة والقامة14

رسوم وإتاوات20

4311 804 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

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

الموظفين و اعوان الدولة

434130 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

333618 000 مستحقات الماء24

332641 000 مستحقات الكهرباء25

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871400 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351160 000 لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

حظيرة السيارات40

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331--- شراء الوقود والزيوت42

24170 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

493420 000 مصاريف التأمين44

نقل وتنقل50

4211240 000 نقل الموظفين داخل المملكة51

4212310 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

4214--- تعويضات كيلومترية53

42212 760 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222175 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

4421--- اكتراء السيارات57

نفقات مختلفة60

34250 000 لباس العوان61

4730 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62

4670 000 الشهار والطبع والعلن63

352136 000 اشتراك وتوثيق64

33460 000 شراء المحروقات والغاز65

46--- نفقات متعلقة بالمساهمة في المعارض والعروض66

47--- مصاريف التنظيم والمساهمة في التظاهرات الثقافية والرياضية67

492--- استشفاء واستشارات طبية68

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية69

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين70

591--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية التي يوجد مقرها بالمغرب80

591--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية الموجود مقرها بالخارج90

000 954 9 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة لفائدة العمال الجتماعية64
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.27.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

589220 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

573500 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 720 مجموع الفقرة :  20

30 تداريب التكوين واستكمال التكوين بالمغرب92
454--- مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات10

454--- مصاريف الدروس والندوات20

589--- مصاريف التمدرس30

مجموع الفقرة :  30

40 تداريب وتكوين بالخارج92
582--- منح الدراسات في الخارج10

589--- مصاريف التمدرس20

4212--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج30

مجموع الفقرة :  40

000 674 10 مجموع المادة :  0000 

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

قسم الدراسات القتصادية والقانونية1500
10 دراسات و بحوث ميدانية99

422190 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 90 مجموع الفقرة :  10

000 90 مجموع المادة :  1500 

قسم التصال1600
10 العلقات مع وسائل العلم92

4221200 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 200 مجموع الفقرة :  10

000 200 مجموع المادة :  1600 

المصالح الخارجية للوزارة1700
10 مهام وأبحاث92

42212 800 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 800 2 مجموع الفقرة :  10

20 وضع الخرائط92
4221813 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 813 مجموع الفقرة :  20

000 613 3 مجموع المادة :  1700 

ميدان الطاقة3000

مديرية المحروقات والوقود3100
10 مراقبة المخزون الحتياطي للمواد النفطية92

4221935 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 935 مجموع الفقرة :  10

000 935 مجموع المادة :  3100 

مديرية الرصد والبرمجة3200
10 دراسات وأبحاث عامة16

4221800 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 800 مجموع الفقرة :  10
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.27.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 800 مجموع المادة :  3200 

مديرية الكهرباء والطاقات المتجددة3300
10 دراسات وأبحاث عامة16

4221960 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 960 مجموع الفقرة :  10

000 960 مجموع المادة :  3300 

مديرية التنمية المعدنية4000
10 دعم المهام92

4221300 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

4222120 000 مصاريف المهمة والقامة بالخارج20

454--- مصاريف تنظيم المناظرات والندوات30

000 420 مجموع الفقرة :  10

20 المخطط الوطني الخرائطي الجيولوجي92
4221100 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

421275 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج20

422222 500 تعويضات المهمة بالخارج30

500 197 مجموع الفقرة :  20

500 617 مجموع المادة :  4000 

مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر5000
10 دعم المهام92

42211 020 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 020 1 مجموع الفقرة :  10

000 020 1 مجموع المادة :  5000 

قسم التعاون و التكوين6000
10 تكوين مستمر92

4221490 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

421160 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب20

4212275 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج30

000 825 مجموع الفقرة :  10

20 تعاون92
4221--- تعويضات التنقل داخل المملكة10

4222122 500 مصاريف المهمة والقامة بالخارج20

500 122 مجموع الفقرة :  20

500 947 مجموع المادة :  6000 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز6007
30 مدرسة المعادن بمراكش34

5513 602 000 إعانة التسيير لفائدة مدرسة المعادن بمراكش10

000 602 3 مجموع الفقرة :  30

000 602 3 مجموع المادة :  6007 

الجهة الشرقية6008
40 المدرسة التطبيقية للمعادن بتوسيت34

5512 830 000 إعانة التسيير لفائدة المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت10

000 830 2 مجموع الفقرة :  40
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.27.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

000 830 2 مجموع المادة :  6008 

مركز تنمية الطاقات المتجددة7200

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز7207
10 تنمية الطاقات المتجددة92

55120 990 000 إعانة لمركز تنمية الطاقات المتجددة10

000 990 20 مجموع الفقرة :  10

000 990 20 مجموع المادة :  7207 

المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية7300

جهة الرباط - سل - زمور - زعير7310
10 تكوين الطر العليا35

55167 136 000 إعانة التسيير للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية10

000 136 67 مجموع الفقرة :  10

000 136 67 مجموع المادة :  7310 

المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية7600
إنعاش بحث في خدمة التنمية القتصادية والجتماعية10

11 مساهمة في نفقات التسيير للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية35
55151 850 000 إعانة للمركز الوطني للطاقة والعلوم  والتقنيات النووية10

000 850 51 مجموع الفقرة :  11

000 850 51 مجموع المادة :  7600 

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة - ميدان الماء8000

الدارة العامة8100
10 دعم المهام87

تحملت عقارية10

2--- ضرائب ورسوم11

4412--- اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111--- صيانة وإصلح المباني الدارية13

872--- ترتيب وتهيئة وتركيب14

4413--- اكتراء المساكن الدارية وتحملت تابعة15

رسوم وإتاوات20

43190 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

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

الموظفين و اعوان الدولة

43460 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت23

33347 000 مستحقات الماء24

33281 200 مستحقات الكهرباء25

433--- رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة26

352140 000 الشتراكات في شبكة النترنيت27

3920 000 شراء صور صاحب الجللة والرايات واللفتات28

أثات وعتاد ولوازم المكتب30

871100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351100 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

4134--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33

4424--- اكتراء العتاد والثاث34

حظيرة السيارات40
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.27.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات41

331100 000 شراء الوقود والزيوت42

2452 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية43

49343 000 مصاريف تأمين السيارات44

نقل وتنقل50

4211180 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب51

4212359 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج52

421460 000 تعويضات كيلومترية53

4221--- تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة54

4222150 000 تعويضات المهمة بالخارج55

4213--- مصاريف نقل الثاث والعتاد56

4421--- اكتراء السيارات57

12260 000 تعويضات للموظفين المتابعين للدراسة58

نفقات مختلفة60

342--- لباس61

47300 000 مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية62

46100 000 الشهار والطبع والعلن63

352--- اشتراك وتوثيق64

336--- شراء مواد الطاقة للتدفئة65

5847 000 تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية66

4221510 000 تعويضات التنقل داخل المملكة67

45460 000 مصاريف التصحيح ، والتعاب68

200 619 2 مجموع الفقرة :  10

20 مساعدة للعمال الجتماعية64
589--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة10

5732 000 000 إعانة لفائدة العمال الجتماعية للموظفين20

000 000 2 مجموع الفقرة :  20

200 619 4 مجموع المادة :  8100 

المديرية العامة للماء8200
10 تكيف التراث الداري87

42213 680 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

4211250 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب20

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين30

رسوم وإتاوات40

4311 932 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية41

43470 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت42

333390 000 مستحقات الماء43

332990 000 مستحقات الكهرباء44

حظيرة السيارات50

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات51

331--- شراء الوقود والزيوت52

24503 800 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية53

4931 200 000 مصاريف تأمين السيارات54

4412150 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة60

499--- مصاريف التنظيف70

800 165 9 مجموع الفقرة :  10
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

20 التكوين في مادة التقنيات المائية87
422250 000 تعويضات المهمة بالخارج10

4212100 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج20

000 150 مجموع الفقرة :  20

800 315 9 مجموع المادة :  8200 

مديرية البحث والتخطيط المائي8300
10 توسيع وتهيئة التراث المائي87

42214 670 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

421460 000 تعويضات كيلومترية20

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين30

000 730 4 مجموع الفقرة :  10

000 730 4 مجموع المادة :  8300 

مديرية التجهيزات المائية8400
10 صيانة وحفظ التراث87

42215 193 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين20

4222155 000 تعويضات المهمة بالخارج30

4212205 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج40

421170 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب50

4214--- تعويضات كيلومترية60

رسوم وإتاوات70

43185 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية71

43460 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت72

333100 000 مستحقات الماء73

332180 000 مستحقات الكهرباء74

000 048 6 مجموع الفقرة :  10

000 048 6 مجموع المادة :  8400 

مديرية الرصاد الوطنية8500
10 توقعات وأبحاث87

رسوم وإتاوات10

4313 408 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية11

435--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصلت المتعلقة بالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 12

الموظفين و اعوان الدولة

43435 000 الرسوم البريدية ومصاريف المراسلت13

333239 000 مستحقات الماء14

332420 000 مستحقات الكهرباء15

نفقات التسير والصيانة20

353--- لوازم لمحطات المرصد وتوقعات الرصاد الجوية21

353--- لوازم لشبكات مواصلت الرصاد الجوية22

353--- لوازم لستغلل النظمة المعلومياتية23

399--- لوازم المرائب والمختبرات بما فيها قطع الغيار اللكترونية24

4113--- صيانة المنشآت التقنية25

872--- تجهيز قاعات الراحة وغرف العبور26

846--- شراء عتاد تقني27

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني28

حظيرة السيارات30
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4131--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات31

331--- شراء الوقود والزيوت32

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية33

493--- مصاريف تأمين السيارات34

نقل وتنقل40

421115 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب41

4212160 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج42

421463 000 تعويضات كيلومترية43

4221587 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة44

4222100 000 تعويضات المهمة بالخارج45

421335 000 نقل العتاد46

000 062 5 مجموع الفقرة :  10

20 برنامج الغيث87

شراء العتاد التقني والمعلومياتي10

846100 000 شراء عتاد تقني11

845100 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية12

353650 000 لوازم لشبكات المراقبة والتلقيح والمواصلت20

4121100 000 صيانة شبكات الرصد و التلقيح و المواصلت30

معامل ومنشآت40

35310 000 لوازم للمعامل41

4113--- صيانة المنشآت التقنية42

33610 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة43

أثات وعتاد ولوازم المكتب50

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب51

35110 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات52

413410 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب53

353--- شراء لوازم معلومياتية54

41980 000 صيانة بنايات ومنشآت مراكز العمليات60

حظيرة السيارات70

413180 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات71

33180 000 شراء الوقود والزيوت72

24--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية73

493--- مصاريف تأمين السيارات74

4221200 000 تعويضات التنقل داخل المملكة80

مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب و الخارج90

454100 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها91

421245 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج92

422245 000 تعويضات المهمة بالخارج93

000 620 1 مجموع الفقرة :  20

30 تحديث الدارة83
421150 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب10

