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التوزيع على القطاعات الوزارية و المؤسسات لالعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالميزانية العامة 2020
(بالدرهم)

نفقات االستثمار نفقات التسيير

اعتمادات االلتزام اعتمادات األداء اعتمادات المعدات و 
النفقات المختلفة

اعتمادات الموظفين و 
األعوان

القطاع الوزاري

10 000 000 965 085 000 283 946 000 224 670 000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

7 500 000 729 119 000 297 013 000 225 750 000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

215 000 000 3 355 322 000 1 952 287 000 883 846 000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

20 000 000 52 725 000 297 375 000 219 040 000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

3 113 000 000 5 146 690 000 7 125 210 000 33 167 000 000 إدارة الدفاع الوطني

3 000 000 7 175 000 72 013 000 66 300 000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

- - 2 400 000 000 - النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية

4 000 000 17 693 000 130 377 000 324 528 000 المندوبية السامية للتخطيط

77 000 000 685 813 000 649 717 000 332 308 000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

- 163 500 000 517 202 000 71 290 000 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

250 000 000 160 700 000 805 933 000 1 480 151 000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

- 5 755 000 31 489 000 61 390 000 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

192 800 000 66 100 000 217 630 000 76 720 000 المجلس األعلى للسلطة القضائية

- 13 962 000 53 156 000 72 966 000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
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قانون المالية المعدل لسنة 2020 

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

ميزانية التسيير

224 670 000 الموظفون و األعوان.................................

283 946 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

965 085 000 اعتمادات األداء.......................................

10 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2021 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

الدعم و القيادة 460

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

128 707 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

2 460 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

16 825 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة التقاعد  13 131

--- أعوان دائمون 20 112

--- أجور المستخدمين العرضيين 30 113

30 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 40 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50 

10 000 تعويض عن التنصيب 51 1229

--- مساعدة استثنائية عن السكن 52 143

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 53 1229

170 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 54 1221

240 000 أجور المستخدمين المياومين 55 113

تعويضات عن االخطار واالعباء 60 

--- مكافآت للسائقين 61 123

10 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 62 125

130 000 منح للموظفين التقنيين برسم التحاليل المنجزة لحساب الخواص 63 129

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 70 129

148 582 000 مجموع المشروع : 10 

148 582 000 مجموع الجهة : 00

148 582 000 مجموع البرنامج : 460

الريادة والدعم 500

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 560

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

65 964 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

1 341 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

8 590 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة التقاعد  13 131

--- مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 15 1313

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين 22 113

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 23 129

50 000 تعويضات جزافية عن األعمال اإلضافية 30 121
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

التعويضات الممثلة للمصاريف 40 

--- تعويض عن التنصيب 41 1229

--- منح ومكافآت الوالدة 42 142

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 43 1229

تعويضات عن االخطار واالعباء 50 

3 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 51 125

--- مكافآت للسائقين 52 123

--- تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 53 124

140 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 54 1221

76 088 000 مجموع المشروع : 10 

76 088 000 مجموع الجهة : 00

76 088 000 مجموع البرنامج : 500

224 670 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.27.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

الجيولوجيا و المعادن 426

المصالح المشتركة 00

الثروة الجيولوجية 10 490

--- دراسات وتحريات عامة 10 451

400 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف المهمة واإلقامة بالخارج 30 4222

--- مصاريف مهام الخبراء 40 455

--- شراء عينات أحفورية 50 399

--- شراء نماذج معدنية 60 399

--- مصاريف طبع ونشر الكتب 70 352

--- شراء مواد القوالب 80 399

400 000 مجموع المشروع : 10 

المخطط الوطني الخرائطي الجيولوجي 20 490

1 250 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

--- مصاريف طبع الخرائط 20 351

--- تعويضات المهمة بالخارج 30 4222

--- مصاريف مهام الخبراء 40 455

حظيرة السيارات 50 

300 000 شراء الوقود والزيوت 51 331

400 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 52 4131

شراء اللوازم 60 

--- شراء المواد الصيدلية 61 361

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 62 351

--- شراء لوازم الرسم والخرائط والتصوير االلي والطباعة 63 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 70 461

التنظبم و المشاركة في الندوات و المؤتمرات 80 

--- مصاريف التنظيم والتنشيط والمشاركة في المحاضرات والمؤتمرات والندوات 81 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 82 471

--- مصاريف اإليواء واالستقبال 83 471

--- كراء األروقة وقاعات العرض 84 4414

--- شراء الخرائط والصور الجوية وصوراألقمار االصطناعية 90 351

1 950 000 مجموع المشروع : 20 

اإلنعاش المعدني و دعم األنشطة المعدنية و النفطية 30 432

--- دراسات وتحريات عامة 10 451

1 030 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف تنظيم المناظرات والندوات 30 454

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 40 471

--- مصاريف االشتراك والتوثيق واإلدراج 50 352
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف الطبع و النشر 60 351

--- نفقات متعلقة بالمساهمة في المعارض والعروض 70 462

--- كراء األروقة وقاعات العرض 80 4414

85 368 مشاركة و مساهمة في المنظمات الوطنية والدولية 90 59

1 115 368 مجموع المشروع : 30 

المراقبة التقنية و سالمة المنشآت المعدنية  40 431

200 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

--- مصاريف الطبع و النشر 20 351

--- استطالعات تنظيمية 30 459

--- دراسات عامة 40 451

--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 50 454

200 000 مجموع المشروع : 40 

دعم المختبرات 50 490

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

--- مصاريف تحاليل المختبر 20 499

--- شراء األلبسة الخاصة وبذالت ومعدات الوقاية 30 342

لوازم ومواد 40 

--- شراء المواد الصيدلية 41 361

--- شراء المواد الكيميائية ومواد المختبر 42 36

--- شراء لوازم و مواد للمختبرات 43 399

--- شراء األدوات للمختبر 44 391

--- شراء المحروقات والغاز 50 334

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 60 4132

--- مصاريف معايرة وتقييس المعدات التقنية للمختبرات 70 499

--- مصاريف نقل نفايات المختبرات 80 419

مجموع المشروع : 50 

3 665 368 مجموع الجهة : 00

جهة الشرق 02

دعم مؤسسات التكوين 60 490

1 960 000 إعانة التسيير لفائدة معهد المعادن بتويسيت 10 5512

1 960 000 مجموع المشروع : 60 

1 960 000 مجموع الجهة : 02

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم مؤسسات التكوين 60 490

58 000 000 إعانة التسيير لفائدة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط 10 5511

58 000 000 مجموع المشروع : 60 

58 000 000 مجموع الجهة : 04
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة مراكش - آسفي 07

دعم مؤسسات التكوين 60 490

2 574 000 إعانة التسيير لفائدة معهد المعادن بمراكش 10 5512

2 574 000 مجموع المشروع : 60 

2 574 000 مجموع الجهة : 07

66 199 368 مجموع البرنامج : 426

الطاقة 427

المصالح المشتركة 00

مراقبة المخزون اإلحتياطي للمواد النفطية 10 432

400 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

--- دراسات عامة 20 451

--- دراسات وتحريات عامة 30 451

--- دراسات معلومياتية 40 453

1 212 000 اشتراك وتوثيق 50 352

--- شراء الوقود والزيوت 60 331

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 70 4131

1 612 000 مجموع المشروع : 10 

دعم قطاع الكهرباء 20 435

500 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

--- دراسات عامة 20 451

--- دراسات وتحريات عامة 30 451

--- دراسات معلومياتية 40 453

--- مصاريف تنظيم المناظرات والندوات 50 454

--- مصاريف مهام الخبراء 60 455

100 000 شراء الوقود والزيوت 70 331

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 80 4131

100 000 مشاركة و مساهمة في المنظمات الوطنية والدولية 90 59

700 000 مجموع المشروع : 20 

دعم الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية 30 436

330 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

--- دراسات عامة 20 451

--- دراسات وتحريات عامة 30 451

--- دراسات معلومياتية 40 453

600 000 مشاركة و مساهمة في المنظمات الوطنية والدولية 50 59

--- نفقات متعلقة بالمساهمة في المعارض والعروض 60 462

--- مصاريف تنظيم المناظرات والندوات 70 454

100 000 شراء الوقود والزيوت 80 331
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 90 4131

1 030 000 مجموع المشروع : 30 

المراقبة التقنية و سالمة المنشآت الطاقية 40 435

230 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

--- مصاريف الطبع و النشر 20 351

100 000 شراء الوقود والزيوت 30 331

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 40 4131

--- دراسات وتحريات عامة 50 451

--- دراسات معلومياتية 60 453

--- مصاريف الدراسات واالستشارة 70 451

--- مساعدة تقنية و تدريب و تكوين 80 454

330 000 مجموع المشروع : 40 

دعم المختبرات 50 490

500 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

130 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 20 4132

50 000 شراء األلبسة الخاصة وبذالت ومعدات الوقاية 30 342

30 000 شراء المواد الكيميائية ومواد المختبر 40 36

120 000 شراء لوازم و مواد للمختبرات 50 399

50 000 شراء األدوات للمختبر 60 391

50 000 شراء المحروقات والغاز 70 334

150 000 مصاريف معايرة وتقييس المعدات التقنية للمختبرات 80 499

30 000 مصاريف نقل نفايات المختبرات 90 419

1 110 000 مجموع المشروع : 50 

4 782 000 مجموع الجهة : 00

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم قطاع الكهرباء 20 435

83 431 000 إعانة التسيير لفائدة المركز الوطني للطاقة و العلوم والتقنيات النووية 20 5511

83 431 000 مجموع المشروع : 20 

دعم الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية 30 436

34 800 000 إعانة التسيير لفائدة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية 10 5511

34 800 000 مجموع المشروع : 30 

118 231 000 مجموع الجهة : 04

123 013 000 مجموع البرنامج : 427

الدعم و القيادة 460

المصالح المشتركة 00

تدبير الموارد 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

1 500 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

2 300 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

87 419 صيانة وإصالح أجهزة الهاتف 14 4123

198 496 أتعاب 15 455

3 450 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 16 499

231 000 صيانة المساحات الخضراء 17 419

750 000 مستحقات الماء 18 333

750 000 مستحقات الكهرباء 19 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

275 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 24 4424

19 399 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 25 399

--- لوازم لطبع التقارير 26 353

--- شراء لوازم معدات النسخ و الطبع 27 351

--- شراء األكياس ومواد التلفيف 28 399

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 29 4132

حظيرة السيارات 30 

300 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

700 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

198 913 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

322 722 مصاريف التأمين 34 4932

--- الفحص التقني للعربات والسيارات 35 4131

--- اكتراء وسائل النقل 36 4421

--- شراء قطع الغيار والمطاطيات 37 371

نقل وتنقل 40 

300 000 نقل الموظفين داخل المملكة 41 4211

1 300 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

380 000 تعويضات كيلومترية 43 4214

4 200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

191 100 مصاريف المهمة واإلقامة بالخارج 46 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 47 4213

1 409 000 اكتراء السيارات 48 4421

--- مصاريف نقل البضائع 49 4219

إتصال وإعالم 50 

1 443 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 51 431
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الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

176 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 52 434

--- اشتراك وتوثيق 53 352

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 54 461

300 000 مصاريف اإلبتكار و الطبع 55 461

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 56 452

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 57 459

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 58 359

3 500 000 االشتراكات في شبكة االنترنيت 59 352

التنظبم و المشاركة في الندوات و المؤتمرات 60 

2 200 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 61 4221

--- مصاريف تنظيم المناظرات والندوات 62 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 63 471

--- مصاريف النشر والطبع واإلعالن والترجمة 64 461

--- كراء األروقة وقاعات العرض 65 4414

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 66 4212

100 000 مصاريف المهمة واإلقامة بالخارج 67 4222

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 68 471

--- مصاريف التنظيم والتنشيط والمشاركة في المحاضرات والمؤتمرات والندوات 69 454

تكوين مستمر 70 

--- مصاريف الدروس والندوات 71 454

320 696 تداريب و تكوين 72 454

--- تكوين ومساهمة في الندوات بالمغرب والخارج 73 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 74 471

--- مصاريف اإليواء واالستقبال 75 471

690 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 76 4221

75 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 77 4211

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 78 454

--- تعويضات التدريب 79 454

نفقات مختلفة 80 

29 918 لباس األعوان 81 342

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 82 471

150 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 83 461

526 000 اشتراك وتوثيق 84 352

10 000 شراء المحروقات والغاز 85 334

680 000 مشاركة و مساهمة في المنظمات الوطنية والدولية 86 59

450 000 مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 87 121

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 88 584

--- مصاريف تنظيم المباريات 89 459
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الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات أخرى 90 

--- شراء الهدايا للشخصيات 91 499

--- تعويضات وأتعاب لألطباء االستشاريين 92 455

275 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 93 471

--- مصاريف الطبع و النشر 94 351

--- المصاريف القضائية وأتعاب المحامين 95 455

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 96 471

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 97 399

--- شراء المواد الغذائية 98 311

--- اكتراء قاعات المحاضرات 99 4414

29 788 663 مجموع المشروع : 10 

مساعدة لألعمال اإلجتماعية 20 490

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 10 573

--- إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 20 573

--- شراء المواد الصيدلية 30 361

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 40 584

--- مساعدة تقنية واستشارات 50 452

مجموع المشروع : 20 

إدخال المعلوميات 30 490

300 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 10 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 20 4133

--- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 30 879

2 303 000 اكتراء حق اإلستعمال و البرامج المعلوماتية 40 4423

--- دراسات معلومياتية 50 453

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 60 433

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والبرامج المعلوماتية 70 4133

--- صيانة وإصالح العتاد المعلوماتي وتحيين المنظومات المعلوماتية 80 4133

--- مساعدة تقنية واستشارات 90 452

2 603 000 مجموع المشروع : 30 

مركز التوثيق 40 490

130 000 اشتراكات، شراء المؤلفات والمجالت التقنية والعلمية 10 352

--- مصاريف النشر والطبع 20 351

--- لوازم لطبع التقارير 30 353

72 969 اإلشهار والطبع واإلعالن 40 461

35 000 شراء لوازم التصوير ومصاريف السحب التصويري 50 353

--- شراء لوازم معدات النسخ و الطبع 60 351

237 969 مجموع المشروع : 40 
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الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تحديث االدارة 50 431

--- دراسات عامة 10 451

--- دراسات وتحريات عامة 20 451

--- مصاريف الدراسات واالستشارة 30 451

--- مصاريف التدقيق و التقييم 40 459

--- دراسات ومساعدات 50 451

--- مساعدة تقنية واستشارات 60 452

--- المصاريف القضائية وأتعاب المحامين 70 455

مجموع المشروع : 50 

معالجة والمحافظة على األرشيف 60 431

--- مصاريف ترقيم المحفوظات 10 499

--- صيانة وحفظ األرشيف 20 419

--- مصاريف تسيير األرشيف 30 499

مجموع المشروع : 60 

الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70 980

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 10

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 11 361

--- شراء مواد التنظيف 12 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 13 491

مجموع المشروع : 70 

32 629 632 مجموع الجهة : 00

32 629 632 مجموع البرنامج : 460

الريادة والدعم 500

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 560

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

1 646 725 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

2 826 789 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

417 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

2 526 002 مصاريف حراسة المباني االدارية 15 499

--- مصاريف معالجة المباني اإلدارية 16 499

124 773 صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء و تركيب عتاد التهوية 18 844

187 497 صيانة و إصالح عتاد التهوية 19 4132

رسوم وإتاوات 20 

5 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433
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الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

99 927 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

150 000 مستحقات الماء 24 333

900 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 26 431

أثات وعتاد المكتب والسكن االداري 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

688 930 شراء لوازم المكتب و مواد طبع األوراق و التصوير الميكانيكي 32 353

200 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

--- شراء عتاد تقني 35 846

--- شراء عتاد الرسم 36 849

70 000 شراء عتاد المطبخ 37 849

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 38 391

43 290 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 39 399

إتصال وإعالم 40 

--- مصاريف ابتكار وإنتاج ونسخ الدعامات التربوية والتعليمية 41 461

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 42 359

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 43 461

197 204 اإلشهار والطبع واإلعالن 44 461

196 260 اشتراك وتوثيق 45 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 46 352