4221500 000 تعويضات التنقل داخل المملكة20

000 550 مجموع الفقرة :  30

40 تكييف الثرات89
4221520 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 520 مجموع الفقرة :  40

50 توسيع وتطوير شبكةالرصاد الجوية83
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اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4221800 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 800 مجموع الفقرة :  50

60 تحسين وتطوير استغلل الرصاد الجوية83
4221500 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 500 مجموع الفقرة :  60

70 صيانة وحفظ التراث الوطني83
4221920 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

113--- أجور المستخدمين العرضيين والمياومين20

000 920 مجموع الفقرة :  70

80 برنامج التطبيقات الخاص بالرصاد الجوية87
4221240 000 تعويضات التنقل داخل المملكة10

000 240 مجموع الفقرة :  80

000 212 10 مجموع المادة :  8500 

المجلس العلى للماء والمناخ8600
10 دراسات واستشارات87

أثات وعتاد ولوازم المكتب10

871--- شراء عتاد وأثاث المكتب11

351--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات12

مصاريف الجتماع20

4414--- اكتراء قاعات المحاضرات21

47--- مصاريف الستقبالت22

121--- أتعاب23

46--- الشهار والطبع والعلن24

مجموع الفقرة :  10

مجموع المادة :  8600 

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة - ميدان البيئة9000

الدارة العامة9100
10 دعم المهام97

تحملت عقارية10

251 000 ضرائب ورسوم11

4412592 000 اكتراء البنايات الدارية وتحملت تابعة12

4111300 000 صيانة وإصلح المباني الدارية13

872200 000 أشغال التهيئة والقامة14

499250 000 مصاريف حراسة المباني الدارية15

رسوم وإتاوات20

4311 000 000 رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية21

433150 000 رسوم ومستحقات لستعمال الخطوط والقنوات المتخصصة22

43460 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

871400 000 شراء عتاد وأثاث المكتب31

351500 000 شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات32

413420 000 صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب33
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.27.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

442460 000 اكتراء العتاد والثاث34

441420 000 اكتراء الروقة35

441420 000 اكتراء قاعات المحاضرات36

عتاد تقني ومعلومياتي40

353400 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي41

4132--- صيانة وإصلح العتاد التقني42

413340 000 صيانة وإصلح العتاد المعلوماتي وتحيين المنظومات المعلوماتية43

37340 000 قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 44

4132--- صيانة وإصلح العتاد السمعي - البصري45

846127 000 شراء عتاد تقني46

84550 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية47

حظيرة السيارات50

4131400 000 مصاريف صيانة وإصلح السيارات51

3311 000 000 شراء الوقود والزيوت52

4421--- اكتراء السيارات53

24100 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية54

493100 000 مصاريف تأمين السيارات55

نقل وتنقل60

4211200 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب61

4212500 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج62

421450 000 تعويضات كيلومترية63

42214 400 000 تعويضات التنقل وتغيير القامة داخل المملكة64

4222400 000 تعويضات المهمة بالخارج65

4213200 000 مصاريف نقل الثاث والعتاد66

نفقات مختلفة70

4630 000 مصاريف الشهار والعلن71

352130 000 اشتراك وتوثيق72

47200 000 اليواء والطعام ومصاريف الستقبال73

48100 000 مصاريف الحتفالت الرسمية74

36320 000 شراء مواد الصيانة75

589300 000 جائزة الحسن الثاني للبيئة76

34220 000 لباس77

4910 000 تحميض وسحب الصور78

عتاد آخر ولوازم80

849--- شراء عتاد الرسم81

32610 000 شراء الصباغة82

325--- زجاجيات83

32820 000 لوازم الكهرباء84

32710 000 مصنوعات رصاصية و لوازم صحية85

39220 000 خردوات86

32--- شراء مواد البناء87

39120 000 شراء أدوات صغيرة88

نفقات أخرى90

3920 000 شراء صور صاحب الجللة والرايات واللفتات91

584--- تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية92

000 560 12 مجموع الفقرة :  10

20 تداريب و تكوين97
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ميزانية التسيير - المعدات والنفقات المختلفة  للسنة المالية 2009

1.2.1.2.0.27.000

اعتمادات الداء لسنة  

2009 

الفصل

بيان المصالح و النفقات

البنود

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

سطر فقرة مادة
رمز 

اقتصادي

رمز 

وظيفي

:

4221--- تعويضات تنقل الموظفين للتدريب في المغرب10

454200 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها20

59190 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية30

000 290 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

000 250 13 مجموع المادة :  9100 

مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر9500
10 المساهمة في مصاريف مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق99

551600 000 إعانة التسيير للمرفق المسير بطريقة مستقلة (مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق10

000 600 مجموع الفقرة :  10

000 600 مجموع المادة :  9500 

000 040 215 مجموع الفصل :  1.2.1.2.0.27.000 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.27.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

الدارة العامة0000
تشييد وتجهيز البنايات الدارية 10 92

10------ شراء الراضي811

20------ شراء البنايات الدارية813

302 000 0005 000 000 تشييد المباني الدارية8211

أشغال التهيئة40

412 200 0002 500 000 أشغال التهيئة والقامة872

42------ منشآت هاتفية872

43200 000--- صيانة وإصلح أجهزة الهاتف4123

442 040 0002 000 000 تهيئة وصيانة المباني872

45300 000400 000 أتعاب 455

46505 000--- مصاريف حراسة المباني الدارية499

50100 0001 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات60

612 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

62------ شراء السيارات السياحية8512

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

70100 0002 900 000 شراء عتاد تقني846

80500 000--- شراء الوقود والزيوت331

90200 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

000 800 13  مجموع الفقرة :  10   10 145 000

ادخال المعلوميات 20 92

10------ أشغال التهيئة والقامة872

202 000 0004 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

301 100 000--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي353

40850 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

50------ مصاريف التكوين وتعلم المعلوميات454

60------ دراسات معلومياتية453

70400 000--- شراء عتاد النسخ849

000 000 4  مجموع الفقرة :  20   4 350 000

مركز التوثيق 30 92

10500 000400 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

20200 000--- اشتراكات، شراء المؤلفات والمجلت التقنية والعلمية352

30400 000--- مصاريف النشر والطبع351

40400 000--- لوازم لطبع التقارير353

50------ شراء عتاد تقني846

60------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

70100 000--- الشهار والطبع والعلن46

8050 000--- شراء لوازم التصوير ومصاريف السحب التصويري353

90450 000--- شراء لوازم النسخ353

000 400  مجموع الفقرة :  30   2 100 000

تحديث الدارة 40 87

103 000 0003 000 000 دراسات عامة451

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ لوازم لطبع التقارير353

40------ مصاريف النشر والطبع351
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.27.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

50------ شراء لوازم النسخ353

000 000 3  مجموع الفقرة :  40   3 000 000

 19 595 000 21 200 000  مجموع المادة :  0000 

الوزير ، الديوان ، الكتابة العامة ، المفتشية العامة والمصالح 1000

الخارجية للوزارة

الوزير1100
أبحاث حول البيئة 10 92

10------ دراسات حالت خاصة452

20------ شراء عتاد طبوغرافي وتصويري849

30------ شراء عتاد تقني846

40------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

50100 000--- اكتراء السيارات4421

000 100  مجموع الفقرة :  10 

 100 000  مجموع المادة :  1100 

قسم الدراسات القتصادية والقانونية1500
دراسات قطاعية 10 51

دراسات عامة10

11------ دراسة تشريع و تقنين القطاع المعدني451

12------ دراسات احصائية واجتماعية اقتصادية 451

13------ دراسات تنبؤية451

20------ مصاريف تنظيم المناظرات والندوات454

3054 000--- مصاريف اليواء والستقبال47

4050 000--- شراء الوقود والزيوت331

5050 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

000 154  مجموع الفقرة :  10 

 154 000  مجموع المادة :  1500 

قسم التصال1600
أستراتيجية التصال 10 44

10------ دراسات و استراتيجية التسويق451

20200 000--- طبع الوثائق351

301 200 0002 000 000 مصاريف إنتاج أفلم وثائقية و الشهار46

40------ مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني499

50120 000--- مصاريف تنظيم المناظرات والندوات454

601 000 000--- الشتراكات في شبكة النترنيت352

70------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

80------ مصاريف اليواء والستقبال47

000 000 2  مجموع الفقرة :  10   2 520 000

 2 520 000 2 000 000  مجموع المادة :  1600 

المصالح الخارجية للوزارة1700
مهام وأبحاث 10 92

شراء السيارات10

11------ شراء السيارات النفعية8511

12------ شراء السيارات السياحية8512

13------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.27.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

201 200 000--- شراء الوقود والزيوت331

30600 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

40------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

50360 0001 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

60------ شراء عتاد تقني846

70------ شراء الدوات والدوات الزجاجية391

80------ شراء المواد الكيميائية ومواد المختبر36

90------ منشآت هاتفية872

000 000 1  مجموع الفقرة :  10   2 160 000

وضع الخرائط 20 92

10------ شراء عتاد الرسم849

20------ شراء لوازم الرسم351

30------ شراء عتاد التخييم879

40295 000--- شراء اللوازم لمعدات الستنساخ353

50600 000--- لوازم لطبع التقارير353

60------ شراء لوازم التصوير ومصاريف السحب التصويري353

70------ مستخدمون عرضيون ومياومون ومناوبون عند القتضاء113

80------ الشهار والطبع والعلن46

90------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

000 895  مجموع الفقرة :  20 

 3 055 000 1 000 000  مجموع المادة :  1700 

ميدان الطاقة3000

مديرية المحروقات والوقود3100
دعم المهام 10 11

10------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

2080 000--- شراء الوقود والزيوت331

3030 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

40------ اشتراك وتوثيق352

000 110  مجموع الفقرة :  10 

دراسات وأبحاث عامة 20 16

101 500 0005 000 000 دراسات عامة451

20------ شراء عتاد النسخ849

30------ شراء عتاد تقني846

40------ شراء عتاد التخييم849

50200 000--- شراء عتاد معلومياتي845

60------ شراء اللوازم لمعدات الستنساخ353

000 000 5  مجموع الفقرة :  20   1 700 000

 1 810 000 5 000 000  مجموع المادة :  3100 

مديرية الرصد والبرمجة3200
دراسات وأبحاث عامة 10 16

10------ دراسات عامة451

شراء السيارات20

21------ شراء السيارات النفعية8511

22------ شراء السيارات السياحية8512

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

676
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1.2.2.0.0.27.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