--- كراء األروقة وقاعات العرض 47 4414

--- اكتراء قاعات المحاضرات 48 4414

--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة 49 4422

حظيرة السيارات 50 

900 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 51 4131

1 500 000 شراء الوقود والزيوت 52 331

141 956 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 53 25

150 000 مصاريف تأمين السيارات 54 4931

--- اكتراء السيارات 55 4421

نقل وتنقل 60 

500 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 61 4211

700 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 62 4212

--- تعويضات كيلومترية 63 4214

13 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 64 4221

105 300 تعويضات المهمة بالخارج 65 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 66 4213

--- العقوبات المتعلقة تكاليف النقل 67 4211
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الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 70 

97 169 لباس 71 342

--- تحميض ونسخ الصور والتصاميم 72 499

--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 73 361

--- شراء مواد الصيانة 74 363

--- أجر اليد العاملة للمقاولة 75 499

--- أتعاب المستشارين والخبراء 76 455

--- شراء الصباغة 77 326

--- لوازم الكهرباء 78 328

200 000 مصنوعات رصاصية و لوازم صحية 79 327

نفقات أخرى 80 

1 998 023 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 81 471

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 82 472

100 000 مواد غذائية 83 311

--- شراء الهدايا للشخصيات 84 499

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 85 454

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 86 459

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 87 121

--- شراء البذور واألغراس والورود 88 874

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 89 584

مصاريف القضاء تسوية و تنفيذ االحكام القضائية و القرارات االدارية 90 

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 91 584

45 365 أتعاب المحامين 92 455

--- مصاريف المنازعات والمصاريف القضائية 93 459

34 712 210 مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 560

تداريب و تكوين 10 

188 059 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 11 454

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 12 471

--- اكتراء قاعات المحاضرات 13 4414

--- كراء األروقة وقاعات العرض 14 4414

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 15 459

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 16 4423

--- أتعاب المستشارين والخبراء 17 455

تحديث األنظمة المعلوماتية والتنظيمية 20 

681 301 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 21 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني والمعلوماتي 22 4133

1 096 254 صيانة وإصالح العتاد المعلوماتي وتحيين المنظومات المعلوماتية 23 4133
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الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف تطوير برامج وحلول معلوماتية 24 459

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 25 845

1 399 414 صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 26 4133

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 27 499

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 28 4423

--- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 29 8328

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 30

--- دراسات عامة 31 451

--- دراسات نوعية 32 451

--- مساعدة تقنية 33 452

200 000 دراسات و مساعدة تقنية 34 571

--- أتعاب 35 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

827 822 مصاريف تسيير األرشيف 50 499

--- مصاريف تطوير البرامج المعلوماتية 60 459

--- أتعاب 70 455

4 392 850 مجموع المشروع : 20 

المجلس الوطني للبيئة 30 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 12 571

--- مساعدة تقنية 13 452

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- اكتراء عتاد تقني 20 4422

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 30 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 50 471

--- اكتراء العتاد المعلومياتي 60 4423

مجموع المشروع : 30 

مساعدة لألعمال اإلجتماعية 40 560

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 10 573

2 110 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 20 573

2 110 000 مجموع المشروع : 40 

الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 50 980

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 10

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 11 361

--- شراء مواد التنظيف 12 363
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الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 13 491

مجموع المشروع : 50 

41 215 060 مجموع الجهة : 00

41 215 060 مجموع البرنامج : 500

ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين 501

المصالح المشتركة 00

تعزيز اإلطار القانوني والمؤسساتي والمراقبة البيئية  10

تعزيز اإلطار القانوني والمؤسساتي  11 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 12 571

2 000 000 مساعدة تقنية 13 452

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 20 454

2 000 000 مجموع المشروع : 11 

دعم المراقبة البيئية 12 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 12 571

1 000 000 مساعدة تقنية 13 452

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب المستشارين والخبراء 15 455

--- دراسات نوعية 16 451

--- مصاريف العينات والتحاليل 17 452

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

491 694 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 40 584

1 491 694 مجموع المشروع : 12 

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية 
المستدامة 20

تعزيز آليات رصد التلوث  21 540

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 10 353

1 700 000 اصالح وصيانة العتاد التقني 20 4132

--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 30 361

--- شراء مواد الصيانة 40 363

6 057 576 مصاريف العينات والتحاليل 50 452

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 60

--- دراسات عامة 61 451

--- دراسات نوعية 62 451
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الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات و مساعدة تقنية 63 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 64 459

--- مساعدة تقنية 65 452

--- إعانة التسيير للمرفق المسير بطريقة مستقلة (المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 70 5512

7 757 576 مجموع المشروع : 21 

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

1 968 600 دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- دراسات نوعية 15 451

--- أتعاب المستشارين والخبراء 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 40 461

1 968 600 مجموع المشروع : 22 

تقوية أجهزة التقييم البيئي والوقاية من التأثيرات على الصحة 23 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات نوعية 12 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- مساعدة تقنية 15 452

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 23 

تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية والتخطيط 24 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات نوعية 12 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- مساعدة تقنية 15 452

--- أتعاب المستشارين والخبراء 16 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 20 454

مجموع المشروع : 24 
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الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

قيادة وتتبع تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 30 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات نوعية 12 451

1 400 377 دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب المستشارين والخبراء 15 455

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- كراء األروقة وقاعات العرض 40 449

1 400 377 مجموع المشروع : 30 

تعبئة وإشراك ودعم الفاعلين األساسيين 40

دعم الجمعيات البيئية 41 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات نوعية 12 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- أتعاب المستشارين والخبراء 14 455

200 000 مساعدة تقنية 15 452

450 693 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 20 454

650 693 مجموع المشروع : 41 

تقوية قدرات الجماعات الترابية في مجال البيئة والتنمية المستدامة 42 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات نوعية 12 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- أتعاب المستشارين والخبراء 14 455

--- مساعدة تقنية 15 452

500 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 20 454

500 000 مجموع المشروع : 42 

دعم البحث- التنمية في مجال البيئة والتنمية المستدامة 43 560

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات نوعية 12 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- أتعاب المستشارين والخبراء 14 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 20 454
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الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 30 461

مجموع المشروع : 43 

تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية البيئية 44 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- مساعدة تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- أتعاب المستشارين والخبراء 14 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 20 454

--- جائزة محمد السادس للمناخ والتنمية المستدامة 30 589

--- كراء األروقة وقاعات العرض 40 449

مجموع المشروع : 44 

برنامج دعم النمو والقدرة التنافسية 45 560

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات نوعية 12 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- أتعاب المستشارين والخبراء 14 455

--- مساعدة تقنية 15 452

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- كراء األروقة وقاعات العرض 40 449

مجموع المشروع : 45 

تعزيز اإلعالم والتوعية والتربية البيئية 50

إعالم وتوعية 51 560

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 12 571

--- مساعدة تقنية 13 452

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب المستشارين والخبراء 15 455

--- دراسات نوعية 16 451

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 40 461

--- جائزة الحسن الثاني للبيئة 50 589

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 60 352

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 70 461

1010



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

2 820 000 مصاريف حمالت التوعية في وسائل اإلعالم 80 463

--- كراء األروقة وقاعات العرض 90 449

2 820 000 مجموع المشروع : 51 

التربية البيئية 52 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 12 571

--- مساعدة تقنية 13 452

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب المستشارين والخبراء 15 455

--- دراسات نوعية 16 451

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 40 461

--- جائزة الحسن الثاني للبيئة 50 589

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 60 352

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 70 461

--- مصاريف ابتكار وإنتاج ونسخ الدعامات التربوية والتعليمية 80 461

--- كراء األروقة وقاعات العرض 90 449

مجموع المشروع : 52 

مكافحة تغيرالمناخ وحماية التنوع البيولوجي 60

البرنامج الوطني لمكافحة االحتباس الحراري 61 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات نوعية 12 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- كراء األروقة وقاعات العرض 40 449

مجموع المشروع : 61 

مشروع الشراكة لإلعداد لسوق الكاربون 62 540

--- أتعاب المستشارين والخبراء 10 455

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 20 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 30 461

--- صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي والبرامج والبرانيم المعلوماتية 40 4133

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 50 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 60 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 70 431

--- اكتراء السيارات 80 4421

مجموع المشروع : 62 

إدماج التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية 63 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات نوعية 12 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 63 

18 588 940 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية 
المستدامة 20

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 22 

تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية والتخطيط 24 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 24 

مجموع الجهة : 01
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الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الشرق 02

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية 
المستدامة 20

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 22 

تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية والتخطيط 24 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 24 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية 
المستدامة 20

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 22 

تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية والتخطيط 24 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

700 000 دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571
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الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

700 000 مجموع المشروع : 24 

700 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية 
المستدامة 20

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 22 

تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية والتخطيط 24 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

700 000 دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

700 000 مجموع المشروع : 24 

700 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية 
المستدامة 20

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 22 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية والتخطيط 24 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 24 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية 
المستدامة 20

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 22 

تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية والتخطيط 24 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 24 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية 
المستدامة 20

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 22 

تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية والتخطيط 24 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 24 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية 
المستدامة 20

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 22 

تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية والتخطيط 24 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 24 

مجموع الجهة : 08
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة سوس - ماسة 09

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية 
المستدامة 20

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 22 

تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية والتخطيط 24 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 24 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية 
المستدامة 20

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 22 

تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية والتخطيط 24 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 24 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية 
المستدامة 20

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 22 

تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية والتخطيط 24 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 24 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية 
المستدامة 20

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

مجموع المشروع : 22 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية والتخطيط 24 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

700 000 دراسات تقنية 12 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب 20 455

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

700 000 مجموع المشروع : 24 

700 000 مجموع الجهة : 12

20 688 940 مجموع البرنامج : 501

حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر 502

المصالح المشتركة 00

البرامج الوطنية للتطهير 10 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 12 571

--- مساعدة تقنية 13 452

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب المستشارين والخبراء 15 455

--- دراسات نوعية 16 451

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 40 461

مجموع المشروع : 10 

البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها 20 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 12 571

--- مساعدة تقنية 13 452

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب المستشارين والخبراء 15 455

--- دراسات نوعية 16 451

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 40 461

مجموع المشروع : 20 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مكافحة التلوث الصناعي وتحسين تدبير المواد الكيميائية الخطرة 30

برنامج الوقاية ومحاربة التلوث الصناعي بقطاعات الصناعة والحرف التقليدية 31 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 12 571

--- مساعدة تقنية 13 452

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب المستشارين والخبراء 15 455

--- دراسات نوعية 16 451

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 40 461

مجموع المشروع : 31 

تدبير المواد الكيميائية الخطرة 32 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 12 571

--- مساعدة تقنية 13 452

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب المستشارين والخبراء 15 455

--- دراسات نوعية 16 451

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 40 461

مجموع المشروع : 32 

حماية وتثمين األوساط البيئية 40 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 12 571

--- مساعدة تقنية 13 452

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

--- أتعاب المستشارين والخبراء 15 455

--- دراسات نوعية 16 451

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 40 461

مجموع المشروع : 40 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

التدبير المندمج للساحل 50 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات نوعية 12 451

--- دراسات و مساعدة تقنية 13 571

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 14 459

نفقات متعلقة بتنظيم التمارين الميدانية لمحاربة التلوث 20

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 22 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471

50 000 اكتراء السيارات 24 4421

50 000 مصاريف النشر والطبع والتوزيع 25 461

50 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 26 4213

50 000 شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 27 361

200 000 مجموع المشروع : 50 

200 000 مجموع الجهة : 00

200 000 مجموع البرنامج : 502

283 946 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.27.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

الجيولوجيا و المعادن 426

المصالح المشتركة 00

الثروة الجيولوجية 10 490

--- --- أشغال التهيئة واالقامة للمتحف 10 872

تجهيز المتاحف والمواقع الجيوليوجية 20 

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 21 844

--- --- شراء عتاد التلفيف والتخزين والعرض 22 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 23 871

--- --- شراء عتاد الحفريات 24 849

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

--- --- شراء المجموعات 26 879

--- --- اقتناء التحف 27 879

--- --- اقتناء اعمال متحفية 28 8328

مجموع المشروع : 10 

المخطط الوطني الخرائطي الجيولوجي 20 490

أشغال التعريف الجيولوجية والجيوفزيائية والجيوكميائية 10 

--- --- أشغال األبحاث  11 839

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 12 833

3 000 000 4 083 000 مصاريف إعداد الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية 13 879

--- --- أشغال األبحاث والتنقب  14 839

--- --- مصاريف إعداد خرائط جيولوجية وجيوكميائية رقمية 15 879

بنك المعطيات ونظام االعالم 20 

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 21 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 22 879

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 23 879

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 33 8513

عتاد و لوازم ونفقات مختلفة 40 

--- --- شراء عتاد تقني 41 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي 42 845

--- --- شراء عتاد التخييم 43 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 44 844

--- --- شراء عتاد الرسم والخرائطية 45 849

--- --- شراء عتاد النسخ 46 849

--- --- شراء عتاد التلفيف والتخزين والعرض 47 849
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الفصل : 1.2.2.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 50 

--- --- دراسات جيولوجية 52 889

3 000 000 4 083 000 مجموع المشروع : 20 

اإلنعاش المعدني و دعم األنشطة المعدنية و النفطية 30 432

--- --- أشغال األبحاث والتنقب  20 839

عتاد و لوازم ونفقات مختلفة 50 

--- --- شراء عتاد الرسم والخرائطية 51 849

--- --- شراء عتاد طبوغرافي وتصويري 52 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 53 844

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

مجموع المشروع : 30 

المراقبة التقنية و سالمة المنشآت المعدنية  40 431

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- --- شراء عتاد تقني للمراقبة و اقرار التطابق 40 844

--- --- اقتناء العتاد والتجهيز التقني 50 843

--- --- شراء السيارات النفعية 60 8511

مجموع المشروع : 40 

دعم المختبرات 50 490

--- --- أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 10 872

--- --- شراء عتاد المختبر 20 849

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 50 845

--- --- شراء السيارات النفعية 60 8511

مجموع المشروع : 50 

3 000 000 4 083 000 مجموع الجهة : 00

جهة الشرق 02

دعم مؤسسات التكوين 60 490

--- 5 000 000 إعانة التجهيز لفائدة معهد المعادن بتويسيت 10 7512

5 000 000 مجموع المشروع : 60 

برنامج تنمية إقليم جرادة 70 431

--- 4 000 000 دفع لفائدة المجلس اإلقليمي لجرادة 10 762

4 000 000 مجموع المشروع : 70 

9 000 000 مجموع الجهة : 02
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الفصل : 1.2.2.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

اإلنعاش المعدني و دعم األنشطة المعدنية و النفطية 30 432

--- --- الزيادة في رأسمال لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 10 9161

مجموع المشروع : 30 

دعم مؤسسات التكوين 60 490

--- 4 410 000 إعانة االستثمار لفائدة المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط 10 7511

4 410 000 مجموع المشروع : 60 

4 410 000 مجموع الجهة : 04

جهة مراكش - آسفي 07

دعم مؤسسات التكوين 60 490

--- 976 000 إعانة التجهيز لفائدة معهد المعادن بمراكش 10 7512

976 000 مجموع المشروع : 60 

976 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

اإلنعاش المعدني و دعم األنشطة المعدنية و النفطية 30 432

--- --- إعانة االستثمار لمركز الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافياللت وفكيك 10 7511

مجموع المشروع : 30 

مجموع الجهة : 08

3 000 000 18 469 000 مجموع البرنامج : 426

الطاقة 427

المصالح المشتركة 00

تدبير سوق المواد النفطية و المحروقات 10 432

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات عامة 11 889

مجموع المشروع : 10 

دعم قطاع الكهرباء 20 435

--- --- مساهمة و دعم الكهربة القروية 10 7111

--- --- شراء عتاد معلومياتي 30 845

--- --- شراء عتاد النسخ 40 849

مجموع المشروع : 20 

دعم الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية 30 436

--- --- شراء عتاد معلومياتي 20 845

--- --- شراء عتاد النسخ 30 849

مجموع المشروع : 30 

المراقبة التقنية و سالمة المنشآت الطاقية 40 435

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات معلومياتية 12 889

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني للمراقبة و اقرار التطابق 30 844

--- --- اقتناء العتاد والتجهيز التقني 40 843

--- --- شراء السيارات النفعية 50 8511

مجموع المشروع : 40 

دعم المختبرات 50 490

--- 200 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 10 872

1 000 000 700 000 شراء عتاد المختبر 20 849

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 50 845

--- --- شراء السيارات النفعية 60 8511

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 70 881

--- --- دراسات متعلقة باشغال التهيئة و االقامة 80 881

1 000 000 900 000 مجموع المشروع : 50 

1 000 000 900 000 مجموع الجهة : 00

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم قطاع الكهرباء 20 435

--- --- الزيادة في رأسمال لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 10 9161

--- 33 540 000 إعانة االستثمار لفائدة المركز الوطني للطاقة و العلوم والتقنيات النووية 20 7511

33 540 000 مجموع المشروع : 20 

دعم الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية 30 436

--- 11 200 000 إعانة االستثمار لفائدة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية 10 7511

11 200 000 مجموع المشروع : 30 

44 740 000 مجموع الجهة : 04

1 000 000 45 640 000 مجموع البرنامج : 427

الدعم و القيادة 460

المصالح المشتركة 00

تدبير الموارد 10 490

بناء وتجهيز البنايات اإلدارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

5 000 000 6 000 000 تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 14 881

--- 100 000 دراسات مرتبطة بتوسيع البنايات اإلدارية 15 881

--- --- شراء التجهيزات 16 84

أشغال التهيئة 20 

--- 1 922 000 أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

--- 50 000 شراء وتركيب المعدات تاهاتفية 22 844
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 900 000 تهيئة وصيانة المباني 23 872

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 24 889

--- --- دراسات متعلقة باشغال التهيئة و االقامة 25 881

--- --- اشغال الصيانة و االصالحات الكبرى للبنايات 26 826

شراء السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 33 8513

عتاد و لوازم ونفقات مختلفة 40 

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء عتاد النسخ 42 849

--- 200 000 شراء عتاد تقني 43 846

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 44 844

--- --- شراء عتاد التصوير 45 849

--- --- شراء عتاد التلفيف والتخزين والعرض 46 849

--- --- شراء و تركيب عتاد التهوية 47 844

--- --- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 50 79

النجاعة الطاقية في المباني العمومية 60

--- --- (1)دراسات ومساعدة تقنية مرتبطة بالترتيب والتهيئة والتركيب المتعلقين 
بالنجاعة الطاقية المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت  61 881

--- --- (1)ترتيب وتهيئة وتركيب المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت  62 872

--- --- (1)مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 63 889

--- --- شراء التجهيزات 64 84

5 000 000 9 202 000 مجموع المشروع : 10 

ادخال المعلوميات 20 490

--- --- أشغال تهيئة ووضع الشبكات اإلعالمية والهاتفية 10 872

500 000 2 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- دراسات معلومياتية 30 889

--- --- شراء عتاد النسخ 40 849

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 50 879

بنك المعطيات ونظام االعالم 60

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 61 845

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 62 879

500 000 500 000 مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 63 879

--- --- دراسات متعلقة باشغال التهيئة و االقامة 70 881

1 000 000 2 500 000 مجموع المشروع : 20 

تحديث االدارة 30 490

--- --- دراسات عامة 10 889

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871
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الفصل : 1.2.2.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء السيارات النفعية 30 8511

مجموع المشروع : 30 

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة 40 490

--- --- دراسات عامة 10 889

مجموع المشروع : 40 

مشلريع مفوضة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة 50 620

--- --- (1)تشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت  10 8211

--- --- (1)أشغال التهيئة المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت  20 872

--- --- (1)مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 30 889

--- --- (1)دراسات متعلقة بتشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف 
المفوض على المنشآت 40 881

--- --- دراسات مرتبطة بتوسيع البنايات اإلدارية 50 881

--- --- (1)دراسات متعلقة بأشغال التهيئة المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على 
المنشآت  60 889

--- --- (1)أتعاب المهندسين المعماريين في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت 70 889

--- --- شراء التجهيزات 80 84

مجموع المشروع : 50 

الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 60 980

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 10

--- --- شراء عتاد طبي 11 849

مجموع المشروع : 60 

6 000 000 11 702 000 مجموع الجهة : 00

6 000 000 11 702 000 مجموع البرنامج : 460

الريادة والدعم 500

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 560

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- 8 000 000 شراء األراضي 11 811

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 12 881

--- --- تشييد المباني اإلدارية 13 8211

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 14 889

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 16 889

--- --- دراسات طبوغرافية 17 886

--- --- دراسات هندسية 18 881

--- --- دراسات ومساعدة تقنية مرتبطة بتهيئة وبناء البنايات 19 881

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

عتاد تقني ومعلومياتي 30 

--- --- شراء عتاد تقني 31 846
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الفصل : 1.2.2.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 32 845

--- --- شراء عتاد طبوغرافي وتصويري 33 849

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 34 8328

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

تشييد البنايات االدارية 50

--- --- (1)مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 51 889

--- --- (1)تشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت  52 8211

--- --- (1)دراسات متعلقة بتشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف 
المفوض على المنشآت 53 881

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 60

--- --- شراء عتاد طبي 61 849

8 000 000 مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 560

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 13 889

--- --- مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 15 889

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- 4 744 000 شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 30 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 50 8328

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 70 879

--- --- شراء برامج وبرانيم معلوماتية 80 879

4 744 000 مجموع المشروع : 20 

12 744 000 مجموع الجهة : 00

12 744 000 مجموع البرنامج : 500

ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين األساسيين 501

المصالح المشتركة 00

تعزيز اإلطار القانوني والمؤسساتي والمراقبة البيئية  10 

تعزيز اإلطار القانوني والمؤسساتي  11 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات عامة 11 889

مجموع المشروع : 11 

دعم المراقبة البيئية 12 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات عامة 11 889
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 12 

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في 
مجال البيئة والتنمية المستدامة 20 

تعزيز آليات رصد التلوث  21 540

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

المساهمة في نفقات المختبر الوطني للدراسات ورصدالتلوث 40 

--- 900 000 مساعدة برسم التجهيز للمصلحة المسيرة بطريقة مستقلة (المختبر الوطني 
للدراسات ورصد التلوث 41 7512

900 000 مجموع المشروع : 21 

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات عامة 11 889

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- شراء عتاد كهربائي وإلكتروني 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 22 

تقوية أجهزة التقييم البيئي والوقاية من التأثيرات على الصحة 23 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات عامة 11 889

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 12 889

--- --- مصاريف التكوين وتنضيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 20 879

مجموع المشروع : 23 

تقوية أجهزة التوقعات المستقبلية والتخطيط 24 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات عامة 11 889

مجموع المشروع : 24 

تعبئة وإشراك ودعم الفاعلين األساسيين 40 

دعم الجمعيات البيئية 41 540

--- --- مساهمة في برامج الحفاظ على البيئة 10 74

--- --- إعانة الجمعيات والتعاونيات المساهمة في برنامج البيئة 20 771

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 30 

--- --- دراسات عامة 31 889

مجموع المشروع : 41 

تقوية قدرات الجماعات الترابية في مجال البيئة والتنمية المستدامة 42 540

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 23 889

مجموع المشروع : 42 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دعم البحث- التنمية في مجال البيئة والتنمية المستدامة 43 560

--- --- المساهمة في مشاريع البحث والتنمية 10 752

--- --- مساهمة في برامج الحفاظ على البيئة 20 74

مجموع المشروع : 43 

تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية البيئية 44 540

--- --- دفع لفائدة الدول اإلفريقية لتمويل المشاريع في إطار الصندوق العالمي للبيئة 
والتعاون مع دول الجنوب 10 79

--- 1 130 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 20 79

--- 1 500 000 دفع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من اجل تمويل مشاريع التعاون جنوب-
جنوب  30 79

2 630 000 مجموع المشروع : 44 

تعزيز اإلعالم والتوعية والتربية البيئية 50 

إعالم وتوعية 51 560

--- --- مساهمة في برامج الحفاظ على البيئة 10 74

--- --- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 30 889

--- 3 000 000 تهيئة األروقة وقاعات العرض 80 872

3 000 000 مجموع المشروع : 51 

التربية البيئية 52 540

--- --- مساهمة في برامج الحفاظ على البيئة 10 74

--- --- مساهمة في برنامج التحسين البيئي داخل المدارس القروية 20 772

--- --- مساهمة في برنامج التحسين البيئي داخل المدارس والمساجد والمدارس 
القرآنية في الوسط القروي 30 762

دفع لفائدة الجماعات الترابية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات العمومية 
والمقاوالت الصغرى والمتوسطة في اطار برامج التربية البيئية الت 50

--- --- دفع لفائدة الجماعات الترابية في اطار برامج التربية البيئية 51 762

--- --- دفع لفائدة الجمعيات في اطار برامج التربية البيئية 52 772

--- --- دفع لفائدة التعاونيات في اطار برامج التربية البيئية 53 772

--- --- دفع لفائدة المؤسسات العمومية في اطار برامج التربية لبيئية 54 7511

شراء العتاد 90 

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 91 844

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 92 845

--- --- شراء عتاد تقني 93 846

مجموع المشروع : 52 

مكافحة تغيرالمناخ وحماية التنوع البيولوجي 60 

البرنامج الوطني لمكافحة االحتباس الحراري 61 540

--- 3 000 000 دفع لفائدة مركز الكفاءات للتغيرات المناخية 10 771

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 50 845

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

--- --- تهيئة األروقة وقاعات العرض 70 872

3 000 000 مجموع المشروع : 61 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

مشروع الشراكة لإلعداد لسوق الكاربون 62 540

--- --- دراسات عامة 10 889

--- --- مساعدة تقنية 40 889

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 50 845

--- --- شراء عتاد سمعي بصري وعتاد المختبر 60 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

مجموع المشروع : 62 

إدماج التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية 63 540

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 50 845

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

--- --- المساهمة في مشروع االطار الوطني لبروتوكول ناغويا 70 79

مجموع المشروع : 63 

9 530 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في 
مجال البيئة والتنمية المستدامة 20 

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- شراء عتاد كهربائي وإلكتروني 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 22 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في 
مجال البيئة والتنمية المستدامة 20 

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- شراء عتاد كهربائي وإلكتروني 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 22 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في 
مجال البيئة والتنمية المستدامة 20 

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.27.000 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد كهربائي وإلكتروني 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 22 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في 
مجال البيئة والتنمية المستدامة 20 

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- شراء عتاد كهربائي وإلكتروني 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 22 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في 
مجال البيئة والتنمية المستدامة 20 

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- شراء عتاد كهربائي وإلكتروني 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 22 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في 
مجال البيئة والتنمية المستدامة 20 

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- شراء عتاد كهربائي وإلكتروني 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 22 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في 
مجال البيئة والتنمية المستدامة 20 

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- شراء عتاد كهربائي وإلكتروني 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 22 

مجموع الجهة : 09
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة كلميم - واد نون 10

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في 
مجال البيئة والتنمية المستدامة 20 

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- شراء عتاد كهربائي وإلكتروني 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 22 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في 
مجال البيئة والتنمية المستدامة 20 

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- شراء عتاد كهربائي وإلكتروني 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 22 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في 
مجال البيئة والتنمية المستدامة 20 

ترسيخ جهاز اليقظة البيئية والتنمية المستدامة  22 540

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- شراء عتاد كهربائي وإلكتروني 30 844

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 22 

مجموع الجهة : 12

9 530 000 مجموع البرنامج : 501

حماية وتثمين البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر 502

المصالح المشتركة 00

البرامج الوطنية للتطهير 10 540

--- 600 000 000 دفع لفائدة صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة برسم البرنامج 
الوطني للتطهير السائل 10 74

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 20 889

--- --- أشغال بناء محطات معالجة المياه العادمة 30 823

600 000 000 مجموع المشروع : 10 

البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية وماشابهها(1 20 540

--- 200 000 000 دفع لفائدة الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة برسم المساهمة 
في برنامج تدبير النفايات المنزلية و ما شابهها 10 74

--- --- مساهمة في برامج الحفاظ على البيئة 20 74
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 30 889

--- --- أشغال بناء وترميم مقالع النفايات 40 823

200 000 000 مجموع المشروع : 20 

مكافحة التلوث الصناعي وتحسين تدبير المواد الكيميائية الخطرة 30 

برنامج الوقاية ومحاربة التلوث الصناعي بقطاعات الصناعة والحرف 
التقليدية 31 540

--- --- دفع لفائدة الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة برسم المساهمة 
في تمويل اآللية التطوعية للحد من التلوث الصناعي 10 74

--- --- دفع لفائدة الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة برسم المساهمة 
في تثمين النفايات الناتجة عن عملية تحويل الزيتون 20 74

--- --- دراسات عامة 40 889

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 50 889

دفع لفائدة الجماعات الترابية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات العمومية 
والمقاوالت الصغرى والمتوسطة في اطار برامج تحسين جودة الهواء 60

--- 7 000 000 دفع لفائدة الجماعات الترابية في اطار برامج تحسين جودة الهواء 61 762

--- --- دفع لفائدة الجمعيات في اطار برامج تحسين جودة الهواء 62 772

--- --- دفع لفائدة التعاونيات في اطار برامج تحسين جودة الهواء 63 772

--- --- دفع لفائدة المؤسسات العمومية في اطار برامج تحسين جودة الهواء 64 761

--- --- دفع لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة في اطار برامج تحسين جودة 
الهواء 65 7113

--- --- شراء عتاد تقني 70 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 80 845

7 000 000 مجموع المشروع : 31 

تدبير المواد الكيميائية الخطرة 32 540

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

مجموع المشروع : 32 

حماية وتثمين األوساط البيئية 40 540

--- 60 000 000 المساهمة في التدبير والحفاظ وتثمين الوسط الطبيعي والثراث 10 7111

--- --- دراسات و مساعدة تقنية 20 889

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

60 000 000 مجموع المشروع : 40 

التدبير المندمج للساحل 50 540

--- --- المساهمة في مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية 10 7113

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 30 

--- --- دراسات عامة 31 889

مجموع المشروع : 50 

تشجيع االقتصاد االخضر وتثمين النفايات 60 

تشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخضر 61 540

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 50 845
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 60 846

مجموع المشروع : 61 

البرنامج الوطني لتثمين النفايات 62 540

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

مجموع المشروع : 62 

867 000 000 مجموع الجهة : 00

867 000 000 مجموع البرنامج : 502

10 000 000 965 085 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.27.000
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قانون المالية المعدل لسنة 2020 

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

ميزانية التسيير

225 750 000 الموظفون و األعوان.................................

297 013 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

729 119 000 اعتمادات األداء.......................................