30------ شراء عتاد تقني846

40------ مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية591

 مجموع الفقرة :  10 

الرصد والبرمجة 20 92

105 817 0005 000 000 دراسات عامة451

20------ مصاريف الشهار46

30100 000--- شراء الوقود والزيوت331

4080 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

50------ مصاريف طبع ونشر نتائج الدراسات351

60300 000--- مصاريف تنظيم المناظرات والندوات454

70------ شراء عتاد العرض849

80------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

90------ اشتراك وتوثيق352

000 000 5  مجموع الفقرة :  20   6 297 000

 6 297 000 5 000 000  مجموع المادة :  3200 

مديرية الكهرباء والطاقات المتجددة3300
تجهيز كهربائي وكهربة القرى 10 92

10------ مساهمة و دعم الكهربة القروية7111

20------ شراء عتاد معلومياتي845

30------ شراء عتاد النسخ849

40200 000--- مصاريف تنظيم المناظرات والندوات454

5025 000--- مصاريف مهام الخبراء455

000 225  مجموع الفقرة :  10 

توزيع السوق الكهربائي 20 92

10------ دراسات ومساعدات451

20100 000--- شراء الوقود والزيوت331

3070 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

000 170  مجموع الفقرة :  20 

الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة 30 92

10------ شراء عتاد معلومياتي845

20------ شراء عتاد النسخ849

30------ مصاريف تنظيم المناظرات والندوات454

40------ مصاريف مهام الخبراء455

50110 000--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية591

605 248 0008 000 000 دراسات ومساعدات451

000 000 8  مجموع الفقرة :  30   5 358 000

دعم المحافظة على البيئة و إنعاش الطاقات المتجددة 40 92

10------ مساهمات في مشاريع بالشتراك مع المنظمات الدولية )791

 مجموع الفقرة :  40 

 5 753 000 8 000 000  مجموع المادة :  3300 

مديرية التنمية المعدنية4000
الثروة المعدنية والبترولية 10 92

10------ دراسة تشريع و تقنين القطاع المعدني451

20------ دراسات معلومياتية453

بنك المعطيات ونظام العلم30
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

31------ شراء عتاد معلومياتي845

32------ شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

40------ شراء عتاد الرسم والخرائطية849

50------ شراء لوازم للعتاد التقني353

60------ شراء عتاد طبوغرافي وتصويري849

70100 000--- شراء الخرائط، الصور الجوية والملتقطة بالقمار الصطناعية351

80------ شراء لوازم الرسم351

90------ شراء عتاد التصوير849

000 100  مجموع الفقرة :  10 

النعاش المعدني 20 92

10------ مصاريف الدراسات والستشارة451

نفقات تنظيم التداريب والندوات20

2150 000--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء الجانب بالمغرب47

22------ مصاريف المهمة والقامة بالخارج4222

2330 000--- كراء الروقة وقاعات العرض449

24150 000--- مصاريف تنظيم المناظرات والندوات454

25160 000--- مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية47

30------ نشر و إذاع و اتصال46

4080 000--- مصاريف الشتراك والتوثيق والدراج352

50------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

60------ اشتراك وتوثيق وطبع352

70------ شراء عتاد تقني846

80260 000--- اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية591

90------ شراء الوثائق والمؤلفات التقنية352

000 730  مجموع الفقرة :  20 

دعم المناجم الصغرى 30 92

10------ دراسات حول المعادن451

20------ مصاريف الدراسات والستشارة451

30------ مصاريف تنظيم التداريب والندوات454

40------ أشغال البحاث والتنقيب839

50400 0001 000 000 تكوين ومساعدة تقنية454

60------ شراء السيارات النفعية8511

70------ ندوات وتداريب454

80------ نشر و إذاع و اتصال46

000 000 1  مجموع الفقرة :  30   400 000

النشطة المعدنية 40 92

دراسات عامة10

11------ دراسات احصائية واجتماعية اقتصادية 451

12------ دراسات وأبحاث451

13------ دراسات حول المعادن451

14------ دراسات ومساعدات451

15------ أبحاث و إحصاءات451

20------ اشتراك وتوثيق وطبع352

30------ شراء السيارات النفعية8511

40------ ندوات وتداريب454

50200 000--- مصاريف الطبع و النشر351

60------ شراء لوازم الستنساخ والتصوير353
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

70------ اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

000 200  مجموع الفقرة :  40 

تفتيشية العمل داخل المناجم 50 92

مراقبة و تتبع معايير الوقاية و السلمة10

11------ شراء عتاد تقني846

12------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

13------ مصاريف مهام الخبراء455

14------ شراء السيارات النفعية8511

15------ شراء الوقود والزيوت331

16------ شراء قطع الغيار والمطاطيات371

17------ مصاريف التكوين454

مختبر التحاليل و البحاث20

21------ شراء الدوات والدوات الزجاجية391

22------ شراء المواد الكيميائية36

23------ شراء قطع الغيار للعتاد التقني372

24------ شراء لوازم و مواد للمختبرات399

25------ مصاريف التحليل والخبرة452

26------ مصاريف العينات والتحاليل452

 مجموع الفقرة :  50 

الثروة الجيولوجية 60 92

أشغال استكشاف الثروة الجيولوجية10

11------ دراسات عامة451

12------ أشغال البحاث839

13------ مصاريف إعداد الخرائط الجيولوجية459

14------ مصاريف طبع الخرائط351

15------ شراء الخرائط، الصور الجوية والملتقطة بالقمار الصطناعية351

16------ مصاريف إعداد الخرائط الجيولوجية الرقمية459

17350 000--- مصاريف مهام الخبراء455

شراء العتاد التقني و النسخ20

21------ شراء عتاد النسخ849

22------ شراء عتاد الرسم849

2330 000--- شراء عتاد سمعي ـ بصري844

24------ شراء عتاد تقني846

25------ شراء عتاد التلفيف والتخزين والعرض849

26------ شراء عتاد التصوير849

27------ شراء قطع الغيار للعتاد التقني372

28------ شراء عتاد التخييم879

شراء اللوازم30

31------ شراء لوازم النسخ353

32------ شراء لوازم الرسم351

33------ شراء لوازم التصوير ومصاريف السحب التصويري353

34------ شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

شراء العتاد التقني والمعلومياتي40

41------ شراء عتاد تقني846

42------ شراء عتاد معلومياتي845

43------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

44------ شراء مواد القوالب399
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

4560 000--- شراء نماذج معدنية399

46------ شراء عتاد الحفريات849

47------ شراء المجموعات879

5030 000--- اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية591

60------ دراسة تشريع و تقنين القطاع الجيولوجي451

70------ مصاريف الستقبال والحتفالت الرسمية47

000 470  مجموع الفقرة :  60 

توثيق ونشر 70 96

10------ مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

20------ شراء عتاد تقني846

30------ اشتراك وتوثيق وطبع352

40------ شراء المؤلفات والكتب352

50------ مصاريف العرض46

60------ أشغال التهيئة للمتحف872

70------ نفقات نشر المؤلفات والمجلت ونشرات التصال46

8050 000--- شراء عتاد التلفيف والتخزين والعرض849

90------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

000 50  مجموع الفقرة :  70 

دعم برنامج ميدا- المخطط الوطني الخرائطي الجيولوجي )1 80 92

اشتراك وتوثيق10

11------ اشتراك وتوثيق وطبع352

12------ شراء المؤلفات والكتب352

أشغال الستطلعات الجيولوجية و الجيوفيزيقية20

21------ أشغال البحاث839

22------ دراسات ومراقبة الشغال833

تجهيز معلومياتي30

31------ شراء عتاد تقني846

32------ شراء عتاد معلومياتي845

33------ شراء عتاد التخييم849

34------ شراء التجهيزات السمعية البصرية844

35------ شراء عتاد الرسم849

36------ شراء عتاد النسخ849

37------ شراء عتاد التلفيف والتخزين والعرض849

38------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء اللوازم40

41------ شراء لوازم للعتاد التقني353

42------ شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

43------ شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب39

44------ شراء اللوازم لمعدات الستنساخ353

45------ لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

نقل وتنقل50

51------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

52------ تعويضات المهمة بالخارج4222

53------ مصاريف نقل الموظفين بالخارج4212

مصاريف أخرى60

61------ مصاريف التحليل والخبرة452

62------ أتعاب المساعدين و الخبراء455
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

63------ مصاريف تنظيم الندوات والزيارات454

64------ مصاريف التكوين454

65------ مصاريف الشهار والعلن46

66------ مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها454

67------ مصاريف اليواء والستقبال47

68------ نفقات النقل الخاصة بالخبراء4219

69------ مصاريف طبع ونشر نتائج الدراسات351

شراء السيارات70

71------ شراء السيارات النفعية8511

72------ شراء السيارات السياحية8512

73------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

80------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

90------ مصاريف إعداد الخرائط الجيولوجية الرقمية459

 مجموع الفقرة :  80 

المخطط الوطني الخرائطي الجيولوجي 90 92

أشغال الستطلعات الجيولوجية و الجيوفيزيقية10

1110 000 00055 000 000 أشغال البحاث839

12------ دراسات ومراقبة الشغال833

13------ دراسات عامة451

14------ مصاريف إعداد الخرائط الجيولوجية459

151 000 0001 000 000 مصاريف طبع الخرائط351

1650 000--- شراء الخرائط، الصور الجوية والملتقطة بالقمار الصطناعية351

17158 000--- مصاريف إعداد الخرائط الجيولوجية الرقمية459

حظيرة السيارات20

21------ شراء السيارات النفعية8511

22------ شراء السيارات السياحية8512

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

24600 000--- شراء الوقود والزيوت331

25400 000--- شراء قطع الغيار والمطاطيات371

شراء العتاد التقني والمعلومياتي30

31150 000--- شراء عتاد تقني846

32------ شراء عتاد معلومياتي845

33------ شراء عتاد التخييم849

34------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

35------ شراء عتاد الرسم849

36------ شراء عتاد النسخ849

37------ شراء عتاد التلفيف والتخزين والعرض849

شراء اللوازم40

41------ شراء لوازم للعتاد التقني353

42550 000--- شراء لوازم معلومياتية ومنظومات معلومياتية353

43------ شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب39

44------ شراء اللوازم لمعدات الستنساخ353

4520 000--- شراء المواد الصيدلية361

46150 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

نقل وتنقل50

51------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

52------ تعويضات المهمة بالخارج4222
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

53------ مصاريف نقل الموظفين بالخارج4212

مصاريف أخرى60

61------ مصاريف التحليل والخبرة452

62------ أتعاب المساعدين و الخبراء455

63------ مصاريف تنظيم الندوات والزيارات454

64------ مصاريف التكوين454

65140 000--- مصاريف الشهار والعلن46

66100 000--- مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها454

67300 000--- مصاريف اليواء والطعام47

68478 000800 000 مصاريف طبع وتجليد المؤلفات351

69400 000--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية4133

70------ أجرة المستخدمين العرضيين والمياومين113

8060 000--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني372

90------ اكتراء السيارات4421

000 800 56  مجموع الفقرة :  90   14 556 000

 16 506 000 57 800 000  مجموع المادة :  4000 

مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر5000
المراقبة تقنيةوالسلمة 10 92