7 500 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2021 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دعم و قيادة 470

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

195 789 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

3 868 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

25 227 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة التقاعد  13 131

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين 22 113

210 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 40 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50 

20 000 تعويض عن التنصيب 51 1229

14 000 مساعدة استثنائية عن السكن 52 143

--- منح ومكافآت الوالدة 53 142

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 54 1229

199 000 تعويضات جزافية عن الجوالت بالمدينة لفائدة مفتشي أدوات القياس 55 1223

35 000 تعويضات عن المراقبة الخاصة وأشغال القياس الخاصة بأعوان مصلحة أدوات القياس 56 1229

348 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 57 1221

تعويضات عن االخطار واالعباء 60 

14 800 مكافآت للسائقين 61 123

22 200 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 62 125

--- مكافأة التقنية ألعوان معمل الطباعة 63 129

3 000 تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 64 124

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 65 129

--- مكافأة التعيين 66 124

--- مكافأة عن اإلنتاجية 67 124

225 750 000 مجموع المشروع : 10 

225 750 000 مجموع الجهة : 00

225 750 000 مجموع البرنامج : 470

225 750 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.28.000
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الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

التنمية الصناعية و إنعاش االستثمارات 428

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 10 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 11 351

--- اشتراك وتوثيق وطبع 12 352

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 13 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 14 4424

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 15 353

حظيرة السيارات 20 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 21 4131

--- شراء الوقود والزيوت 22 331

--- اكتراء السيارات 23 4421

تكوين وتداريب 30 

--- مصاريف التكوين والتداريب 31 454

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 32 454

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 33 4212

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 35 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 37 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 38 471

نقل وتنقل 40 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

150 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 50 

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 51 4211

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 52 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

إتصال وإعالم 60 

--- اشتراك وتوثيق 61 352

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 62 459

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

--- اكتراء قاعات المحاضرات 64 4414

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 65 452

24 477 115 إعانة لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها 66 5511
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الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 70

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 71 399

--- شراء المعدات واألدوات 72 399

--- صيانة وإصالح عتاد المطبخ 73 419

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 74 391

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 75 328

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 76 399

24 627 115 مجموع المشروع : 10 

إنعاش االستثمارات القطاعية المتعددة  20 442

44 729 365 إعانة التسيير لفائدة الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات 10 5511

44 729 365 مجموع المشروع : 20 

تأهيل الموارد البشرية 30 490

40 900 000 إعانة لفائدة مؤسسة المدرسة المركزية للدارالبيضاء 10 571

37 989 200 إعانة التسيير لفائدة المعهد العالي للتجارة وإدالرة المقاوالت 20 5511

78 889 200 مجموع المشروع : 30 

148 245 680 مجموع الجهة : 00

148 245 680 مجموع البرنامج : 428

االقتصاد الرقمي 429

المصالح المشتركة 00

إرساء هياكل الحكامة 20 490

--- شراء لوازم المكتب 10 351

مجموع المشروع : 20 

تجريد الخدمات العمومية من الطابع المادي (الرقمنة 30 490

--- شراء لوازم المكتب 10 351

مجموع المشروع : 30 

مواكبة التحول الرقمي للفاعلين في المجال االجتماعي االقتصادي 40 490

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 10 351

30 000 000 إعانة التسيير لفائدة وكالة التنمية الرقمية 20 5511

30 000 000 مجموع المشروع : 40 

دعم المهام 70 490

تحمالت عقارية 10 

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 11 4412

150 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

--- اكتراء أرض في الملك العام 14 4411

--- صيانة المساحات الخضراء 15 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 16 391

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 17 328
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 18 399

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

259 974 االشتراكات في شبكة االنترنيت 22 352

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

--- مستحقات الماء 24 333

--- مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 27 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 28 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 29 333

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

115 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

--- اشتراك وتوثيق وطبع 32 352

100 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

70 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 35 372

--- اكتراء العتاد واألثاث 36 4424

150 000 شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 37 353

حظيرة السيارات 40 

149 985 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

199 980 شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- اكتراء السيارات 44 4421

--- مصاريف تأمين السيارات 45 4931

نقل وتنقل 50 

199 980 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

200 000 تعويضات كيلومترية 53 4214

1 800 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

صيانة واكتراء العتاد التقني والمعلومياتي 60 

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 61 4132

--- اكتراء العتاد المعلومياتي 62 4423

تكوين وتداريب 70 

--- مصاريف التكوين والتداريب 71 454

--- مصاريف التمدرس 72 589

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 73 4212
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 74 121

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 75 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 76 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 77 471

نفقات مختلفة 80 

--- لباس األعوان 81 342

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 82 471

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 83 399

--- نفقات الترحيل 84 589

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 85 472

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 86 573

--- إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 87 573

--- شراء المعدات واألدوات 88 399

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 89 391

رسوم و مصاريف عدلية 90 

--- أتعاب الفقهاء في القانون 91 455

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 92 455

3 394 919 مجموع المشروع : 70 

33 394 919 مجموع الجهة : 00

33 394 919 مجموع البرنامج : 429

تنمية التجارة و الجودة  431

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 10 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 11 351

--- اشتراك وتوثيق وطبع 12 352

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 13 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 14 4132

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 15 372

--- اكتراء العتاد واألثاث 16 4424

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 17 353

حظيرة السيارات 20 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 21 4131

--- شراء الوقود والزيوت 22 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 23 25

--- اكتراء السيارات 24 4421

--- مصاريف تأمين السيارات 25 4931
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 30 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 31 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 32 4212

--- تعويضات كيلومترية 33 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 34 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 35 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 36 4213

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 40 

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 41 4211

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 42 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 43 471

إتصال وإعالم 50 

--- اشتراك وتوثيق 51 352

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 52 459

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 53 461

--- كراء قاعات المحاضرات واألروقة 57 4414

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 58 452

نفقات مختلفة 60 

2 200 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 61 591

--- الجائزة الوطنية للجودة 62 589

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 63 471

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 64 399

--- شراء المعدات واألدوات 65 399

--- صيانة وإصالح عتاد المطبخ 66 419

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 67 391

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 68 328

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 69 399

رسوم وإتاوات 70

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 71 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 72 434

--- مستحقات الماء 73 333

--- مستحقات الكهرباء 74 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 75 433

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 76 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 77 333

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 78 332

--- االشتراكات في شبكة االنترنيت 79 352

2 200 000 مجموع المشروع : 10 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تنمية الجودة و التقييس 20 490

9 000 000 إعانة التسيير للمعهد المغربي للمعايرة الصناعية 10 5511

9 000 000 مجموع المشروع : 20 

إنعاش الصادرات ويقظة األسواق 30 490

إنعاش واتصال 10

--- المصاريف المتعلقة بالتواصل الوطني حول عمليات اإلنعاش 11 459

138 589 اإلشهار والطبع واإلعالن 12 461

--- مصاريف حمالت التواصل والتوعية 13 463

--- مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات 14 459

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 20 454

--- شراء الوقود والزيوت 30 331

--- مصاريف التصميم و الطبع 40 461

--- دراسات عامة 50 451

409 959 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 60 454

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 70 353

117 631 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 80 351

--- مساعدة تقنية واستشارات 90 452

666 179 مجموع المشروع : 30 

تنظيم وتيسير المبادالت والحماية التجارية 40 490

مصاريف متعلقة بتنظيم الواردات 10

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 11 454

--- شراء الوقود والزيوت 12 331

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 13 461

--- دراسات عامة 14 451

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 15 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 16 454

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 17 353

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 18 351

--- مساعدة تقنية واستشارات 19 452

مصاريف متعلقة بالحماية التجارية 20

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 21 454

--- شراء الوقود والزيوت 22 331

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 23 461

--- دراسات عامة 24 451

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 25 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 26 454

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 27 353

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 28 351
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

1 500 000 مساعدة تقنية واستشارات 29 452

مصاريف متعلقة بتبسيط مساطير التجارة الخارجية 30

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 31 454

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 33 461

--- دراسات عامة 34 451

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 35 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 36 454

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 37 353

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 38 351

--- مساعدة تقنية واستشارات 39 452

مصاريف متعلقة بتأهيل اإلطار التشريعي المتعلق بالتجارة الخارجية 40

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 41 454

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 43 461

--- دراسات عامة 44 451

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 45 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 46 454

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 47 353

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 48 351

--- مساعدة تقنية واستشارات 49 452

1 500 000 مجموع المشروع : 40 

تقوية التعاون التجاري 50 490

مصاريف متعلقة بتطوير التعاون التجاري الثنائي 10

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 11 454

--- شراء الوقود والزيوت 12 331

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 13 461

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 14 353

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 15 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 16 454

--- دراسات عامة 17 451

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 18 351

--- مساعدة تقنية واستشارات 19 452

مصاريف متعلقة بتطوير التعاون التجاري الجهوي 20

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 21 454

--- شراء الوقود والزيوت 22 331

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 23 461

--- دراسات عامة 24 451
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الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 25 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 26 454

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 27 353

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 28 351

--- مساعدة تقنية واستشارات 29 452

مصاريف متعلقة بتطوير التعاون التجاري متعدد األطراف 30

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 31 454

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 33 461

--- دراسات عامة 34 451

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 35 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 36 454

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 37 353

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 38 351

--- مساعدة تقنية واستشارات 39 452

مجموع المشروع : 50 

13 366 179 مجموع الجهة : 00

13 366 179 مجموع البرنامج : 431

دعم و قيادة 470

المصالح المشتركة 00

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

593 322 ضرائب ورسوم 11 2

12 334 350 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

8 800 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

678 351 مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 14 499

--- اكتراء أرض في الملك العام 15 4411

أشغال التهيئة صيانة و إصالح البنايات اإلدارية 20

5 556 676 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 21 4111

200 000 صيانة المساحات الخضراء 22 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 23 391

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 24 336

18 180 صيانة وإصالح الشبكة الهاتفية 25 419

194 962 شراء لوازم وتوابع كهربائية 26 328

200 000 شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 27 399

--- شراء مواد التنظيف 28 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 29 491
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الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 30

35 400 شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 31 399

--- شراء المعدات واألدوات 32 399

--- صيانة وإصالح عتاد المطبخ 33 419

--- شراء األدوات الصغيرة وعتاد آخر 34 391

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 35 361

28 611 241 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

رسوم وإتاوات 10 

3 295 549 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

700 000 االشتراكات في شبكة االنترنيت 12 352

273 860 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 13 434

652 876 مستحقات الماء 14 333

442 555 مستحقات الكهرباء 15 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 16 433

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 17 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 18 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 19 333

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

896 209 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

499 080 اشتراك وتوثيق وطبع 22 352

212 700 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

160 660 صيانة وإصالح عتاد المطبعة 24 4132

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 25 372

--- اكتراء العتاد واألثاث 26 4424

305 185 شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 27 353

حظيرة السيارات 30 

677 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

946 961 شراء الوقود والزيوت 32 331

101 050 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

3 075 722 اكتراء السيارات 34 4421

119 504 مصاريف تأمين السيارات 35 4931

نقل وتنقل 40 

449 456 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

1 700 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

2 204 500 تعويضات كيلومترية 43 4214

16 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

1 000 000 تعويضات المهمة بالخارج 45 4222
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الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

133 320 مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 50 

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 51 4211

539 063 مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 52 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

إتصال وإعالم 60 

802 123 اشتراك وتوثيق 61 352

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 62 459

762 271 اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

--- مصلحة الصحافة و األنباء العامة و اإلشتراك في وكاالت األنباء 64 352

--- مصاريف عامة للتنظيم والتنشيط 65 454

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 66 452

--- كراء قاعات المحاضرات واألروقة 67 4414

نفقات مختلفة 70 

100 000 لباس 71 342

100 000 شراء الهدايا للشخصيات 72 499

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 73 471

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 74 455

--- نفقات الترحيل 75 589

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 76 472

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 78 584

--- مصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية 79 499

نفقات أخرى 80

6 416 260 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 81 591

--- مصاريف التنظيم والتنشيط والمشاركة في الندوات والموائد المستديرة واأليام الدراسية 82 454

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 83 454

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 84 461

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 85 573

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 86 4711

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 87 584

42 565 904 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

تكوين وتداريب 10 

1 953 105 مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مساعدة تقنية واستشارات 12 452

--- مصاريف االستشارة والخبرة 13 455

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 14 121

369 632 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 15 454
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الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- أتعاب 16 455

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 17 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 18 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 19 454

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

353 541 اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

نفقات مختلفة 30 

--- شراء المواد الصيدلية 32 361

--- مصاريف التأمين 34 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 35 492

2 676 278 مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

1 199 999 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 11 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 12 454

--- دراسات معلومياتية 13 453

--- مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 14 359

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 15 459

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 16 459

صيانة واكتراء العتاد التقني والمعلومياتي 20 

1 500 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

2 400 000 صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 22 4133

250 000 صيانة مواقع الويب 23 4133

--- تحسين وتحيين مضمون مواقع الويب 24 459

--- اكتراء العتاد المعلومياتي 25 4423

5 349 999 مجموع المشروع : 40 

إحصائيات دراسات و مساعدات  50 490

2 000 000 دراسات عامة 10 451

1 341 654 دراسات و مساعدة تقنية و مشورة 20 452

--- دراسة وتطوير برامج مكتب إدارة المشروع 30 452

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

500 000 دراسات وأبحاث 50 451

3 841 654 مجموع المشروع : 50 

تحديث االدارة 60 490

تكوين وتداريب 10

--- مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها 11 454

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454
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الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

دراسات و تكوين و توثيق 20

--- دراسات نوعية 21 451

--- دراسات و استراتيجية التسويق 22 451

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 23 461

200 000 مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 24 499

2 291 592 مصاريف تسيير األرشيف 25 499

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 26 451

2 491 592 مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- دراسات وأبحاث 10 451

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

199 958 مصاريف التدقيق و التقييم 30 459

199 958 مجموع المشروع : 70 

إعانات و دفوعات 80 490

2 500 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 10 573

4 079 452 دفع برسم المساهمة في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 20 591

--- دفع لفائدة مركز االصطياف بإفران 30 571

589 160 مشاركة و مساهمة في التمثيلية خارج المقر لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 40 591

7 168 612 مجموع المشروع : 80 

92 905 238 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

100 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 14 499

--- اكتراء أرض في الملك العام 15 4411

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 17 391

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 19 328

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 20 399

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء مواد التنظيف 31 363

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 32 361
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الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 33 491

100 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

رسوم وإتاوات 10 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

48 734 تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 12 435

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 13 434

5 246 مستحقات الماء 14 333

55 459 مستحقات الكهرباء 15 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 16 433

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 17 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 18 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 19 333

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

61 340 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

--- اشتراك وتوثيق وطبع 22 352

14 600 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 24 4132

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 25 372

--- اكتراء العتاد واألثاث 26 4424

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 27 353

حظيرة السيارات 30 

4 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

77 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

--- مصاريف تأمين السيارات 35 4931

نقل وتنقل 40 

16 500 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

564 300 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 50 

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 51 4211

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 52 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

1051



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

إتصال وإعالم 60 

10 920 اشتراك وتوثيق 61 352

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 62 459

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

--- اكتراء قاعات المحاضرات 67 4414

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 68 452

نفقات مختلفة 70 

--- لباس األعوان 71 342

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 72 471

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 73 399

--- نفقات الترحيل 75 589

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 76 472

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 77 573

858 099 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف التمدرس 12 589

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 14 121

70 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 15 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 17 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 18 471

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

نفقات مختلفة 30 

--- شراء المواد الصيدلية 32 361

--- مصاريف التأمين 34 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 35 492

70 000 مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

29 200 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 11 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 12 454

--- دراسات معلومياتية 13 453

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 14 459
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

صيانة واكتراء العتاد التقني والمعلومياتي 20 

6 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 22 4133

--- صيانة مواقع الويب 23 4133

--- تحسين وتحيين مضمون مواقع الويب 24 459

35 200 مجموع المشروع : 40 

إحصائيات دراسات و مساعدات  50 490

إتصال وإعالم 10 

--- أتعاب المستشارين والخبراء 11 455

تكوين وتداريب 20 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 22 454

نقل وتنقل 30 

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 31 4711

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 32 4211

مجموع المشروع : 50 

تحديث االدارة 60 490

تكوين وتداريب 10

--- مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها 11 454

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

دراسات و تكوين و توثيق 20

--- دراسات نوعية 21 451

--- دراسات و استراتيجية التسويق 22 451

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 23 461

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 24 499

--- مصاريف تسيير األرشيف 25 499

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 26 451

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- دراسات وأبحاث 10 451

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف التدقيق و التقييم 30 459

مجموع المشروع : 70 

1 063 299 مجموع الجهة : 01
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الشرق 02

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

70 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 14 499

--- اكتراء أرض في الملك العام 15 4411

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 17 391

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 19 328

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 20 399

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء مواد التنظيف 31 363

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 32 361

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 33 491

70 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

رسوم وإتاوات 10 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

10 070 تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 12 435

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 13 434

10 532 مستحقات الماء 14 333

55 061 مستحقات الكهرباء 15 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 16 433

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 17 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 18 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 19 333

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

26 200 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

--- اشتراك وتوثيق وطبع 22 352

4 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 24 4132

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 25 372

--- اكتراء العتاد واألثاث 26 4424

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 27 353
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

حظيرة السيارات 30 

1 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

42 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

--- مصاريف تأمين السيارات 35 4931

نقل وتنقل 40 

7 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

406 500 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 50 

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 51 4211

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 52 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

إتصال وإعالم 60 

12 480 اشتراك وتوثيق 61 352

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 62 459

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

--- اكتراء قاعات المحاضرات 67 4414

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 68 452

نفقات مختلفة 70 

--- لباس األعوان 71 342

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 72 471

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 73 399

--- نفقات الترحيل 75 589

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 76 472

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 77 573

574 843 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف التمدرس 12 589

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 14 121

40 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 15 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 17 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 18 471

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

نفقات مختلفة 30 

--- شراء المواد الصيدلية 32 361

--- مصاريف التأمين 34 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 35 492

40 000 مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

18 800 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 11 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 12 454

--- دراسات معلومياتية 13 453

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 14 459

صيانة واكتراء العتاد التقني والمعلومياتي 20 

2 600 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 22 4133

--- صيانة مواقع الويب 23 4133

--- تحسين وتحيين مضمون مواقع الويب 24 459

21 400 مجموع المشروع : 40 

إحصائيات دراسات و مساعدات  50 490

إتصال وإعالم 10 

--- أتعاب المستشارين والخبراء 11 455

تكوين وتداريب 20 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 22 454

نقل وتنقل 30 

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 31 4711

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 32 4211

مجموع المشروع : 50 

تحديث االدارة 60 490

تكوين وتداريب 10

--- مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها 11 454

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دراسات و تكوين و توثيق 20

--- دراسات نوعية 21 451

--- دراسات و استراتيجية التسويق 22 451

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 23 461

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 24 499

--- مصاريف تسيير األرشيف 25 499

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 26 451

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- دراسات وأبحاث 10 451

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف التدقيق و التقييم 30 459

مجموع المشروع : 70 

706 243 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

100 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 14 499

--- اكتراء أرض في الملك العام 15 4411

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 17 391

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 19 328

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 20 399

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء مواد التنظيف 31 363

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 32 361

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 33 491

100 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

رسوم وإتاوات 10 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

11 121 تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 12 435

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 13 434

6 387 مستحقات الماء 14 333
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

47 488 مستحقات الكهرباء 15 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 16 433

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 17 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 18 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 19 333

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

41 900 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

--- اشتراك وتوثيق وطبع 22 352

14 540 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 24 4132

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 25 372

--- اكتراء العتاد واألثاث 26 4424

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 27 353

حظيرة السيارات 30 

3 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

72 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

--- مصاريف تأمين السيارات 35 4931

نقل وتنقل 40 

7 600 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

585 600 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 50 

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 51 4211

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 52 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

إتصال وإعالم 60 

17 160 اشتراك وتوثيق 61 352

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 62 459

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

--- اكتراء قاعات المحاضرات 67 4414

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 68 452

نفقات مختلفة 70 

--- لباس األعوان 71 342
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 72 471

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 73 399

--- نفقات الترحيل 75 589

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 76 472

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 77 573

806 796 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف التمدرس 12 589

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 14 121

65 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 15 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 17 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 18 471

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

نفقات مختلفة 30 

--- شراء المواد الصيدلية 32 361

--- مصاريف التأمين 34 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 35 492

65 000 مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

37 800 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 11 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 12 454

--- دراسات معلومياتية 13 453

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 14 459

صيانة واكتراء العتاد التقني والمعلومياتي 20 

6 438 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 22 4133

--- صيانة مواقع الويب 23 4133

--- تحسين وتحيين مضمون مواقع الويب 24 459

44 238 مجموع المشروع : 40 

إحصائيات دراسات و مساعدات  50 490

إتصال وإعالم 10 

--- أتعاب المستشارين والخبراء 11 455
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تكوين وتداريب 20 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 22 454

نقل وتنقل 30 

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 31 4711

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 32 4211

مجموع المشروع : 50 

تحديث االدارة 60 490

تكوين وتداريب 10

--- مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها 11 454

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

دراسات و تكوين و توثيق 20

--- دراسات نوعية 21 451

--- دراسات و استراتيجية التسويق 22 451

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 23 461

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 24 499

--- مصاريف تسيير األرشيف 25 499

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 26 451

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- دراسات وأبحاث 10 451

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف التدقيق و التقييم 30 459

مجموع المشروع : 70 

1 016 034 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

100 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 14 499

--- اكتراء أرض في الملك العام 15 4411

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 17 391

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 19 328
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 20 399

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء مواد التنظيف 31 363

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 32 361

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 33 491

100 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

رسوم وإتاوات 10 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 12 435

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 13 434

9 316 مستحقات الماء 14 333

116 055 مستحقات الكهرباء 15 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 16 433

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 17 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 18 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 19 333

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

39 200 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

--- اشتراك وتوثيق وطبع 22 352

4 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 24 4132

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 25 372

--- اكتراء العتاد واألثاث 26 4424

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 27 353

حظيرة السيارات 30 

2 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

55 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

--- مصاريف تأمين السيارات 35 4931

نقل وتنقل 40 

4 500 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

644 100 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 50 

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 51 4211

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 52 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

إتصال وإعالم 60 

13 944 اشتراك وتوثيق 61 352

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 62 459

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

--- اكتراء قاعات المحاضرات 67 4414

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 68 452

نفقات مختلفة 70 

--- لباس األعوان 71 342

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 72 471

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 73 399

--- نفقات الترحيل 75 589

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 76 472

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 77 573

888 115 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف التمدرس 12 589

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 14 121

56 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 15 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 17 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 18 471

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

نفقات مختلفة 30 

--- شراء المواد الصيدلية 32 361

--- مصاريف التأمين 34 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 35 492

56 000 مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

33 800 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 11 353
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 12 454

--- دراسات معلومياتية 13 453

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 14 459

صيانة واكتراء العتاد التقني والمعلومياتي 20 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 22 4133

--- صيانة مواقع الويب 23 4133

--- تحسين وتحيين مضمون مواقع الويب 24 459

33 800 مجموع المشروع : 40 

إحصائيات دراسات و مساعدات  50 490

إتصال وإعالم 10 

--- أتعاب المستشارين والخبراء 11 455

تكوين وتداريب 20 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 22 454

نقل وتنقل 30 

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 31 4711

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 32 4211

مجموع المشروع : 50 

تحديث االدارة 60 490

تكوين وتداريب 10

--- مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها 11 454

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

دراسات و تكوين و توثيق 20

--- دراسات نوعية 21 451

--- دراسات و استراتيجية التسويق 22 451

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 23 461

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 24 499

--- مصاريف تسيير األرشيف 25 499

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 26 451

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- دراسات وأبحاث 10 451

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف التدقيق و التقييم 30 459

مجموع المشروع : 70 

1 077 915 مجموع الجهة : 04
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

80 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 14 499

--- اكتراء أرض في الملك العام 15 4411

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 17 391

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 19 328

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 20 399

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء مواد التنظيف 31 363

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 32 361

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 33 491

80 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

رسوم وإتاوات 10 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

4 070 تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 12 435

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 13 434

5 871 مستحقات الماء 14 333

19 759 مستحقات الكهرباء 15 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 16 433

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 17 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 18 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 19 333

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

22 500 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

--- اشتراك وتوثيق وطبع 22 352

8 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 24 4132

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 25 372

--- اكتراء العتاد واألثاث 26 4424

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 27 353
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

حظيرة السيارات 30 

1 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

38 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

--- مصاريف تأمين السيارات 35 4931

نقل وتنقل 40 

4 500 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

249 300 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 50 

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 51 4211

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 52 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

إتصال وإعالم 60 

12 480 اشتراك وتوثيق 61 352

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 62 459

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

--- اكتراء قاعات المحاضرات 67 4414

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 68 452

نفقات مختلفة 70 

--- لباس األعوان 71 342

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 72 471

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 73 399

--- نفقات الترحيل 75 589

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 76 472

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 77 573

365 480 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف التمدرس 12 589

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 14 121

35 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 15 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 17 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 18 471

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

نفقات مختلفة 30 

--- شراء المواد الصيدلية 32 361

--- مصاريف التأمين 34 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 35 492

35 000 مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

22 300 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 11 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 12 454

--- دراسات معلومياتية 13 453

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 14 459

صيانة واكتراء العتاد التقني والمعلومياتي 20 

6 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 22 4133

--- صيانة مواقع الويب 23 4133

--- تحسين وتحيين مضمون مواقع الويب 24 459

28 300 مجموع المشروع : 40 

إحصائيات دراسات و مساعدات  50 490

إتصال وإعالم 10 

--- أتعاب المستشارين والخبراء 11 455

تكوين وتداريب 20 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 22 454

نقل وتنقل 30 

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 31 4711

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 32 4211

مجموع المشروع : 50 

تحديث االدارة 60 490

تكوين وتداريب 10

--- مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها 11 454

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دراسات و تكوين و توثيق 20

--- دراسات نوعية 21 451

--- دراسات و استراتيجية التسويق 22 451

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 23 461

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 24 499

--- مصاريف تسيير األرشيف 25 499

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 26 451

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- دراسات وأبحاث 10 451

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف التدقيق و التقييم 30 459

مجموع المشروع : 70 

508 780 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

100 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

--- اكتراء أرض في الملك العام 15 4411

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 17 391

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 19 328

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 20 399

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء مواد التنظيف 31 363

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 32 361

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 33 491

100 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

رسوم وإتاوات 10 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

94 684 تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 12 435

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 13 434

57 243 مستحقات الماء 14 333
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

122 427 مستحقات الكهرباء 15 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 16 433

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 17 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 18 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 19 333

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

88 900 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

--- اشتراك وتوثيق وطبع 22 352

25 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 24 4132

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 25 372

--- اكتراء العتاد واألثاث 26 4424

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 27 353

حظيرة السيارات 30 

6 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

111 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

--- مصاريف تأمين السيارات 35 4931

نقل وتنقل 40 

19 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

1 255 300 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 50 

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 51 4211

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 52 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

إتصال وإعالم 60 

29 640 اشتراك وتوثيق 61 352

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 62 459

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

--- اكتراء قاعات المحاضرات 67 4414

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 68 452

نفقات مختلفة 70 

--- لباس األعوان 71 342
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 72 471

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 73 399

--- نفقات الترحيل 75 589

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 76 472

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 77 573

1 809 194 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف التمدرس 12 589

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 14 121

120 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 15 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 17 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 18 471

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

نفقات مختلفة 30 

--- شراء المواد الصيدلية 32 361

--- مصاريف التأمين 34 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 35 492

120 000 مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

140 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 11 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 12 454

--- دراسات معلومياتية 13 453

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 14 459

صيانة واكتراء العتاد التقني والمعلومياتي 20 

18 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 22 4133

--- صيانة مواقع الويب 23 4133

--- تحسين وتحيين مضمون مواقع الويب 24 459

158 000 مجموع المشروع : 40 

إحصائيات دراسات و مساعدات  50 490

إتصال وإعالم 10 

--- أتعاب المستشارين والخبراء 11 455
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تكوين وتداريب 20 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 22 454

نقل وتنقل 30 

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 31 4711

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 32 4211

مجموع المشروع : 50 

تحديث االدارة 60 490

تكوين وتداريب 10

--- مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها 11 454

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

دراسات و تكوين و توثيق 20

--- دراسات نوعية 21 451

--- دراسات و استراتيجية التسويق 22 451

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 23 461

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 24 499

--- مصاريف تسيير األرشيف 25 499

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 26 451

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- دراسات وأبحاث 10 451

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف التدقيق و التقييم 30 459

مجموع المشروع : 70 

2 187 194 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

100 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 14 499

--- اكتراء أرض في الملك العام 15 4411

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 17 391

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 19 328
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 20 399

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء مواد التنظيف 31 363

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 32 361

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 33 491

100 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

رسوم وإتاوات 10 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

18 105 تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 12 435

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 13 434

18 727 مستحقات الماء 14 333

53 849 مستحقات الكهرباء 15 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 16 433

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 17 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 18 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 19 333

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

43 700 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

--- اشتراك وتوثيق وطبع 22 352

9 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 24 4132

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 25 372

--- اكتراء العتاد واألثاث 26 4424

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 27 353

حظيرة السيارات 30 

3 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

62 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

--- مصاريف تأمين السيارات 35 4931

نقل وتنقل 40 

8 500 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

432 300 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 50 

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 51 4211

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 52 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

إتصال وإعالم 60 

10 880 اشتراك وتوثيق 61 352

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 62 459

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

--- اكتراء قاعات المحاضرات 67 4414

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 68 452

نفقات مختلفة 70 

--- لباس األعوان 71 342

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 72 471

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 73 399

--- نفقات الترحيل 75 589

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 76 472

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 77 573

660 061 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف التمدرس 12 589

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 14 121

55 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 15 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 17 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 18 471

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

نفقات مختلفة 30 

--- شراء المواد الصيدلية 32 361

--- مصاريف التأمين 34 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 35 492

55 000 مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

34 600 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 11 353
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الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 12 454

--- دراسات معلومياتية 13 453

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 14 459

صيانة واكتراء العتاد التقني والمعلومياتي 20 

7 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 22 4133

--- صيانة مواقع الويب 23 4133

--- تحسين وتحيين مضمون مواقع الويب 24 459

41 600 مجموع المشروع : 40 

إحصائيات دراسات و مساعدات  50 490

إتصال وإعالم 10 

--- أتعاب المستشارين والخبراء 11 455

تكوين وتداريب 20 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 22 454

نقل وتنقل 30 

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 31 4711

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 32 4211

مجموع المشروع : 50 

تحديث االدارة 60 490

تكوين وتداريب 10

--- مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها 11 454

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

دراسات و تكوين و توثيق 20

--- دراسات نوعية 21 451

--- دراسات و استراتيجية التسويق 22 451

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 23 461

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 24 499

--- مصاريف تسيير األرشيف 25 499

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 26 451

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- دراسات وأبحاث 10 451

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف التدقيق و التقييم 30 459

مجموع المشروع : 70 

856 661 مجموع الجهة : 07
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الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة درعة - تافياللت 08

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

50 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 14 499

--- اكتراء أرض في الملك العام 15 4411

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 17 391

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 19 328

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 20 399

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء مواد التنظيف 31 363

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 32 361

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 33 491

50 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

رسوم وإتاوات 10 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

22 070 تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 12 435

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 13 434

10 502 مستحقات الماء 14 333

25 404 مستحقات الكهرباء 15 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 16 433

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 17 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 18 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 19 333

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

21 200 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

--- اشتراك وتوثيق وطبع 22 352

8 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 24 4132

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 25 372

--- اكتراء العتاد واألثاث 26 4424

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 27 353
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

حظيرة السيارات 30 

1 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

38 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

--- مصاريف تأمين السيارات 35 4931

نقل وتنقل 40 

8 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

141 300 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 50 

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 51 4211

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 52 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

إتصال وإعالم 60 

12 480 اشتراك وتوثيق 61 352

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 62 459

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

--- اكتراء قاعات المحاضرات 67 4414

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 68 452

نفقات مختلفة 70 

--- لباس األعوان 71 342

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 72 471

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 73 399

--- نفقات الترحيل 75 589

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 76 472

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 77 573

287 956 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف التمدرس 12 589

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 14 121

35 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 15 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 17 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 18 471