10------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

20------ شراء عتاد تقني للمراقبة و اقرار التطابق844

30735 500--- اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

40------ شراء قطع الغيار للعتاد التقني372

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

6064 500--- مصاريف الطبع و النشر351

70------ صيانة وإصلح العتاد التقني والعلمي4132

000 800  مجموع الفقرة :  10 

التقنين التقني والوقاية من المخاطر 20 92

10------ دراسات وأبحاث451

20------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

30------ شراء عتاد تقني و عتاد التصوير84

40------ شراء اللوازم لمعدات الستنساخ353

50------ دراسات معلومياتية453

6030 000--- اشتراك وتوثيق وطبع352

703 000 000--- مصاريف الدراسات والستشارة451

000 030 3  مجموع الفقرة :  20 

أبحاث حول البيئة 30 92

10------ دراسات حالت خاصة452

20------ أبحاث و إحصاءات451

30------ اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

40------ مصاريف العينات والتحاليل452

50------ مصاريف التحليل والخبرة452

 مجموع الفقرة :  30 

المختبر الوطني للطاقة والمعادن 40 92

10100 000--- أشغال التهيئة للمباني الدارية والقامة872

202 000 000--- شراء عتاد تقني846

30------ شراء الدوات للمختبر391
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

4050 000--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

50------ شراء الدوات والدوات الزجاجية391

6030 000--- شراء اللبسة الخاصة وبذلت ومعدات الوقاية342

70------ شراء قطع الغيار للعتاد التقني372

8040 000--- شراء المواد الكيميائية ومواد المختبر36

90140 000--- شراء لوازم و مواد للمختبرات399

000 360 2  مجموع الفقرة :  40 

 6 190 000  مجموع المادة :  5000 

قسم التعاون و التكوين6000
تكوين مستمر 10 92

10------ دراسات وتحريات عامة451

20250 000--- شراء الوقود والزيوت331

30------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

40------ مصاريف التدريب454

مصاريف التكوين50

51300 000--- تداريب و تكوين454

52200 000--- تكوين ومساهمة في الندوات بالمغرب والخارج454

53225 000--- مصاريف اليواء والطعام47

60------ شراء المؤلفات وطبع الوثائق352

مصاريف التنقل70

71------ مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب4211

72------ مصاريف نقل الموظفين بالخارج4212

80------ شراء عتاد تقني846

90------ شراء لوازم للعتاد التقني353

000 975  مجموع الفقرة :  10 

تعاون 20 92

10------ مصاريف مهام الخبراء455

20------ شراء الوقود والزيوت331

30------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

40------ دراسات تقنية452

50------ مصاريف اليواء والستقبال47

60------ مصاريف المهمة والقامة بالخارج4222

70------ اكتراء السيارات4421

 مجموع الفقرة :  20 

 975 000  مجموع المادة :  6000 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز6007

مدرسة المعادن بمراكش )1 ) 30 34

10380 000--- إعانة التجهيز7111

000 380  مجموع الفقرة :  30 

 380 000  مجموع المادة :  6007 

الجهة الشرقية6008

المدرسة التطبيقية للمعادن بتوسيت )1) 40 34

101 190 000--- إعانة التجهيز7111

000 190 1  مجموع الفقرة :  40 

 1 190 000  مجموع المادة :  6008 
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

المؤسسات العمومية7000

المكتب الوطني للكهرباء7100
مساهمة الدولة في مصاريف التجهيز للمكتب الوطني للكهرباء 10 85

10------ الزيادة في رأس المال916

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  7100 

مركز تنمية الطاقات المتجددة7200

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز7207

مساهمة الدولة في نفقات الستثمار لمركز تنمية الطاقات المتجددة 10 92

1013 337 000--- إعانة التجهيز7111

000 337 13  مجموع الفقرة :  10 

 13 337 000  مجموع المادة :  7207 

المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية7300

جهة الرباط - سل - زمور - زعير7310

مساهمة الدرلة في نفقات الستثمار للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية 10 92

107 637 000--- إعانة التجهيز7111

000 637 7  مجموع الفقرة :  10 

 7 637 000  مجموع المادة :  7310 

مركز الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلت وفكيك7400

جهة مكناس -  تافيللت7413

مساهمة الدولة في نفقات الستثمار لمركز الشراء وتنمية المنطقة المنجمية 

لتافللت وفكيك

10 92

10668 000--- إعانة التجهيز7111

000 668  مجموع الفقرة :  10 

 668 000  مجموع المادة :  7413 

المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن7500

جهة الرباط - سل - زمور - زعير7510

مساهمة الدولة في نفقات الستثمار للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 10 92

10235 085 000--- الزيادة في رأس المال916

000 085 235  مجموع الفقرة :  10 

 235 085 000  مجموع المادة :  7510 

المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية7600
تطوير البحث لفائدة التنمية القتصادية والجتماعية 10

مساهمة الدولة في نفقات الستثمار للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات 

النووية

11 92

10100 000 000--- إعانة التجهيز لفائدة المركز الوطني للطاقة و العلوم والتقنيات النووية751

000 000 100  مجموع الفقرة :  11 

 100 000 000  مجموع المادة :  7600 

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء8000

 والبيئة - ميدان الماء
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

الدارة العامة8100
تحديث الدارة 10 87

معلوميات10

111 650 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

121 500 000--- دراسات و مساعدة تقنية452

131 640 000--- صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

141 010 000--- اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية4423

15------ اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية4423

نفقات مختلفة للستغلل المعلومياتي20

21------ تهيئة وصيانة المباني872

22------ شراء مواد الطاقة للتدفئة336

231 000 000--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

2450 000--- أشغال تركيب شبكات العلميات8328

25300 000--- تكوين وتداريب في العلميات454

26------ شراء عتاد تقني846

2736 400--- صيانة وإصلح العتاد التقني4132

28------ قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 373

301 000 000--- دراسات عامة451

400 186 8  مجموع الفقرة :  10 

تكيف التراث الداري 20 87

بناء وتهيئة وتجهيز المصالح المركزية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

13200 000--- دراسات ومساعدة تقنية ومراقبة452

143 000 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

15700 0001 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

161 000 0002 000 000 صيانة وإصلح المباني الدارية4111

17500 000--- لوازم المكتب ومواد الطبع والوراق والمطبوعات351

18150 000--- الشتراكات والتوثيق352

19------ اكتراء وسائل النقل4421

حظيرة السيارات20

21600 000--- شراء الوقود والزيوت331

22300 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

233 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

241 000 000--- شراء السيارات السياحية8512

25------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

30194 600--- شراء الحليب ومواد صيدلية361

40------ مصاريف الشهار والعلن46

50470 000--- شراء عتاد تقني846

60------ مصاريف نقل الثاث والعتاد4213

7050 000--- تحميض وسحب49

80120 000--- صيانة المساحات الخضراء419

90300 000--- مصاريف البتكار واختيار اللوان وطبع الوثائق46

000 000 3  مجموع الفقرة :  20   11 584 600

تكوين 30 12

تداريب وتكوين مستمر10
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

11500 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

12200 000--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

13------ شراء لوازم الطباعة ونشر التصاميم والملصقات و الوثائق المختلفة353

1450 000--- اكتراء قاعات المحاضرات4414

1520 000--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري4423

16------ اكتراء الروقة4414

000 770  مجموع الفقرة :  30 

نزع الملكية 40 89

1015 000 000--- مصاريف نزع الملكية811

20500 000--- أتعاب المحامين455

30------ تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية584

000 500 15  مجموع الفقرة :  40 

 36 041 000 3 000 000  مجموع المادة :  8100 

المديرية العامة للماء8200
تحديث الدارة 10 87

معلوميات10

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

12------ دراسات و مساعدة تقنية452

13------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

14------ تركيب ووضع شبكات المعلوميات872

15------ اكتراء حق استعمال البرامج المعلوماتية4423

نفقات مختلفة للستغلل المعلومياتي20

21------ شراء عتاد تقني846

22------ اصلح وصيانة العتاد التقني4132

23------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

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

25------ قطع الغيار للعتاد المعلومياتي 373

30------ دراسات عامة451

40700 000--- مصاريف الشهار والعلن46

50------ اشتراك وتوثيق وطبع352

60250 000--- لباس342

7050 000--- تغذية النسان311

000 000 1  مجموع الفقرة :  10 

تكيف التراث الداري 20 87

بنايات ، تهيئة وتجهيزات10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

13250 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

14300 000--- أشغال التهيئة والقامة872

15400 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

16------ أجرة المستخدمين العرضيين والمياومين113

17------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

1850 000--- شراء أدوات صغيرة391

19250 000--- صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

شراء السيارات20

21------ شراء السيارات النفعية8511
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

22------ شراء السيارات السياحية8512

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

30450 000--- شراء الوقود والزيوت331

40250 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

50100 000--- شراء المواد الصيدلية والمختبرية والتوابع361

60------ شراء عتاد تقني846

70100 000--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني372

80530 000--- مصاريف المن والمراقبة و الحراسة499

90700 000--- مصاريف التنظيف499

000 380 3  مجموع الفقرة :  20 

تكوين 30 12

تداريب وتكوين مستمر10

11500 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

12180 000--- الفندقة، اليواء ، الطعام ومصاريف الستقبال47

13------ شراء لوازم الطباعة ونشر التصاميم والملصقات و الوثائق المختلفة353

14------ اكتراء قاعات المحاضرات4414

1520 000--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري4423

16------ اكتراء الروقة4414

1740 000--- اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية591

18------ تعويضات المهمة بالخارج4222

20------ جائزة الحسن الثاني الكبرى الدولية للماء589

000 740  مجموع الفقرة :  30 

نزع الملكية 40 89

10------ مصاريف نزع الملكية811

20------ أتعاب المحامين455

 مجموع الفقرة :  40 

تدبير الملك العمومي المائي 50 87

10------ دراسات عامة451

20------ أشغال تحديد الملك العمومي المائي و المناطق الحماية839

 مجموع الفقرة :  50 

 5 120 000  مجموع المادة :  8200 

مديرية البحث والتخطيط المائي8300
استغلل وحماية البيئة 10 87

تدبير الموارد المائية10

11------ دراسات عامة451

121 000 000--- دراسات تقنية452

131 500 000--- إشهار لتوعية المستعملين46

14500 000--- أشغال ودراسات لوقاية الحافات ومعايرة مجاري  المياه ، ومحاربة  التوحل  ودراسة452

 تدبير  حقينة السدود
مراقبة ومحاربة الثلوت20

211 500 000--- دراسات حول جودة المياه و الوقاية من التلوث)4521

22------ شراء العتاد لمختبرات التحليلت84

23------ شراء المواد لمختبرات التحاليل ولتطهير مراكز المياه369

24300 000--- صيانة وإصلح عتاد المختبر4132

252 000 000--- مصاريف المختبر و التحليلت499

30600 000--- مصاريف الشهار والعلن46
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

000 400 7  مجموع الفقرة :  10 

توسيع وتهيئة التراث المائي 20 87

تعبئة المياه الجوفية10

11------ دراسات عامة451

124 500 0003 000 000 أشغال الثقاب والبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء الري8321