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

نفقات مختلفة 30 

--- شراء المواد الصيدلية 32 361

--- مصاريف التأمين 34 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 35 492

35 000 مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

19 400 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 11 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 12 454

--- دراسات معلومياتية 13 453

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 14 459

صيانة واكتراء العتاد التقني والمعلومياتي 20 

6 500 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 22 4133

--- صيانة مواقع الويب 23 4133

--- تحسين وتحيين مضمون مواقع الويب 24 459

25 900 مجموع المشروع : 40 

إحصائيات دراسات و مساعدات  50 490

إتصال وإعالم 10 

--- أتعاب المستشارين والخبراء 11 455

تكوين وتداريب 20 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 22 454

نقل وتنقل 30 

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 31 4711

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 32 4211

مجموع المشروع : 50 

تحديث االدارة 60 490

تكوين وتداريب 10

--- مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها 11 454

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دراسات و تكوين و توثيق 20

--- دراسات نوعية 21 451

--- دراسات و استراتيجية التسويق 22 451

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 23 461

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 24 499

--- مصاريف تسيير األرشيف 25 499

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 26 451

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- دراسات وأبحاث 10 451

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف التدقيق و التقييم 30 459

مجموع المشروع : 70 

398 856 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

70 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 14 499

--- اكتراء أرض في الملك العام 15 4411

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 17 391

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 19 328

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 20 399

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء مواد التنظيف 31 363

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 32 361

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 33 491

70 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

رسوم وإتاوات 10 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

10 070 تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 12 435

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 13 434

10 050 مستحقات الماء 14 333
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

24 976 مستحقات الكهرباء 15 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 16 433

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 17 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 18 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 19 333

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

26 200 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

--- اشتراك وتوثيق وطبع 22 352

9 300 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 24 4132

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 25 372

--- اكتراء العتاد واألثاث 26 4424

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 27 353

حظيرة السيارات 30 

2 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

44 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

--- مصاريف تأمين السيارات 35 4931

نقل وتنقل 40 

9 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

276 300 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 50 

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 51 4211

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 52 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

إتصال وإعالم 60 

12 480 اشتراك وتوثيق 61 352

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 62 459

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

--- اكتراء قاعات المحاضرات 67 4414

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 68 452

نفقات مختلفة 70 

--- لباس األعوان 71 342
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 72 471

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 73 399

--- نفقات الترحيل 75 589

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 76 472

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 77 573

424 376 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف التمدرس 12 589

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 14 121

40 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 15 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 17 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 18 471

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

نفقات مختلفة 30 

--- شراء المواد الصيدلية 32 361

--- مصاريف التأمين 34 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 35 492

40 000 مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

22 700 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 11 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 12 454

--- دراسات معلومياتية 13 453

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 14 459

صيانة واكتراء العتاد التقني والمعلومياتي 20 

7 500 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 22 4133

--- صيانة مواقع الويب 23 4133

--- تحسين وتحيين مضمون مواقع الويب 24 459

30 200 مجموع المشروع : 40 

إحصائيات دراسات و مساعدات  50 490

إتصال وإعالم 10 

--- أتعاب المستشارين والخبراء 11 455
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تكوين وتداريب 20 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 22 454

نقل وتنقل 30 

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 31 4711

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 32 4211

مجموع المشروع : 50 

تحديث االدارة 60 490

تكوين وتداريب 10

--- مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها 11 454

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

دراسات و تكوين و توثيق 20

--- دراسات نوعية 21 451

--- دراسات و استراتيجية التسويق 22 451

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 23 461

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 24 499

--- مصاريف تسيير األرشيف 25 499

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 26 451

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- دراسات وأبحاث 10 451

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف التدقيق و التقييم 30 459

مجموع المشروع : 70 

564 576 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 14 499

--- اكتراء أرض في الملك العام 15 4411

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 17 391

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 19 328
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 20 399

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء مواد التنظيف 31 363

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 32 361

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 33 491

مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

رسوم وإتاوات 10 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 12 435

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 13 434

--- مستحقات الماء 14 333

--- مستحقات الكهرباء 15 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 16 433

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 17 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 18 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 19 333

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

--- اشتراك وتوثيق وطبع 22 352

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 24 4132

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 25 372

--- اكتراء العتاد واألثاث 26 4424

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 27 353

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

--- مصاريف تأمين السيارات 35 4931

نقل وتنقل 40 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 50 

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 51 4211

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 52 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

إتصال وإعالم 60 

--- اشتراك وتوثيق 61 352

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 62 459

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

--- اكتراء قاعات المحاضرات 67 4414

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 68 452

نفقات مختلفة 70 

--- لباس األعوان 71 342

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 72 471

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 73 399

--- نفقات الترحيل 75 589

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 76 472

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 77 573

مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف التمدرس 12 589

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 14 121

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 15 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 17 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 18 471

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

نفقات مختلفة 30 

--- شراء المواد الصيدلية 32 361

--- مصاريف التأمين 34 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 35 492

مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 11 353
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 12 454

--- دراسات معلومياتية 13 453

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 14 459

صيانة واكتراء العتاد التقني والمعلومياتي 20 

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 22 4133

--- صيانة مواقع الويب 23 4133

--- تحسين وتحيين مضمون مواقع الويب 24 459

مجموع المشروع : 40 

إحصائيات دراسات و مساعدات  50 490

إتصال وإعالم 10 

--- أتعاب المستشارين والخبراء 11 455

تكوين وتداريب 20 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 22 454

نقل وتنقل 30 

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 31 4711

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 32 4211

مجموع المشروع : 50 

تحديث االدارة 60 490

تكوين وتداريب 10

--- مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها 11 454

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

دراسات و تكوين و توثيق 20

--- دراسات نوعية 21 451

--- دراسات و استراتيجية التسويق 22 451

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 23 461

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 24 499

--- مصاريف تسيير األرشيف 25 499

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 26 451

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- دراسات وأبحاث 10 451

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف التدقيق و التقييم 30 459

مجموع المشروع : 70 

مجموع الجهة : 10
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

70 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 14 499

--- اكتراء أرض في الملك العام 15 4411

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 17 391

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 19 328

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 20 399

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء مواد التنظيف 31 363

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 32 361

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 33 491

70 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

رسوم وإتاوات 10 

17 054 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 12 435

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 13 434

2 593 مستحقات الماء 14 333

15 388 مستحقات الكهرباء 15 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 16 433

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 17 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 18 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 19 333

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

28 900 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

--- اشتراك وتوثيق وطبع 22 352

12 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 24 4132

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 25 372

--- اكتراء العتاد واألثاث 26 4424

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 27 353
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

48 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

--- مصاريف تأمين السيارات 35 4931

نقل وتنقل 40 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

247 500 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 50 

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 51 4211

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 52 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

إتصال وإعالم 60 

15 600 اشتراك وتوثيق 61 352

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 62 459

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

--- اكتراء قاعات المحاضرات 67 4414

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 68 452

نفقات مختلفة 70 

--- لباس األعوان 71 342

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 72 471

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 73 399

--- نفقات الترحيل 75 589

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 76 472

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 77 573

387 035 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف التمدرس 12 589

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 14 121

48 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 15 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 17 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 18 471

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

نفقات مختلفة 30 

--- شراء المواد الصيدلية 32 361

--- مصاريف التأمين 34 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 35 492

48 000 مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

22 800 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 11 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 12 454

--- دراسات معلومياتية 13 453

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 14 459

صيانة واكتراء العتاد التقني والمعلومياتي 20 

10 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 22 4133

--- صيانة مواقع الويب 23 4133

--- تحسين وتحيين مضمون مواقع الويب 24 459

32 800 مجموع المشروع : 40 

إحصائيات دراسات و مساعدات  50 490

إتصال وإعالم 10 

--- أتعاب المستشارين والخبراء 11 455

تكوين وتداريب 20 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 22 454

نقل وتنقل 30 

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 31 4711

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 32 4211

مجموع المشروع : 50 

تحديث االدارة 60 490

تكوين وتداريب 10

--- مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها 11 454

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دراسات و تكوين و توثيق 20

--- دراسات نوعية 21 451

--- دراسات و استراتيجية التسويق 22 451

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 23 461

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 24 499

--- مصاريف تسيير األرشيف 25 499

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 26 451

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- دراسات وأبحاث 10 451

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف التدقيق و التقييم 30 459

مجموع المشروع : 70 

537 835 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

20 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 14 499

--- اكتراء أرض في الملك العام 15 4411

--- صيانة المساحات الخضراء 16 419

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 17 391

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 19 328

--- شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 20 399

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 30

--- شراء مواد التنظيف 31 363

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 32 361

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 33 491

20 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

رسوم وإتاوات 10 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

14 035 تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 12 435

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 13 434

6 797 مستحقات الماء 14 333
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

11 579 مستحقات الكهرباء 15 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 16 433

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 17 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 18 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 19 333

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

9 200 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

--- اشتراك وتوثيق وطبع 22 352

4 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 24 4132

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 25 372

--- اكتراء العتاد واألثاث 26 4424

--- شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 27 353

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

16 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 33 25

--- اكتراء السيارات 34 4421

--- مصاريف تأمين السيارات 35 4931

نقل وتنقل 40 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 42 4212

--- تعويضات كيلومترية 43 4214

61 200 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 44 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 45 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 46 4213

مصاريف النقل واالستقبال واالقامة للشخصيات األجنبية 50 

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 51 4211

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 52 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

إتصال وإعالم 60 

4 680 اشتراك وتوثيق 61 352

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 62 459

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

--- اكتراء قاعات المحاضرات 67 4414

--- مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 68 452

نفقات مختلفة 70 

--- لباس األعوان 71 342
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف ااإلقامة واإلستقبال 72 471

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 73 399

--- نفقات الترحيل 75 589

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 76 472

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 77 573

127 491 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف التمدرس 12 589

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 14 121

25 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 15 454

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 17 471

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 18 471

عتاد تقني 20 

--- شراء لوازم للعتاد التقني 21 353

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 22 4132

نفقات مختلفة 30 

--- شراء المواد الصيدلية 32 361

--- مصاريف التأمين 34 4932

--- استشفاء واستشارات طبية 35 492

25 000 مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

7 600 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 11 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 12 454

--- دراسات معلومياتية 13 453

--- مصاريف تطوير برامج معلوماتية وقاعدة المعطيات 14 459

صيانة واكتراء العتاد التقني والمعلومياتي 20 

3 500 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 21 4133

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 22 4133

--- صيانة مواقع الويب 23 4133

--- تحسين وتحيين مضمون مواقع الويب 24 459

11 100 مجموع المشروع : 40 

إحصائيات دراسات و مساعدات  50 490

إتصال وإعالم 10 

--- أتعاب المستشارين والخبراء 11 455
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تكوين وتداريب 20 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454

--- مصاريف المشاركة في الندوات بالمغرب والخارج 22 454

نقل وتنقل 30 

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 31 4711

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 32 4211

مجموع المشروع : 50 

تحديث االدارة 60 490

تكوين وتداريب 10

--- مصاريف المشاركة في الندوات وتنظيمها 11 454

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 13 4212

دراسات و تكوين و توثيق 20

--- دراسات نوعية 21 451

--- دراسات و استراتيجية التسويق 22 451

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 23 461

--- مصاريف ترقيم و توثيق إلكتروني 24 499

--- مصاريف تسيير األرشيف 25 499

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 26 451

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- دراسات وأبحاث 10 451

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 20 4221

--- مصاريف التدقيق و التقييم 30 459

مجموع المشروع : 70 

183 591 مجموع الجهة : 12

102 006 222 مجموع البرنامج : 470

297 013 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.28.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

التنمية الصناعية و إنعاش االستثمارات 428

المصالح المشتركة 00

التنمية الصناعية 10 442

--- 655 000 000 تسديد لفائدة صندوق التنمية الصناعية واإلستثمارات 10 74

655 000 000 مجموع المشروع : 10 

إنعاش االستثمارات القطاعية المتعددة  20 442

--- --- تسديد لفائدة صندوق التنمية الصناعية واإلستثمارات 10 74

--- --- إعانة االستثمار لفائدة الوكالة المغلربية لتنمية االستثمارات والصادرات 20 7511

مجموع المشروع : 20 

دعم المشاريع 30 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- أشغال صيانة المباني 13 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- تهيئة وصيانة المباني 15 872

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء عتاد المطبعة 23 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 25 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 26 84

--- --- شراء عتاد تقني 27 846

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 33 8513

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 41 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 42 84

نفقات مختلفة 60 

--- --- المساهمة في تمويل برنامج الجمعية من أجل التجديد والبحث العلمي 61 772

معلوميات 70 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 71 845

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 72 8921

--- --- شراء عتاد تقني 73 846

--- --- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 74 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 75 71

مجموع المشروع : 30 

655 000 000 مجموع الجهة : 00

655 000 000 مجموع البرنامج : 428

االقتصاد الرقمي 429

المصالح المشتركة 00

دعم المشاريع 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- أشغال صيانة المباني 15 872

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء عتاد المطبعة 22 849

--- --- شراء عتاد تقني 23 846

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 33 8513

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 41 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 42 84

عتاد تقني 60 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 61 849

--- --- شراء عتاد تقني 62 846

معلوميات 80 

--- 1 000 000 شراء عتاد معلومياتي 81 845

--- 500 000 شراء البرامج المعلومياتية 82 8921

--- --- شراء عتاد تقني 83 846

--- 800 000 شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 84 845

2 300 000 مجموع المشروع : 10 

إرساء هياكل الحكامة 20 490

--- --- شراء عتاد معلومياتي 10 845

--- 21 000 000 إعانة االستثمار لفائدة وكالة التنمية الرقمية 20 7511

21 000 000 مجموع المشروع : 20 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تجريد الخدمات العمومية من الطابع المادي (الرقمنة 30 490

تكنولوجيات اإلعالم - المقاوالت الصغرى والمتوسطة 10 

--- --- المساهمة في إدماج الحلول المعلوماتية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة 13 7221

--- --- دعم انطالق مقاوالت تكنولوجيات االعالم واالتصال 16 7222

--- --- دفع افائدة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من أجل تدبير المنصة 
االلكترونية إلحداث المقاوالت 17 7511

مجموع المشروع : 30 

مواكبة التحول الرقمي للفاعلين في المجال االجتماعي االقتصادي 40 490

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 10 8921

مجموع المشروع : 40 

23 300 000 مجموع الجهة : 00

23 300 000 مجموع البرنامج : 429

تنمية التجارة و الجودة  431

المصالح المشتركة 00

دعم المشاريع 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- دراسات مرتبظة بالبناء والتهيئة والتجهيز 13 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- أشغال صيانة المباني 15 872

--- 126 194 تهيئة وصيانة المباني 16 872

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 20 

--- 2 100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- 1 000 000 شراء عتاد المطبعة 22 849

--- 1 000 000 شراء عتاد تقني 23 846

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 33 8513

إتصال وإعالم 40 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 41 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 42 84

عتاد تقني 60 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 61 849

--- --- شراء عتاد تقني 62 846

معلوميات 80 

--- 3 500 000 شراء عتاد معلومياتي 81 845

--- 3 500 000 شراء البرامج المعلومياتية 82 8921
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 2 350 000 شراء عتاد تقني 83 846

--- 2 000 000 شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 84 845

--- 2 000 000 دراسات و مساعدات لتطوير نظام المعلومات 85 899

--- 1 450 000 اقناء تطبيقات معلوماتية 86 879

19 026 194 مجموع المشروع : 10 

تنمية التجارة و التوزيع 20 490

--- --- دفع لفائدة صندوق رواج لتطوير قطاع التجارة والتوزيع 10 7511

--- --- المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 20 71

--- --- دفع للفاعلين التجاريين لتقوية الكفاءات 30 7121

--- --- دفع للفاعلين التجاريين في إطار التنمية على الصعيد الدولي 40 7121

وضع منصات رقمية لفائدة قطاع التجارة 50

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 51 8921

--- --- شراء عتاد معلومياتي 52 845

--- --- شراء و إقامة و إدماج العتاد و البرامج المعلوماتية 53 845

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 54 889

--- --- دراسات و مساعدات لتطوير نظام المعلومات 55 899

--- --- اقناء تطبيقات معلوماتية 56 879

مجموع المشروع : 20 

تنمية الجودة و التقييس 30 490

حماية المستهلك 10 

--- 9 187 910 المساهمة في المشاريع المتبناة بشراكة مع المؤسسات العمومية والخاصة 
والبحث والتنمية 11 71