13------ عمولت بالعملة الجنبية المتعلقة بالهبات632

142 000 0001 000 000 دراسات وأشغال الشحن الصطناعي للطبقات المائية452

20------ شراء عتاد تقني846

استكشاف وتقدير موارد المياه الجوفية30

313 000 0001 000 000 دراسات تقنية452

3217 340 00010 000 000 أشغال عامة للستكشاف بالثقاب والبار8321

333 000 0001 000 000 أشغال طبوغرافية وتحديد الملك العمومي882

341 500 0001 000 000 شراء عتاد هيدرو جيولوجي849

36100 000--- أشغال تركيب الهاتف872

37------ شراء عتاد التخييم879

حظيرة السيارات40

411 600 000--- شراء الوقود والزيوت331

42800 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

43------ شراء السيارات النفعية8511

44------ شراء السيارات السياحية8512

45------ شراء الدراجات النارية و الدراجات8513

دراسات لستكشاف المياه الجوفية بالوكالة60

61------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

6250 000--- تغذية النسان311

63250 000--- تهيئة وصيانة المباني872

64350 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

65350 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

66430 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

6750 000--- لباس342

68------ أجور المستخدمين العرضيين والمياومين113

69------ تعويضات كيلومترية4214

استكشاف وتقدير موارد المياه السطحية70

711 500 000800 000 دراسات مائية452

724 800 0002 000 000 بناء واعداد محطات هيدرولوجية823

731 500 000741 000 إصلح المحطات الهيدرولوجية419

741 200 0001 000 000 شراء التجهيزات وعتاد القياس الخاص بالمناخ المائي والطبوغرافي والعلن عن 841

الفيضانات
75600 000--- شراء الدوات اللزمة للقياس المائي353

761 200 000--- اصلح وصيانة التجهيزات ومعدات القياس المناخية المائية والطبوغرافية واعلن 4132

الفيضانات
771 500 000--- مستحقات التصال بالراديو431

78------ اقتناء معطيات مناخية و معطيات للتوقعات الجوية359

79300 000--- صيانة وإصلح أجهزة الهاتف4123

دراسات لتقدير الموارد المائية السطحية بالوكالة80

81------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

82100 000--- شراء مواد الطاقة للتدفئة336

8350 000--- أدوات ومواد السلمة والوقاية349
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

8460 000--- اشتراك وتوثيق352

تعبئة واستكشاف وتقدير موارد المياه الجوفية بأقاليم الجنوب90

915 500 0005 000 000 أشغال الثقاب والبار للتزويد بالماء الصالح للشرب والماء الصناعي وماء الري8321

925 500 0002 000 000 دراسات هيدروجيولوجية وجيوفيزيائية والمرسمة452

936 800 0005 000 000 أشغال عامة للستكشاف بالثقاب والبار8321

94------ التجهيز بعتاد الضخ841

000 541 33  مجموع الفقرة :  20   65 930 000

دراسات وأبحاث 30 87

1017 000 0004 000 000 دراسات عامة451

20------ دراسات تقنية452

تنظيم مؤتمر حول اللقاء الوطني للماء 30

31------ الشهار والطبع والعلن46

32------ شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

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

401 000 000--- المساهمة في مشاريع البحث والتنمية751

000 000 4  مجموع الفقرة :  30   18 000 000

تزويد بالماء الصالح للشرب وتطهير المدارس القروية ومدارس التعليم العتيق 

والمساجد

40 87

تزويد المدارس القروية بالماء الصالح للشرب10

11------ دراسات نظم تزويد بالماء الصالح للشرب452

122 200 000--- أشغال الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب8321

131 000 000--- التجهيز بعتاد الضخ841

143 000 000--- أشغال الهندسة المدنية للتخزين والتزويد بالماء8321

15------ تحليل جودة المياه499

16400 000--- شراء الوقود والزيوت331

17250 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

تزويد مدارس التعليم العتيق والمساجد بالماء الصالح للشرب20

21------ دراسات نظم تزويد بالماء الصالح للشرب452

222 000 000--- أشغال الثقاب و البار للتزويد بالماء الصالح للشرب8321

231 000 000--- التجهيز بعتاد الضخ841

243 000 000--- أشغال الهندسة المدنية للتخزين والتزويد بالماء8321

25------ تحليل جودة المياه499

26400 000--- شراء الوقود والزيوت331

27250 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

تطهير المدارس القروية30

31300 000--- دراسات المنشآت الصحية452

3213 000 000--- إنجاز مرافق الصرف الصحي825

336 000 000--- أشغال اللبار المفقودة وخزان الفسخ8321

تطهير مدارس التعليم العتيق والمساجد40

41300 000--- دراسات المنشآت الصحية452

4211 500 000--- إنجاز مرافق الصرف الصحي825

435 400 000--- أشغال اللبار المفقودة وخزان الفسخ8321

000 000 50  مجموع الفقرة :  40 

تحسين تزويد السكان القرويين بالماء الشروب 50 87

10100 000 000--- تحسين تزويد السكان القرويين بالماء الشروب )1) 451

000 000 100  مجموع الفقرة :  50 

مشروع تدبير الموارد المائية 60 87
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

10------ دراسة المخطط الوطني للماء451

20------ دراسة التسعيرة451

دراسات عامة وإعداد تصاميم مديرية30

31------ دراسة نظام المعلومات والتدبير451

32------ دراسة المخطط المديري للوقاية من الفيضانات451

33------ دراسة المخطط المديري لوقاية جودة المياه451

40------ نفقات الشهار لتحسيس مستعملي الماء46

تدبير الماء بطريقة فورية50

51------ دراسات و مساعدة تقنية452

52------ بناء واعداد محطات هيدرولوجية823

53------ شراء و تركيب العتاد لتجهيز المحطات الهيدرولوجية و الهيدرومناخية841

55------ شراء وحدات متحركة8511

56------ دراسات وأبحاث451

60------ شراء التجهيزات لمختبرات جودة المياه849

تقوية ال مكانيات70

71------ دراسات و مساعدة تقنية452

72------ شراء عتاد معلومياتي845

الدراسات المائية والشحن الصطناعي للطبقات المائية 80

81------ دراسات هيدروجيولوجية وجيوفيزية والشحن الصطناعي452

82------ أشغال الستكشاف بالثقاب8321

83------ دراسات وأشغال الشحن الصطناعي للطبقات المائية452

 مجموع الفقرة :  60 

مساهمة لفائدة وكالت الحواض المائية 70 87

10120 000 000--- مساهمة  لنطلق وكالت الحوض المائي7111

000 000 120  مجموع الفقرة :  70 

التنمية القروية 80 74

30------ دفع لفائدة صندوق التنمية القروية74

 مجموع الفقرة :  80 

برنامج تدبير المندمج للموارد المائية 90 87

10------ المساهمة في المشاريع والبرامج لحماية الطبقات المائية الجوفية7111

2020 000 000--- المساهمة في المشاريع والبرامج المتعلقة بالقتصاد في الماء7111

30------ المساهمة في المشروع المندمج لحوض وادي سبو7111

40------ المساهمة في مشاريع وبرامج محاربة تلوث الرمي7111

5020 000 000--- المساهمة في مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة7111

000 000 40  مجموع الفقرة :  90 

 401 330 000 37 541 000  مجموع المادة :  8300 

مديرية التجهيزات المائية8400
صيانة وحفظ التراث 10 87

صيانة السدود10

117 503 60061 000 000 صيانة و إصلح منشآت الهندسة المدنية4121

12300 000--- شراء عتاد الكتروميكانيك و الهيدروميكانيك وأجهزة المواصلت الخاصة بصيانة 841

المنشات
132 600 0001 960 000 دراسات و مراقبة و خبرة المنشآت و التجهيزات452

1457 000 0007 000 000 استصلح السدود والمنشآت الملحقة والحقائن8332

151 282 000500 000 تهيئة ولوج مواقع السدود8319

16------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

17200 000--- شراء قطاع الغيار لصيانة التجهيزات اللكتروميكانيكية و الهيدروميكانيكية و اجهزة 372

التصال
18------ شراء عتاد السلمة الضروري لصيانة المنشآت841

206 420 0007 000 000 صيانة و تجديد العتاد الهيدروميكانيكي و الكهروميكانيكي و عتاد المواصلت4132

فحص السدود30

313 070 000100 000 دراسات فحص وتوثيق المنشات المائية452

32900 0001 300 000 صيانة لوازم الفحص والطوبوغرافيا4132

33200 0001 000 000 شراء و تركيب عتاد الفحص والطوبوغرافية849

3450 000100 000 شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية البصرية353

35300 000500 000 تجديد لوازم الفحص والطبوغرافيا849

36300 000--- شراء الخرائط والمطبوعات والصور الجوية والمعطيات المتعلقة بها351

37------ رسوم ومستحقات المواصلت اللسلكية431

38------ تحميض وسحب49

أشغال التتبع والصلح بالوكالة40

41------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

422 400 000--- شراء الوقود والزيوت331

431 700 000--- تهيئة وصيانة المباني872

44580 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

45100 000--- شراء مواد الطاقة للتدفئة336

46300 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

47370 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

48------ أجور المستخدمين العرضيين والمياومين113

491 700 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

50500 000--- لباس342

6050 000--- شراء عتاد التوثيق841

70350 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

801 500 000--- مصاريف الشهار والعلن46

000 460 80  مجموع الفقرة :  10   89 675 600

توسيع وتهيئة الممتلكات 20

اتمام المشاريع 21 87

التصفية المحاسبية للمشاريع المنجزة10

11------ التصفية المحاسبية لمصاريف سد الحسن الول8332

12------ التصفية المحاسبية لمصاريف سد ايت ايوب و دهاليز مطماطة8332

13------ التصفية المحاسبية لمصاريف سد المنع على واد سبو8332

14------ التصفية المحاسبية لمصاريف سد سمير8332

15------ التصفية المحاسبية لمصاريف سد الحاشف8332

16------ التصفية المحاسبية لمصاريف سد الغراس8332

17------ التصفية المحاسبية لمصاريف سد الوحدة8332

18------ التصفية المحاسبية لمصاريف سد سيدي الشاهد8332

19------ التصفية المحاسبية لمصاريف السد لهداف متعددة أولوز8331

التصفية المحاسبية لمشاريع أخرى20

21------ التصفية المحاسباتية لمصاريف سد إكوزولن للماء الصالح للشرب8332

 مجموع الفقرة :  21 

إزالة الوحال من حقينة السدود 22 96

1039 100 000--- أشغال إزالة الوحال من حقينات السدود8332

20------ دراسات و مساعدة تقنية452

30------ مصاريف نزع الملكية811
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:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

40------ احتلل مؤقت للراضي4411

000 100 39  مجموع الفقرة :  22 

برنامج التهيئة للحواض المائية لمدن سطات وبرشيد وابن أحمد و النواصر 

وبوسكورة والمحمدية والدار البيضاء و عالية أبي رقراق

23 87

30------ تهيئة واد بوموسى بسطات وبوريان بابن أحمد872

 مجموع الفقرة :  23 

بناء منشآت هيدرو مائية 24 87

1015 500 00010 000 000 دراسات ومراقبة الشغال833

20111 865 050101 135 000 أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

3050 000 00020 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

407 500 0007 500 000 اقتناء عتاد الشغال العمومية841

502 500 0001 000 000 اكتراء و نقل العتاد و اليات الشغال العمومية4421

شراء العتاد للبناء60

617 000 0003 000 000 شراء قطع الغيار للعتاد والليات372

6235 000 00020 000 000 شراء مواد البناء32

637 000 0003 000 000 شراء عتاد البناء841

64------ اتاوة استخراج مواد البناء499

نفقات متعلقة بنزع الملكية70

7152 000 000--- مصاريف نزع الملكية811

72------ احتلل مؤقت للراضي4411

73------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة80

81------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

822 800 000--- شراء الوقود والزيوت331

833 000 0002 000 000 أشغال بواسطة المقاولة836

845 000 0002 000 000 صيانة واصلح العتاد وآليات الشغال العمومية4132

000 635 169  مجموع الفقرة :  24   299 165 050

اعداد مجاري المياه و الوقاية من الفياضانات 25 87

104 500 0002 000 000 دراسات ومراقبة الشغال833

2030 000 00030 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

30------ تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

408 000 0008 000 000 اقتناء عتاد الشغال العمومية841

505 000 0001 000 000 اكتراء و نقل العتاد و اليات الشغال العمومية4421

شراء العتاد للبناء60

612 000 0001 000 000 شراء قطع الغيار للعتاد والليات372

6212 000 0003 000 000 شراء مواد البناء32

632 000 0001 000 000 شراء عتاد البناء841

64------ اتاوة استخراج مواد البناء499

نفقات متعلقة بنزع الملكية70

7145 000 000--- مصاريف نزع الملكية811

72200 000--- احتلل مؤقت للراضي4411

73------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة80

81------ شراء الوقود والزيوت331

821 000 000500 000 أشغال بواسطة المقاولة836

831 000 0001 000 000 صيانة واصلح العتاد وآليات الشغال العمومية4132

9015 000--- عمولت بالعملة الجنبية المتعلقة بالهبات632
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:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

000 500 47  مجموع الفقرة :  25   110 715 000

التغذية الصطناعية للطبقات المائية 26 92

101 000 0004 000 000 دراسات ومراقبة الشغال833

203 000 00023 500 000 أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

30500 000500 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 000 28  مجموع الفقرة :  26   4 500 000

دعم مهمة لبناء السدود 30 87

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة10

1170 000--- لباس342

12950 000--- شراء الوقود والزيوت331

13310 000--- تهيئة وصيانة المباني872

14200 000--- شراء عتاد وأثاث المكتب871

1560 000--- أدوات ومواد السلمة والوقاية349

16740 000--- شراء لوازم المكتب والوراق والمطبوعات351

17100 000--- صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

18500 000--- مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

19------ تغذية النسان311

20------ شراء لوازم الطباعة ونشر التصاميم والملصقات و الوثائق المختلفة353

30------ مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات واللفتات والشارات والخطوط459

شراء السيارات40

413 000 000--- شراء السيارات النفعية8511

42------ شراء السيارات السياحية8512

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

50------ مصاريف التدقيق والمشورة والمساعدة والبحاث والخبرة والمراقبة459

60------ شراء عتاد تقني846

70150 000--- الشتراكات والتوثيق352

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

000 080 6  مجموع الفقرة :  30 

دراسات وأبحات 40 16

دراسة السدود الكبرى والمنشآت الملحقة10

118 000 00049 068 000 دراسات عامة451

12700 000300 000 دراسات تقنية452

1310 909 35058 200 000 دراسات تصور المشاريع451

دراسة السدود الصغرى والمتوسطة والسدود التلية وتهيئة مجاري المياه وتغذية 20

الطبقات المائية
2111 500 00010 300 000 دراسات عامة451

22810 000--- تجارب المختبر452

237 000 0001 900 000 أشغال الستطلعات الجيولوجية والجيوفيزيقية451

304 641 0004 270 000 دراسات عامة و تجارب المختبر451

40------ دراسات طبوغرافية886

50------ مساعدة تقنية452

000 038 124  مجموع الفقرة :  40   43 560 350
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:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

مساهمة لفائدة وزارة التجهيز والنقل 50 87

أثاث وعتاد ولوازم المكتب10

11------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

12------ شراء لوازم المكتب351

13------ صيانة وإصلح الثاث وعتاد المكتب4134

30------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

50------ أشغال التهيئة والقامة872

حظيرة السيارات60

61------ شراء الوقود والزيوت331

62------ مصاريف صيانة وإصلح السيارات4131

 مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في إنجاز المنشآت المائية مع وكالت التنمية القتصادية والجتماعية 

لقاليم المملكة

60

المساهمة لفائدة وكالة التنمية القتصادية والجتماعية لجنوب المملكة 61 92

1010 000 000--- مساهمة في الدراسات والشغال لبناء السدود7111

20------ المساهمة في الدراسات والشغال لنجاز قنوات لشحن طبقات المياه الجوفية7111

000 000 10  مجموع الفقرة :  61 

المساهمة لفائدة وكالة التنمية القتصادية والجتماعية لشمال المملكة 62 92

10------ مساهمة في الدراسات والشغال لبناء السدود7111

20------ المساهمة في الدراسات والشغال لنجاز قنوات لشحن طبقات المياه الجوفية7111

 مجموع الفقرة :  62 

المساهمة لفائدة وكالة التنمية القتصادية والجتماعية لشرق المملكة 63 92

10------ مساهمة في الدراسات والشغال لبناء السدود7111

20------ المساهمة في الدراسات والشغال لنجاز قنوات لشحن طبقات المياه الجوفية7111

 مجموع الفقرة :  63 

المساهمة لفائدة مشاريع التهيئة لمجاري المياه 70 87

1025 000 0005 000 000 المساهمة في إنجاز تهيئة القناة على واد الفنيدق7111

2020 000 00055 000 000 المساهمة في مشروع حماية مدينة الدار البيضاء من الفياضانات7111

000 000 60  مجموع الفقرة :  70   45 000 000

مشروع تحويل الماء من الحوض المائي لبي رقراق إلى الحوض المائي لم 

الربيع

80 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

17------ شراء الراضي811

20------ دراسات ومراقبة الشغال833

30------ أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

40------ تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584
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رمز 
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رمز 
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:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 مجموع الفقرة :  80 

 647 796 000 509 633 000  مجموع المادة :  8400 

جهة سوس - ماسة - درعة8404

بناء سد آيت حمو 10 87

منشآت عامة10

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

201 0001 200 000 دراسات ومراقبة الشغال833

30------ أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

40------ تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة60

61------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

68------ أجور المستخدمين العرضيين والمياومين113

000 200 1  مجموع الفقرة :  10   1 000

بناء سد آيت مزال للماء الصالح للشرب 20 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

17------ شراء الراضي811

20------ دراسات ومراقبة الشغال833

301 000500 000 أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

40------ تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

50------ اكتراء و نقل العتاد و اليات الشغال العمومية4421

شراء العتاد للبناء60

نفقات متعلقة بنزع الملكية70

71------ مصاريف نزع الملكية811

72------ أتعاب 455

73------ احتلل مؤقت للراضي4411

74------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة80

90------ صيانة واصلح العتاد وآليات الشغال العمومية4132

000 500  مجموع الفقرة :  20   1 000

بناء سد تيوين 30 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

201 000 00044 000 000 دراسات ومراقبة الشغال833

3030 000 000470 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324
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401 000 00039 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 000 553  مجموع الفقرة :  30   32 000 000

بناء سد سيدي عبد ال 40 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

17------ شراء الراضي811

201 500 00029 500 000 دراسات ومراقبة الشغال833

3020 000 000380 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

401 000 00039 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 500 448  مجموع الفقرة :  40   22 500 000

بناء سد هللة 50 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

17------ شراء الراضي811

201 500 00026 500 000 دراسات ومراقبة الشغال833

3010 000 000140 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

401 000 00024 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 500 190  مجموع الفقرة :  50   12 500 000

بناء سد عين آيت أحمد 60 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

20------ دراسات ومراقبة الشغال833

30------ أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

40------ تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

 مجموع الفقرة :  60 

بناء سد آيت داود 70 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

20------ دراسات ومراقبة الشغال833

30------ أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

40------ تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

 مجموع الفقرة :  70 

بناء سد أنونيزم 80 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

20------ دراسات ومراقبة الشغال833

30------ أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

40------ تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

 مجموع الفقرة :  80 

 67 002 000 1 193 700 000  مجموع المادة :  8404 

697



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.27.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

جهة الشاوية - ورديغة8406

بناء سد بوكركور 10 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

17------ شراء الراضي811

20------ دراسات ومراقبة الشغال833

305 600 000--- أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

40------ تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 600 5  مجموع الفقرة :  10 

بناء سد الحيمر 20 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ شراء الراضي811

17------ أشغال التهيئة للحقينة872

20------ دراسات ومراقبة الشغال884

30------ أشغال  الهندسة المدنية8311

40------ تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية70

71------ مصاريف نزع الملكية811

72------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

73------ احتلل مؤقت للراضي4411

74------ تعويضات لصلح الضرار584

تهيئة الحقينة80

81------ شراء عتاد البناء841

82------ اكتراء العتاد وآليات الشغال العمومية4422

83------ نقل عتاد وآليات الشغال العمومية4213

84------ شراء مواد البناء32

85------ شراء قطع الغيار للعتاد والليات372

 مجموع الفقرة :  20 

بنائ سدود مزار و تامدروست - كدية الكرن للحماية من الفياضانات 30 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

207 400 0009 140 000 دراسات ومراقبة الشغال833

3083 000 000204 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

4010 500 000--- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 140 213  مجموع الفقرة :  30   100 900 000

 106 500 000 213 140 000  مجموع المادة :  8406 

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز8407

بناء سد ويركــان 10 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14508 000--- أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

17------ شراء الراضي811

203 300 0003 443 000 دراسات ومراقبة الشغال833

3037 500 000--- أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

405 000 000--- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 443 3  مجموع الفقرة :  10   46 308 000

بناء سد تاسكورت 20 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

17------ شراء الراضي811

205 300 0007 356 000 دراسات ومراقبة الشغال884

3079 000 000273 000 000 أشغال  الهندسة المدنية8311

4010 000 00029 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

5125 000 000--- مصاريف نزع الملكية811

52100 000--- احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 356 309  مجموع الفقرة :  20   119 400 000

بناء سد الزرار على واد كسوب 30 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

17------ شراء الراضي811

203 400 00022 575 000 دراسات ومراقبة الشغال833

30100 000 000556 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

405 000 00060 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

5140 000 000--- مصاريف نزع الملكية811

5250 000--- احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 575 638  مجموع الفقرة :  30   148 450 000