9 187 910 مجموع المشروع : 30 

إنعاش الصادرات ويقظة األسواق 40 490

دفوعات 10

--- --- دفع لفائدة الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات و الصادرات في إطار برنامج 
دعم المصدرين المبتدئين 11 7511

--- --- دفع لفائدة الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات و الصادرات في إطار برنامج 
عقود التنمية عند التصدير 12 7511

--- --- دفع لفائدة الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات و الصادرات في إطار برنامج 
االفتحاص عند التصدير 13 7511

--- --- دفع لفائدة الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات و الصادرات في إطار برنامج 
دعم مجموعات التصدير 14 7511

--- --- دفع لفائدة الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات و الصادرات في إطار البرنامج 
المتعلق بتدويل المعارض القطاعية 15 7511

مجموع المشروع : 40 

تنظيم وتيسير المبادالت والحماية التجارية 50 490

مصاريف متعلقة بتنظيم الواردات 10

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 11 8921

--- --- شراء عتاد معلومياتي 12 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 13 845

مصاريف متعلقة بالحماية التجارية 20

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 21 8921

--- --- شراء عتاد معلومياتي 22 845

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 23 845

مصاريف متعلقة بتبسيط مساطير التجارة الخارجية 30

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 31 8921

--- --- شراء عتاد معلومياتي 32 845

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 33 845

مصاريف متعلقة بتأهيل اإلطار التشريعي المتعلق بالتجارة الخارجية 40

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 41 8921

--- --- شراء عتاد معلومياتي 42 845

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 43 845

مجموع المشروع : 50 

تقوية التعاون التجاري 60 490

مصاريف متعلقة بتطوير التعاون التجاري الثنائي 10

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 11 845

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 12 845

--- --- شراء عتاد معلومياتي 13 845

مصاريف متعلقة بتطوير التعاون التجاري الجهوي 20

--- --- شراء عتاد معلومياتي 21 845

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 22 845

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

مصاريف متعلقة بتطوير التعاون التجاري متعدد األطراف 30

--- --- شراء عتاد معلومياتي 31 845

--- --- شراء وتركيب العتاد المعلومياتي 32 845

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 33 845

مجموع المشروع : 60 

28 214 104 مجموع الجهة : 00

28 214 104 مجموع البرنامج : 431

دعم و قيادة 470

المصالح المشتركة 00

تدبير المباني االدارية 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- --- أشغال صيانة المباني 11 872

6 500 000 --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 983 962 دراسات مرتبظة بالبناء والتهيئة والتجهيز 13 881

1 000 000 2 693 099 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 7 070 دراسات هندسية وجيوتقنية وتقنية وطبوغرافية 15 881

--- 233 886 تهيئة وصيانة المباني 16 872

--- --- (1)مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 17 889

--- --- (1)تشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت  18 8211

--- --- (1)دراسات متعلقة بتشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف 
المفوض على المنشآت 19 881

أشغال التهيئة والتركيب 20

--- --- أشغال مد الماء الصالح للشرب 21 8321

--- --- أشغال التطهير 22 8325

--- --- تزويد بالطاقة الكهربائية 23 8322

تحمالت عقارية 30

--- --- شراء البنايات اإلدارية 31 813

--- --- شراء األراضي 32 811

7 500 000 3 918 017 مجموع المشروع : 10 

دعم المشاريع 20 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- 518 601 شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد المطبعة 12 849

--- 48 965 شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء عتاد طبي 14 849

حظيرة السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 23 8513

إتصال وإعالم 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 31 849

--- 411 813 شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- --- تهيئة األروقة وقاعات العرض 33 872

979 379 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء العتاد التعليمي 21 84

--- --- شراء عتاد تقني 22 846

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

--- 190 000 شراء عتاد معلومياتي 11 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 4 000 000 شراء البرامج المعلومياتية 12 8921

--- --- شراء عتاد تقني 13 846

--- 1 000 000 شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 14 845

--- 3 500 000 دراسات و مساعدات لتطوير نظام المعلومات 15 899

--- 1 000 000 اقناء تطبيقات معلوماتية 16 879

9 690 000 مجموع المشروع : 40 

تحديث االدارة 60 490

دراسات و تكوين و توثيق 10

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 12 84

نفقات مختلفة 20

--- --- شراء عتاد للتوعية 21 849

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 20 845

مجموع المشروع : 70 

إعانات و دفوعات 80 490

--- --- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 10 7512

--- --- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 20 74

مجموع المشروع : 80 

7 500 000 14 587 396 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 130 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

130 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- 110 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد المطبعة 12 849

--- 90 000 شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء عتاد طبي 14 849

حظيرة السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 23 8513

إتصال وإعالم 30 

--- 100 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 31 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

300 000 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 21 849

--- --- شراء عتاد تقني 22 846

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

--- 400 000 شراء عتاد معلومياتي 11 845

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 12 8921

--- --- شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 14 845

400 000 مجموع المشروع : 40 

تحديث االدارة 60 490

دراسات و تكوين و توثيق 10

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 12 84

نفقات مختلفة 20

--- --- شراء عتاد للتوعية 21 849

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 20 845

مجموع المشروع : 70 

830 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 200 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

200 000 مجموع المشروع : 10 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دعم المهام 20 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- 60 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد المطبعة 12 849

--- 60 000 شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء عتاد طبي 14 849

حظيرة السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 23 8513

إتصال وإعالم 30 

--- 60 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 31 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

180 000 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 21 849

--- --- شراء عتاد تقني 22 846

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

--- 280 000 شراء عتاد معلومياتي 11 845

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 12 8921

--- --- شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 14 845

280 000 مجموع المشروع : 40 

تحديث االدارة 60 490

دراسات و تكوين و توثيق 10

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 12 84

نفقات مختلفة 20

--- --- شراء عتاد للتوعية 21 849

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي 20 845

مجموع المشروع : 70 

660 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 160 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

160 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- 50 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد المطبعة 12 849

--- 110 000 شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء عتاد طبي 14 849

حظيرة السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 23 8513

إتصال وإعالم 30 

--- 10 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 31 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

170 000 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 21 849

--- --- شراء عتاد تقني 22 846

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

--- 400 000 شراء عتاد معلومياتي 11 845

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 12 8921

--- --- شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 14 845

400 000 مجموع المشروع : 40 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تحديث االدارة 60 490

دراسات و تكوين و توثيق 10

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 12 84

نفقات مختلفة 20

--- --- شراء عتاد للتوعية 21 849

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 20 845

مجموع المشروع : 70 

730 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 320 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

320 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- 110 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد المطبعة 12 849

--- 110 000 شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء عتاد طبي 14 849

حظيرة السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 23 8513

إتصال وإعالم 30 

--- 50 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 31 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

270 000 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 21 849

--- --- شراء عتاد تقني 22 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

--- 400 000 شراء عتاد معلومياتي 11 845

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 12 8921

--- --- شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 14 845

400 000 مجموع المشروع : 40 

تحديث االدارة 60 490

دراسات و تكوين و توثيق 10

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 12 84

نفقات مختلفة 20

--- --- شراء عتاد للتوعية 21 849

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 20 845

مجموع المشروع : 70 

990 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 265 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

265 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- 50 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد المطبعة 12 849

--- 70 000 شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء عتاد طبي 14 849

حظيرة السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 23 8513

إتصال وإعالم 30 

--- 30 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 31 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

150 000 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 21 849

--- --- شراء عتاد تقني 22 846

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

--- 280 000 شراء عتاد معلومياتي 11 845

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 12 8921

--- --- شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 14 845

280 000 مجموع المشروع : 40 

تحديث االدارة 60 490

دراسات و تكوين و توثيق 10

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 12 84

نفقات مختلفة 20

--- --- شراء عتاد للتوعية 21 849

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 20 845

مجموع المشروع : 70 

695 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 200 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

200 000 مجموع المشروع : 10 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دعم المهام 20 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- 140 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد المطبعة 12 849

--- 100 000 شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء عتاد طبي 14 849

حظيرة السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 23 8513

إتصال وإعالم 30 

--- 47 500 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 31 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

287 500 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 21 849

--- --- شراء عتاد تقني 22 846

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

--- 400 000 شراء عتاد معلومياتي 11 845

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 12 8921

--- --- شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 14 845

400 000 مجموع المشروع : 40 

تحديث االدارة 60 490

دراسات و تكوين و توثيق 10

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 12 84

نفقات مختلفة 20

--- --- شراء عتاد للتوعية 21 849

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي 20 845

مجموع المشروع : 70 

887 500 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 530 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

530 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- 120 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد المطبعة 12 849

--- 100 000 شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء عتاد طبي 14 849

حظيرة السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 23 8513

إتصال وإعالم 30 

--- 65 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 31 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

285 000 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 21 849

--- --- شراء عتاد تقني 22 846

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

--- 370 000 شراء عتاد معلومياتي 11 845

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 12 8921

--- --- شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 14 845

370 000 مجموع المشروع : 40 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تحديث االدارة 60 490

دراسات و تكوين و توثيق 10

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 12 84

نفقات مختلفة 20

--- --- شراء عتاد للتوعية 21 849

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 20 845

مجموع المشروع : 70 

1 185 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 130 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

130 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- 100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد المطبعة 12 849

--- 60 000 شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء عتاد طبي 14 849

حظيرة السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 23 8513

إتصال وإعالم 30 

--- 40 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 31 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

200 000 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 21 849

--- --- شراء عتاد تقني 22 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي 11 845

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 12 8921

--- --- شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 14 845

200 000 مجموع المشروع : 40 

تحديث االدارة 60 490

دراسات و تكوين و توثيق 10

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 12 84

نفقات مختلفة 20

--- --- شراء عتاد للتوعية 21 849

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 20 845

مجموع المشروع : 70 

530 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 410 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

410 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد المطبعة 12 849

--- 70 000 شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء عتاد طبي 14 849

حظيرة السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 23 8513

إتصال وإعالم 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 31 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

70 000 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 21 849

--- --- شراء عتاد تقني 22 846

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

--- 280 000 شراء عتاد معلومياتي 11 845

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 12 8921

--- --- شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 14 845

280 000 مجموع المشروع : 40 

تحديث االدارة 60 490

دراسات و تكوين و توثيق 10

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 12 84

نفقات مختلفة 20

--- --- شراء عتاد للتوعية 21 849

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 20 845

مجموع المشروع : 70 

760 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

مجموع المشروع : 10 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دعم المهام 20 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد المطبعة 12 849

--- --- شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء عتاد طبي 14 849

حظيرة السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 23 8513

إتصال وإعالم 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 31 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 21 849

--- --- شراء عتاد تقني 22 846

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 11 845

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 12 8921

--- --- شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 14 845

مجموع المشروع : 40 

تحديث االدارة 60 490

دراسات و تكوين و توثيق 10

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 12 84

نفقات مختلفة 20

--- --- شراء عتاد للتوعية 21 849

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي 20 845

مجموع المشروع : 70 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 140 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

140 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- 85 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد المطبعة 12 849

--- 60 000 شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء عتاد طبي 14 849

حظيرة السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 23 8513

إتصال وإعالم 30 

--- 50 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 31 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

195 000 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 21 849

--- --- شراء عتاد تقني 22 846

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

--- 220 000 شراء عتاد معلومياتي 11 845

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 12 8921

--- --- شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 14 845

220 000 مجموع المشروع : 40 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تحديث االدارة 60 490

دراسات و تكوين و توثيق 10

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 12 84

نفقات مختلفة 20

--- --- شراء عتاد للتوعية 21 849

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 20 845

مجموع المشروع : 70 

555 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تدبير المباني االدارية 10 490

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 50 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

50 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المهام 20 490

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 10 

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد المطبعة 12 849

--- 20 000 شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء عتاد طبي 14 849

حظيرة السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 23 8513

إتصال وإعالم 30 

--- 15 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 31 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

65 000 مجموع المشروع : 20 

تنمية الكفاءات  30 490

عتاد تقني 20 

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 21 849

--- --- شراء عتاد تقني 22 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نفقات مختلفة 30 

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 31 849

مجموع المشروع : 30 

تقوية النظام المعلوماتي  40 490

معلوميات 10 

--- 80 000 شراء عتاد معلومياتي 11 845

--- --- شراء البرامج المعلومياتية 12 8921

--- --- شراء عتاد تقني 13 846

--- --- شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 14 845

80 000 مجموع المشروع : 40 

تحديث االدارة 60 490

دراسات و تكوين و توثيق 10

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 12 84

نفقات مختلفة 20

--- --- شراء عتاد للتوعية 21 849

مجموع المشروع : 60 

التقييم ومراقبة التدبير 70 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي 20 845

مجموع المشروع : 70 

195 000 مجموع الجهة : 12

7 500 000 22 604 896 مجموع البرنامج : 470

7 500 000 729 119 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.28.000
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قانون المالية المعدل لسنة 2020 

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

ميزانية التسيير

883 846 000 الموظفون و األعوان.................................

1 952 287 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

3 355 322 000 اعتمادات األداء.......................................

215 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2021 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

القيادة والحكامة 820

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 860

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

216 525 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

4 434 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

28 379 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة التقاعد  13 131

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين 22 113

500 000 أجور المستخدمين المياومين 23 113

80 000 مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 24 1313

تعويضات عن الساعات االضافية 30

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 31 121

10 421 000 أتعاب رجال التعليم بالمعاهد الموسيقية ومدارس الفنون الجميلة 32 121

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 33 121

250 000 منح لألساتذة المحاضرين وتعويضات عن الساعات الخصوصية لرجال التعليم العالي والبحث 34 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 40

10 000 تعويض عن التنصيب 41 1229

--- مساعدة استثنائية عن السكن 42 143

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 43 1229

225 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 44 1221

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 45 129

تعويضات عن االخطار واالعباء 50

--- مكافآت للسائقين 51 123

15 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 52 125

6 000 تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 53 124

260 845 000 مجموع المشروع : 10 

260 845 000 مجموع الجهة : 00

260 845 000 مجموع البرنامج : 820

االتصال وتنمية وسائل اإلعالم والعالقات العامة  811

المصالح المشتركة 00

دعم وقيادة 10 860

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

66 115 400 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

1 315 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

8 545 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة التقاعد  13 131
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

450 000 أجرة المعاونين المؤقتين 22 113

--- أجور المستخدمين العرضيين 23 113

10 000 أجور المستخدمين المياومين 24 113

190 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 40 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50 

--- تعويض عن التنصيب 51 1229

--- مساعدة استثنائية عن السكن 52 143

--- منح ومكافآت الوالدة 53 142

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 54 1229

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 55 129

تعويضات عن االخطار واالعباء 60 

15 600 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 61 125

--- مكافآت للسائقين 62 123

500 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 70 1221

77 141 000 مجموع المشروع : 10 

77 141 000 مجموع الجهة : 00

77 141 000 مجموع البرنامج : 811

القيادة و الحكامة 800

المصالح المشتركة 00

دعـــــــم المهــــــام  10 860

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

470 894 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

10 195 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

61 261 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة التقاعد  13 131

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين 22 113

--- أجور المستخدمين المياومين 23 113

1 000 000 أجرة متطوعي كتائب السالم 30 119

تعويضات عن الساعات االضافية 40

50 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 41 121

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 42 121

--- منح لألساتذة المحاضرين وتعويضات عن الساعات الخصوصية لرجال التعليم العالي والبحث 43 121