 314 158 000 951 374 000  مجموع المادة :  8407 

الجهة الشرقية8408

بناء سد كنفودة 10 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

17------ شراء الراضي811

201 000 00027 000 000 دراسات ومراقبة الشغال833

3010 000 000150 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

401 000 00014 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 000 191  مجموع الفقرة :  10   12 000 000

بناء سد خنكرو 20 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

20------ دراسات ومراقبة الشغال833

30------ أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

40------ تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

 مجموع الفقرة :  20 

 12 000 000 191 000 000  مجموع المادة :  8408 

جهة الرباط - سل - زمور - زعير8410

بناء المركب المائي لتزويد مدينتي الداربيضاء و الرباط بالماء الصالح للشرب 10 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14224 000--- أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

20100 000800 000 دراسات ومراقبة الشغال833

305 900 000--- أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

402 000 000--- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة60

63------ صيانة وتهيئة المباني الدارية4111

64------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

68------ أجور المستخدمين العرضيين والمياومين113

000 800  مجموع الفقرة :  10   8 224 000

 8 224 000 800 000  مجموع المادة :  8410 

جهة تادلة - أزيلل8412

بناء مركب دشرالواد ايت مسعود 10 87

منشآت عامة10

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

20------ دراسات ومراقبة الشغال833

30------ أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

40------ تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة60

61------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

62------ شراء الوقود والزيوت331

68------ أجور المستخدمين العرضيين والمياومين113

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8412 

جهة مكناس -  تافيللت8413

بناء سد سيدي سعيد 10 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

17------ شراء الراضي811

201 0001 000 000 دراسات ومراقبة الشغال833

301 00075 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

40------ تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة60

62------ شراء الوقود والزيوت331

64------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

68------ أجور المستخدمين العرضيين والمياومين113

000 000 76  مجموع الفقرة :  10   2 000

بناء سد تاملوت 20 87

منشآت عامة10

11------ أشغال الربط  الطرقي8311

12------ دراسات الربط الطرقي882

203 600 00019 300 000 دراسات ومراقبة الشغال833

30100 000 000296 000 000 أشغال  الهندسة المدنية8311

401 000 00049 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

5140 000 000--- مصاريف نزع الملكية811

5250 000--- احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 300 364  مجموع الفقرة :  20   144 650 000

بناء سد آيت مولي أحمد 30 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311
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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 الطاقة والمعادن والماء والبيئة

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ شراء الراضي811

17------ أشغال التهيئة للحقينة872

201 000 0001 000 000 دراسات ومراقبة الشغال884

3030 000 00016 800 000 أشغال  الهندسة المدنية8311

402 000 000500 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 300 18  مجموع الفقرة :  30   33 000 000

بناء سد تيمكيت 40 87

منشآت عامة10

11------ أشغال الربط  الطرقي8311

12------ دراسات الربط الطرقي882

202 500 00018 000 000 دراسات ومراقبة الشغال884

3060 000 000215 000 000 أشغال  الهندسة المدنية8311

40500 00035 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

5130 000 000--- مصاريف نزع الملكية811

5250 000--- احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 000 268  مجموع الفقرة :  40   93 050 000

 270 702 000 726 600 000  مجموع المادة :  8413 

جهة تازة - الحسيمة - تاونات8415

بناء سد مرينت 10 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ شراء الراضي811

17------ أشغال التهيئة للحقينة872

20------ دراسات ومراقبة الشغال833

30------ أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

40------ تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

 مجموع الفقرة :  10 

 مجموع المادة :  8415 

جهة طنجة - تطوان8416
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.27.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

بناء السد للماء الصالح للشرب الراوز 10 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

17------ شراء الراضي811

201 0001 455 000 دراسات ومراقبة الشغال833

30------ أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

401 0003 370 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

نفقات التتبع والمراقبة بالوكالة60

68------ أجور المستخدمين العرضيين والمياومين113

000 825 4  مجموع الفقرة :  10   2 000

بناء سد رمل 20 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ الربط الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

17------ شراء الراضي811

20100 0003 201 000 دراسات ومراقبة الشغال833

306 000 000--- أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

402 000 000--- تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 201 3  مجموع الفقرة :  20   8 100 000

بناء سد مارتيل 30 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

207 300 00024 186 000 دراسات ومراقبة الشغال833
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.27.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

3078 500 000640 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

4010 000 000105 000 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

5190 000 000--- مصاريف نزع الملكية811

52154 000--- احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 186 769  مجموع الفقرة :  30   185 954 000

بناء سد مولي بوشتة 40 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

1420 000 000--- أشغال الربط  الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

17------ شراء الراضي811

202 500 0004 000 000 دراسات ومراقبة الشغال884

3017 000 000262 500 000 أشغال  الهندسة المدنية8311

40500 0009 500 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

5110 000 000--- مصاريف نزع الملكية811

5250 000--- احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 000 276  مجموع الفقرة :  40   50 050 000

بناء سد دار خروفة 50 87

منشآت عامة10

11------ تزويد بالماء والطاقة الكهربائية832

12------ الربط السلكي والسلكي8323

13------ الحي الداري والسكنى و مرافقها8211

14------ الربط الطرقي8311

15------ دراسات الربط الطرقي882

16------ أشغال التهيئة للحقينة872

17------ شراء الراضي811

20300 00049 700 000 دراسات ومراقبة الشغال833

3048 700 000551 000 000 أشغال الهندسة المدنية ومل الثقاب والضخ8324

401 000 00064 300 000 تجهيزات هيدروميكانكية وكهروميكانية8331

نفقات متعلقة بنزع الملكية50

51------ مصاريف نزع الملكية811

52------ احتلل مؤقت للراضي4411

53------ أشغال إعادة بناء منشآت وتجهيزات عمومية8211

54------ تعويضات لصلح الضرار584

000 000 665  مجموع الفقرة :  50   50 000 000

 294 106 000 1 718 212 000  مجموع المادة :  8416 

مديرية الرصاد الوطنية8500
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.27.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

تحديث الدارة 10 83

10------ دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية451

معلوميات التدبير20

21------ شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

نفقات مختلفة للستغلل المعلومياتي30

31------ شراء لوازم للستغلل المعلومياتي353

32------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

33------ اشتراك وتوثيق وطبع352

34------ مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب4211

35------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

40------ شراء وتركيب العتاد والتجهيزات لمعمل الطباعة والنسخ التصويري84

 مجموع الفقرة :  10 

تكييف الثرات 20 89

بناء وتهيئة وتجهيز المقر بالدارالبيضاء10

11------ أشغال  الهندسة المدنية8311

12------ الشغال المتخصصة8211

13------ دراسات و مراقبات452

14------ أشغال التهيئة والقامة872

دراسات ومراقبة بالوكالة20

21------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

22------ مصاريف الطبع ولوازم المكتب351

23------ شراء الوقود والزيوت331

24------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

30------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  20 

توسيع وتهيئة الممتلكات 30

توسيع وتطوير شبكةالرصاد الجوية 31 83

بناء مراكز جهوية ومحطات الرصاد الجوية10

11------ شراء الراضي811

12------ تشييد المباني الدارية8211

13------ دراسات و مراقبات452

14------ أشغال التهيئة والقامة872

عتاد وتجهيز تقني لشبكة الرصاد الجوية20

21------ شراء وتركيب العتاد التقني84

22------ اقتناء وتركيب تجهيزات الير الذاعي844

23------ شراء مسابير لسلكية ومناطيد سابرة844

24------ شراء عتاد وأثاث المكتب871

25------ شراء الوقود والزيوت331

26------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

30------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  31 

تحسين وتطوير استغلل الرصاد الجوية 32 89

عتاد وتجهيز موصلن الرصاد الجوية10

11------ دراسات عامة451

12------ شراء وتركيب أجهزة معلومياتية لجمع وتبادل وتوزيع معلومات الرصاد الجوية845

13------ شراء وتركيب عتاد التصال بالراديو844

14------ شراء وتركيب العتاد التقني84
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1.2.2.0.0.27.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

عتاد وتجهيز معلومياتي من تحليل ومعالجة المعطيات وتربيدها20

21------ دراسات عامة451

22------ شراء وتركيب العتاد المعلومياتي845

دراسات ومراقبة بالوكالة30

31------ شراء الوقود والزيوت331

32------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

40------ شراء السيارات النفعية8511

 مجموع الفقرة :  32 

صيانة وحفظ التراث الوطني 40 83

شراء العتاد وتجهيز القياس للمعمل والمختبر10

11------ شراء العتاد و التجهيزات التقنية و قطع الغيار و بطاقات الغيار اللكترونية844

دراسات ومراقبة بالوكالة20

21------ شراء الوقود والزيوت331

22------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

23------ صيانة وإصلح العتاد التقني4132

24------ مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية4133

30------ شراء السيارات النفعية8511

اشغال الصيانة و الصلحات الكبرى للراضي و البنايات و القامات40

41------ صيانة المنشآت التقنية4113

42------ اشغال الصيانة و الصلحات الكبرى للراضي8269

43------ اشغال الصيانة و الصلحات الكبرى للبنايات826

أشغال الصيانة بالوكالة50

51------ شراء مواد البناء32

52------ اكتراء العتاد وآليات البناء4422

53------ شراء الوقود والزيوت331

54------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

55------ أجور المستخدمين العرضيين والمياومين113

 مجموع الفقرة :  40 

دراسات وتحريات 50

برنامج التطبيقات الخاص بالرصاد الجوية 51 87

برنامج الرصاد الجوية الفلحية10

11------ دراسات عامة451

12------ اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

برنامج الرصاد الجوية لموارد المياه20

21------ دراسات عامة451

22------ اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

برنامج الرصاد الجوية البحرية30

31------ دراسات عامة451

32------ اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

برنامج الرصاد الجوية والبيئة40

41------ دراسات عامة451

42------ اقتناء العتاد والتجهيز التقني843

نفقات مختلفة50

51------ شراء الوقود والزيوت331

52------ تعويضات التنقل داخل المملكة4221

 مجموع الفقرة :  51 

تكوين و تداريب 60 89
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1.2.2.0.0.27.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

10------ مساعدة تقنية و تدريب و تكوين454

 مجموع الفقرة :  60 

 مجموع المادة :  8500 

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء9000

 والبيئة - ميدان البيئة

الدارة العامة9100
بناء و تجهيز المباني الدارية 10 99

10------ شراء الراضي811

20400 000600 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني881

307 000 0003 000 000 تشييد المباني الدارية8211

40------ الشهار والطبع والعلن46

50500 000--- أشغال التهيئة والقامة872

عتاد تقني ومعلومياتي60

61------ شراء عتاد تقني846

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

63------ شراء عتاد طبوغرافي وتصويري849

6450 000--- أشغال تركيب شبكات العلميات8328

703 500 0001 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب871

شراء السيارات80

813 650 000--- شراء السيارات النفعية8511

82550 000--- شراء السيارات السياحية8512

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

000 600 4  مجموع الفقرة :  10   15 650 000

تحديث الدارة 20 99

معلوميات10

111 000 0001 000 000 دراسات معلومياتية453

12------ شراء لوازم معلومياتية353

133 460 0001 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

14------ صيانة وإصلح عتاد المعلوميات4133

151 000 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

1650 000--- صيانة المنظومات المعلوماتية4133

17------ أشغال تركيب شبكات العلميات8328

20500 000500 000 دراسات عامة451

30------ اشتراك وتوثيق352

000 500 2  مجموع الفقرة :  20   6 010 000

إتصال و توعية 30 99

10250 000--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع46

20300 000--- مصاريف الشهار والعلن46

30------ دراسة من أجل إنجاز مخطط للتواصل451

000 550  مجموع الفقرة :  30 

الشراكة والمشاريع المندمجة 40

تنمية الشراكة 41 99

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات تقنية452

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

708



ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.27.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 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

12------ مساهمة في محاربة التصحر والفقر عن طيق المحافظة على الواحات وانعاشها772

13------ مساهمة في برنامج التنمية المندمجة للطلس المتوسط772

20------ المساهمة في تنفيذ المشاريع النمودجية للتنمية الترابية7111

مساهمة في برنامج التحسين البيئي في الوسط القروي30

31500 000--- دراسات و مساعدة تقنية452

3230 000 000--- مساهمة في برنامج التحسين البيئي داخل المدارس القروية772

336 000 000--- مساهمة في برنامج التحسين البيئي داخل المساجد772

344 000 000--- مساهمة في برنامج التحسين البيئي داخل المدارس القرآنية772

3514 500 000--- أشغال بناء المنشآت المائية823

365 000 000--- أشغال صيانة المنشآت المائية839

000 000 60  مجموع الفقرة :  50 

البرامج الوطنية للتطهير 60

البرنامج الوطني للتطهير السائل 61 87

10320 000 000--- مساهمة في البرنامج الوطني للتطهير السائل772

204 000 000--- دراسات و مساعدة تقنية452

3050 000 000--- أشغال بناء محطات معالجة المياه العادمة823

4020 000 000--- أشغال بناء المنشآت المائية823

506 000 000--- أشغال صيانة المنشآت المائية839

000 000 400  مجموع الفقرة :  61 

البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية وماشبهها 62 89

10110 000 000--- المساهمة في برنامج تدبير النفايات المنزلية و ما شابهها772

205 000 000--- دراسات و مساعدة تقنية452

3085 000 000--- أشغال بناء وترميم مقالع النفايات823

000 000 200  مجموع الفقرة :  62 

تنميةالمشاريع النموذجية 70 99

10------ دراسات عامة451

202 000 000--- أشغال التهيئة والقامة872

30------ شراء عتاد تقني846

40------ المساهمة في التدبير والحفاظ وتثمين للموارد الطبيعية والتراث772

50800 000500 000 دراسات نوعية451

000 500  مجموع الفقرة :  70   2 800 000

دراسة التأثير على البيئة 80 99

10300 000--- دراسات عامة451

20------ دراسات تقنية452

000 300  مجموع الفقرة :  80 

التنمية القروية 90 74

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

 مجموع الفقرة :  90 
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.27.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 685 310 000 7 600 000  مجموع المادة :  9100 

مديرية الدراسات والتخطيط والتوقعات المستقبلية9200
تجميع و تدبير المعطيات البيئية 10 99

101 000 0002 500 000 دراسات عامة451

20------ دراسات تقنية452

302 300 000--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية845

40------ شراء عتاد كهربائي وإلكتروني844

50------ شراء عتاد تقني846

000 500 2  مجموع الفقرة :  10   3 300 000

دراسات عامة واستكشاف 20 99

101 500 0006 700 000 دراسات عامة451

20------ أتعاب 455

30600 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

000 700 6  مجموع الفقرة :  20   2 100 000

مشروع تسيير البيئة 30

تدعيم مؤسسي 31 99

10------ دراسات عامة451

 مجموع الفقرة :  31 

تدعيم قانوني 32 99

10------ دراسات عامة451

 مجموع الفقرة :  32 

تعزيز نظام التطبيق 33 99

10------ دراسات عامة451

 مجموع الفقرة :  33 

الشبكة الوطنية للعلم 34 99

10------ دراسات عامة451

20------ أتعاب 455

30------ شراء عتاد معلومياتي845

 مجموع الفقرة :  34 

المجلس الوطني للبيئة 35 99

10------ مصاريف النشر والطبع والتوزيع46

20800 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

000 800  مجموع الفقرة :  35 

دراسات استراتيجيةوالستكشاف 40 99

10500 0002 000 000 دراسات عامة451

20------ أتعاب 455

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

000 000 2  مجموع الفقرة :  40   500 000

 6 700 000 11 200 000  مجموع المادة :  9200 

مديرية الشراكة والتواصل والتعاون9300
إتصال و توعية 10 99

10------ أتعاب 455

20------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

30800 000--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع46

40200 000--- اشتراك وتوثيق352
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.27.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

5040 000500 000 دراسات عامة451

000 500  مجموع الفقرة :  10   1 040 000

المشروع التربوي الخامس 20 33

10------ دراسات عامة451

20------ دراسات تقنية452

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

40------ شراء عتاد سمعي ـ بصري844

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

 مجموع الفقرة :  20 

تربية و تكوين مستمر 30 39

10------ دراسات عامة451

20------ شراء عتاد تقني846

301 000 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

40600 000--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع46

50400 000--- اشتراك وتوثيق352

601 000 000--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم العلم359

70500 000--- شراء عتاد سمعي ـ بصري844

000 500 3  مجموع الفقرة :  30 

شراكة 40 99

10------ إعانة للجمعيات الساهمة في برامج البيئة57

20------ دراسات تقنية452

30300 000700 000 دراسات عامة451

40------ مصاريف التكوين454

50------ شراء عتاد تقني846

601 000 000--- مساهمة في برامج الحفاظ على البيئة772

000 700  مجموع الفقرة :  40   1 300 000

تعاون 50 99

10------ دراسات عامة451

20------ أتعاب 455

30500 000--- مساهمة في تمويل المشاريع في إطار الصندوق العالمي للبيئة04

40500 000--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية79

501 000 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

6020 000 000--- مساهمة في معالجة التلوث الصناعي7223

000 000 22  مجموع الفقرة :  50 

المساهمة في برامج الدعم مع برنامج المم المتحدة للتنمية والوكالة الدولية للطاقة

 الذرية

60 92

101 000 000--- مساهمة في البرنامج المشترك مع برنامج المم المتحدة للتنمية لدعم المنظمات الغير 772

حكومية
20------ مساهمة في برامج التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية79

000 000 1  مجموع الفقرة :  60 

برنامج تحسين الوسط البيئي للحياة 70 99

1013 000 0003 000 000 أشغال التهيئة والقامة872

20900 000--- الشهار والطبع والعلن46

30500 000--- اكتراء الروقة4414

40600 000--- شراء صناديق القمامة399

000 000 3  مجموع الفقرة :  70   15 000 000
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.27.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 43 840 000 4 200 000  مجموع المادة :  9300 

مديرية التقنين و المراقبة9400
تقنين 10 99

10------ أتعاب 455

20500 000--- دراسات عامة451

000 500  مجموع الفقرة :  10 

مراقبة 20 99

10250 000--- دراسات عامة451

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

30------ تسوية وتنفيذ الحكام القضائية والقرارات الدارية584

40------ أتعاب 455

50------ شراء عتاد تقني846

000 250  مجموع الفقرة :  20 

 750 000  مجموع المادة :  9400 

مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر9500
رصد الوسط الطبيعي و البحث 10 99

101 000 0004 000 000 دراسات عامة451

20------ أتعاب 455

30300 000--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر361

401 000 000--- شراء عتاد تقني846

50------ اشتراك وتوثيق352

60------ شراء أدوات صغيرة391

70------ أشغال التهيئة872

80------ شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي353

000 000 4  مجموع الفقرة :  10   2 300 000

الوقاية من المخاطر و استراتيجيات التدخل 20 99

102 800 0003 000 000 دراسات عامة451

20------ أتعاب 455

30300 000--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها454

40------ شراء عتاد تقني846

الوقاية ومحاربة تلوث الهواء50

51------ دراسات تقنية452

52------ اقتناء تجهيزات لقيلس جودة الهواء849

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

000 000 3  مجموع الفقرة :  20   3 100 000

المساهمة في مصاريف مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق 30 99

102 000 000--- مساعدة برسم التجهيز للمصلحة المسيرة بطريقة مستقلة مديرة المراقبة و الدراسات و751

 التنسيق

000 000 2  مجموع الفقرة :  30 

تنظيم التمارين الميدانية لمحاربة التلوث 40 92

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

20------ مصاريف اليواء والطعام47

 مجموع الفقرة :  40 

برنامج إتلف المبيدات المنتهية الصلحية بتعاون مع البنك الدولي 50 92

10------ تكوين وتدعيم الكفاءات454
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ميزانية الستثمار  للسنة المالية 2009

1.2.2.0.0.27.000 الفصل

اعتمادات اللتزام 

لسنة 2010 و ما يليها

اعتمادات الداء  

لسنة  2009
رمز 

وظيفي

رمز 

اقتصادي
سطرفقرةمادة

بيان المصالح و النفقات

البنود

:وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

20------ شراء تجهيزات معلومياتية845

 مجموع الفقرة :  50 

 7 400 000 7 000 000  مجموع المادة :  9500 

000 000 675 5 000 231 328 3  مجموع الفصل : 1.2.2.0.0.27.000 

713



االعتمـــــــادات المسجـــــــلة يمـــــــكن دفعهـــــــا على  : (1)

.شـــــــكل إعانـــــــــــــــــــــــــــات



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 

716



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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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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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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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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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

:

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
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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

:

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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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

:

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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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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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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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

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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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 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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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

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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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

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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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

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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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

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 
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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 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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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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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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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

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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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

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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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

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

746



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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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

758



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

:

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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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

:

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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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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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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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

:

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
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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

:

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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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

:

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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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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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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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

:

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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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

:

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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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

:

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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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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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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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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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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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 

784



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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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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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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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

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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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

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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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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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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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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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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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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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

802



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 
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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

 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
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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

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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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
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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 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

817



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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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 :  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
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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

:

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

840



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
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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
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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
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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

845



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

849



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

850



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

851



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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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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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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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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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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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 

860



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 

863



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 
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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 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
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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 :  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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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 
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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
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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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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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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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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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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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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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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

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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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

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

934



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

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
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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

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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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
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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------ 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

959



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
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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------ 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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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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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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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

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
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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

:

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
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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 

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 

994



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 
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االعتمـــــــادات المسجـــــــلة يمـــــــكن دفعهـــــــا على  : (1)

.شـــــــكل إعانـــــــــــــــــــــــــــات
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