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 44 121

تعويضات أخرى ممثلة للمصاريف 50

--- تعويض عن التنصيب 51 1229
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مساعدة استثنائية عن السكن 52 143

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 53 1229

100 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 54 1221

تعويضات عن االخطار واالعباء 60

10 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 61 125

150 000 تعويضات عن األخطار لألعوان العاملين بمراكز المراقبة وإعادة التربية 62 123

--- تعويضات جزافية عن المخيمات 63 124

2 200 000 تعويضات جزافية للمساعدين عرضين في مراكز الشباب والطفولة والشؤون النسوية 70 121

545 860 000 مجموع المشروع : 10 

545 860 000 مجموع الجهة : 00

545 860 000 مجموع البرنامج : 800

883 846 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.29.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

القيادة والحكامة 820

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10 

680 000 ضرائب ورسوم 11 2

7 539 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

11 094 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

20 050 861 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

--- تهيئة وصيانةالمساحات الخضراء 15 872

17 053 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 16 399

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 17 336

--- مصاريف المحافظة العقارية 18 24

رسوم وإتاوات 20 

2 800 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

200 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

2 500 000 مستحقات الماء 23 333

3 000 000 مستحقات الكهرباء 24 332

--- مصاريف التأمين 25 4932

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 26 333

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 27 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 28 433

--- شحن وتفريع وعبور ومناولة وتخزين 29 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

400 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

20 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 33 4424

20 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

800 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 35 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 36 4132

--- شراء لوازم للعتاد التقني 37 353

حظيرة السيارات 40 

700 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

1 200 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

160 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

150 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

نقل وتنقل 50 

160 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

700 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

10 000 تعويضات كيلومترية 53 4214

18 634 161 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

350 000 تعويضات المهمة بالخارج والتدريب بالخارج 55 4222

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 56 4213

40 000 اكتراء السيارات 57 4421

--- نقل األشخاص المدعوين 58 4219

--- نقل العتاد واألثاث والكتب والمؤلفات 59 4219

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 60 

--- شراء مواد التنظيف 61 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 62 491

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 63 361

تنشيط ثقافي 70 

--- إعانة لفائدة التعاضدية الوطنية للفنانين 71 553

--- مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 72 459

230 000 إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 73 471

--- دفع لفائدة الحساب المرصد المور خصوصية "للصندوق الوطني للعمل الثقافي 74 54

--- مساهمة مالية لفائدة المؤسسات والجمعيات 75 572

--- مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 77 459

10 000 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 78 399

--- مساهمة في العروض والمعارض بالمغرب وخارجه 79 462

نفقات مختلفة 80 

--- لباس األعوان 81 342

200 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 82 461

450 000 اشتراك وتوثيق 83 352

200 000 طبع وأشغال السحب 84 359

80 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 85 591

568 000 المساهمة لمؤسسة محمد السادس لألعمال اإلجتماعية للتربية والتكوين 86 573

1 800 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 87 573

30 000 تغذية اإلنسان 88 311

30 000 مصاريف رخصة البناء 89 499

مصاريف أخرى 90 

--- مصاريف تسيير األرشيف 91 499

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 92 4423

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 93 4133

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 94 399

--- دراسات عامة 95 451

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 96 584

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 97 584
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 98 455

74 823 075 مجموع المشروع : 10 

تكوين 20 860

400 000 مصاريف التداريب والتكوين والندوات 10 454

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 20 471

--- طبع وأشغال السحب 30 359

--- اكتراء قاعات المحاضرات 40 4414

--- اشتراك وتوثيق 50 352

400 000 مجموع المشروع : 20 

تنمية شبكة المراكز الثقافية 30 860

تسيير دور الثقافة ومراكز الدراسات واألبحاث 10 

400 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 11 351

400 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 12 353

400 000 طبع وأشغال السحب 13 359

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 15 399

--- اشتراك وتوثيق 16 352

--- شراء الفرجات 17 499

--- مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 18 459

1 200 000 مجموع المشروع : 30 

76 423 075 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

13 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 21 399

--- اشتراك وتوثيق 22 352

50 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 23 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 24 4134

110 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 25 353

10 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 26 4133

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 40 

478 344 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 42 4213

--- اكتراء السيارات 43 4421

20 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 44 4211

--- اكتراء العتاد 45 442

تنشيط ثقافي 50 

290 000 شراء الفرجات 51 499

160 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 52 459

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

--- مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 55 459

--- سحب وتحميض األشرطة 56 499

70 144 طبع وأشغال السحب 57 359

--- اكتراء قاعات المحاضرات 58 4414

--- اكتراء قاعات العرض 59 4414

مصاريف أخرى 60 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 61 461

--- لباس األعوان 62 342

1 201 488 مجموع المشروع : 10 

1 201 488 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

16 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 21 399

2 000 اشتراك وتوثيق 22 352

68 750 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 23 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 24 4134

41 750 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 25 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 26 4133

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 40 

165 072 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 42 4213

--- اكتراء السيارات 43 4421

19 300 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 44 4211

--- اكتراء العتاد 45 442

تنشيط ثقافي 50 

250 000 شراء الفرجات 51 499

150 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 52 459

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

2 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 55 459

--- سحب وتحميض األشرطة 56 499

60 000 طبع وأشغال السحب 57 359

--- اكتراء قاعات المحاضرات 58 4414

--- اكتراء قاعات العرض 59 4414

مصاريف أخرى 60 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 61 461

--- لباس األعوان 62 342

774 872 مجموع المشروع : 10 

774 872 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

37 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 21 399

63 923 اشتراك وتوثيق 22 352

164 500 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 23 351

4 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 24 4134

170 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 25 353

8 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 26 4133

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

1123



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 40 

467 400 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 42 4213

--- اكتراء السيارات 43 4421

20 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 44 4211

--- اكتراء العتاد 45 442

تنشيط ثقافي 50 

630 000 شراء الفرجات 51 499

360 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 52 459

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

22 369 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 55 459

--- سحب وتحميض األشرطة 56 499

140 144 طبع وأشغال السحب 57 359

--- اكتراء قاعات المحاضرات 58 4414

--- اكتراء قاعات العرض 59 4414

مصاريف أخرى 60 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 61 461

--- لباس األعوان 62 342

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 63 399

2 087 336 مجموع المشروع : 10 

2 087 336 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

35 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 21 399

2 000 اشتراك وتوثيق 22 352

164 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 23 351

4 700 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 24 4134

150 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 25 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 26 4133

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

1124



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 40 

744 769 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

20 000 نقل العتاد والتلفيف والعبور 42 4213

--- اكتراء السيارات 43 4421

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 44 4211

--- اكتراء العتاد 45 442

تنشيط ثقافي 50 

570 000 شراء الفرجات 51 499

241 365 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 52 459

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

20 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 55 459

--- سحب وتحميض األشرطة 56 499

105 000 طبع وأشغال السحب 57 359

--- اكتراء قاعات المحاضرات 58 4414

--- اكتراء قاعات العرض 59 4414

مصاريف أخرى 60 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 61 461

1 500 لباس األعوان 62 342

2 058 334 مجموع المشروع : 10 

2 058 334 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

15 883 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 21 399

--- اشتراك وتوثيق 22 352

60 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 23 351

15 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 24 4134

60 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 25 353

5 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 26 4133

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

1125



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 40 

116 478 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 42 4213

--- اكتراء السيارات 43 4421

20 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 44 4211

--- اكتراء العتاد 45 442

تنشيط ثقافي 50 

290 000 شراء الفرجات 51 499

132 793 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 52 459

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

--- مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 55 459

--- سحب وتحميض األشرطة 56 499

60 000 طبع وأشغال السحب 57 359

--- اكتراء قاعات المحاضرات 58 4414

--- اكتراء قاعات العرض 59 4414

مصاريف أخرى 60 

5 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 61 461

--- لباس األعوان 62 342

780 154 مجموع المشروع : 10 

780 154 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

36 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 21 399

5 000 اشتراك وتوثيق 22 352

170 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 23 351

1 500 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 24 4134

148 640 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 25 353

4 500 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 26 4133

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

1126



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 40 

319 382 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 42 4213

--- اكتراء السيارات 43 4421

20 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 44 4211

--- اكتراء العتاد 45 442

تنشيط ثقافي 50 

585 000 شراء الفرجات 51 499

315 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 52 459

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

12 300 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 55 459

--- سحب وتحميض األشرطة 56 499

115 000 طبع وأشغال السحب 57 359

--- اكتراء قاعات المحاضرات 58 4414

--- اكتراء قاعات العرض 59 4414

مصاريف أخرى 60 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 61 461

2 000 لباس األعوان 62 342

1 734 322 مجموع المشروع : 10 

1 734 322 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

25 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 21 399

--- االشتراكات والتوثيق 22 352

60 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 23 351

2 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 24 4134

50 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 25 353

2 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 26 4133

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

1127



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 40 

386 718 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 42 4213

--- اكتراء السيارات 43 4421

20 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 44 4211

--- اكتراء العتاد 45 442

تنشيط ثقافي 50 

210 000 شراء الفرجات 51 499

117 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 52 459

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

2 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 55 459

--- سحب وتحميض األشرطة 56 499

65 000 طبع وأشغال السحب 57 359

--- اكتراء قاعات المحاضرات 58 4414

--- اكتراء قاعات العرض 59 4414

مصاريف أخرى 60 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 61 461

--- لباس األعوان 62 342

939 718 مجموع المشروع : 10 

939 718 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

9 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 21 399

--- اشتراك وتوثيق 22 352

65 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 23 351

2 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 24 4134

25 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 25 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 26 4133

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

1128



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 40 

89 604 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 42 4213

--- اكتراء السيارات 43 4421

23 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 44 4211

--- اكتراء العتاد 45 442

تنشيط ثقافي 50 

130 000 شراء الفرجات 51 499

70 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 52 459

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

6 420 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 55 459

--- سحب وتحميض األشرطة 56 499

20 000 طبع وأشغال السحب 57 359

--- اكتراء قاعات المحاضرات 58 4414

--- اكتراء قاعات العرض 59 4414

مصاريف أخرى 60 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 61 461

--- لباس األعوان 62 342

440 024 مجموع المشروع : 10 

440 024 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

10 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 21 399

--- اشتراك وتوثيق 22 352

70 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 23 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 24 4134

30 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 25 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 26 4133

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

1129



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 40 

161 880 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 42 4213

--- اكتراء السيارات 43 4421

27 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 44 4211

--- اكتراء العتاد 45 442

تنشيط ثقافي 50 

186 000 شراء الفرجات 51 499

100 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 52 459

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

10 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 55 459

--- سحب وتحميض األشرطة 56 499

45 000 طبع وأشغال السحب 57 359

--- اكتراء قاعات المحاضرات 58 4414

--- اكتراء قاعات العرض 59 4414

مصاريف أخرى 60 

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 61 461

2 000 لباس األعوان 62 342

641 880 مجموع المشروع : 10 

641 880 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

13 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 21 399

--- اشتراك وتوثيق 22 352

60 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 23 351

2 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 24 4134

42 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 25 353

2 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 26 4133

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

1130



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 40 

83 144 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 42 4213

--- اكتراء السيارات 43 4421

33 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 44 4211

--- اكتراء العتاد 45 442

تنشيط ثقافي 50 

140 000 شراء الفرجات 51 499

90 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 52 459

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

--- مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 55 459

--- سحب وتحميض األشرطة 56 499

30 000 طبع وأشغال السحب 57 359

--- اكتراء قاعات المحاضرات 58 4414

--- اكتراء قاعات العرض 59 4414

مصاريف أخرى 60 

2 192 مصاريف اإلشهار واإلعالن 61 461

--- لباس األعوان 62 342

4 000 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 63 399

501 336 مجموع المشروع : 10 

501 336 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

24 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 21 399

2 000 اشتراك وتوثيق 22 352

70 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 23 351

1 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 24 4134

70 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 25 353

1 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 26 4133

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 40 

126 920 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 42 4213

--- اكتراء السيارات 43 4421

32 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 44 4211

--- اكتراء العتاد 45 442

تنشيط ثقافي 50 

300 000 شراء الفرجات 51 499

155 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 52 459

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

17 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 55 459

--- سحب وتحميض األشرطة 56 499

60 000 طبع وأشغال السحب 57 359

--- اكتراء قاعات المحاضرات 58 4414

--- اكتراء قاعات العرض 59 4414

مصاريف أخرى 60 

5 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 61 461

--- لباس األعوان 62 342

863 920 مجموع المشروع : 10 

863 920 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

15 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 21 399

--- اشتراك وتوثيق 22 352

60 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 23 351

3 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 24 4134

60 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 25 353

3 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 26 4133

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 40 

53 808 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 42 4213

--- اكتراء السيارات 43 4421

30 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 44 4211

--- اكتراء العتاد 45 442

تنشيط ثقافي 50 

200 000 شراء الفرجات 51 499

110 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 52 459

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 53 471

11 233 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 55 459

--- سحب وتحميض األشرطة 56 499

40 000 طبع وأشغال السحب 57 359

--- اكتراء قاعات المحاضرات 58 4414

--- اكتراء قاعات العرض 59 4414

مصاريف أخرى 60 

1 500 مصاريف اإلشهار واإلعالن 61 461

--- لباس األعوان 62 342

587 541 مجموع المشروع : 10 

587 541 مجموع الجهة : 12

89 034 000 مجموع البرنامج : 820

التراث الثقافي 807

المصالح المشتركة 00

تحديد ومعرفة التراث الثقافي 10 820

تحمالت عقارية 10 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

10 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 12 399

5 000 مصاريف المحافظة العقارية 13 24

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

60 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

30 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 22 353

60 000 طبع وأشغال السحب 23 359

85 000 اشتراك وتوثيق 24 352

10 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 25 4133

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 26 4134

نقل وتنقل 30 

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 31 4213

--- اكتراء العتاد 32 442
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- نقل األشخاص المدعوين 33 4219

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 34 4212

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 35 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج والتدريب بالخارج 36 4222

--- تعويضات كيلومترية 37 4214

رسوم ومصاريف مختلفة 40 

--- مصاريف أشغال التصاميم والطبوغرافيا 41 459

--- مصاريف إعداد المونوغرافيات والمراجع 42 459

--- مصاريف األشغال الطبغرافية والصور الجوية 43 459

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 44 461

نفقات مختلفة 50 

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 51 471

--- سحب وتحميض األشرطة 52 499

--- تعويضات ومصاريف التكوين المتخصص ، والمناظرات والندوات 53 454

--- شراء الخرائط 54 359

--- اكتراء السيارات 55 4421

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 56 4423

260 000 مجموع المشروع : 10 

حماية وصون التراث الثقافي 20 820

تحمالت عقارية 10 

400 000 صيانة وإصالح المعالم التاريخية والمواقع ومراكز البحوث األثرية 11 419

110 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 12 399

800 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف المحافظة العقارية 14 24

162 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 15 4111

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

15 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 21 4134

30 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 22 351

40 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 23 353

5 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 24 4132

64 000 اشتراك وتوثيق 25 352

15 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 26 4133

نقل وتنقل 30 

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 31 4213

--- اكتراء العتاد 32 442

45 000 نقل األشخاص المدعوين 33 4219

20 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 34 4212

1 220 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 35 4221
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

70 000 تعويضات المهمة بالخارج والتدريب بالخارج 36 4222

5 000 تعويضات كيلومترية 37 4214

41 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 38 4211

رسوم ومصاريف مختلفة 40 

10 000 مصاريف أشغال التصاميم والطبوغرافيا 41 459

--- مصاريف إعداد المونوغرافيات والمراجع 42 459

--- مصاريف األشغال الطبغرافية والصور الجوية 43 459

20 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 44 461

70 000 مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 45 4423

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 46 434

--- تعويضات اإلقامة الممنوحة للمبعوتين برسم التدريس والبحث والدراسات أو المشاركة في لجن 
االمتحانات 49 471

حظيرة السيارات 50 

130 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 51 4131

190 000 شراء الوقود والزيوت 52 331

35 000 اكتراء السيارات 53 4421

نفقات مختلفة 60 

40 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 61 471

3 000 شراء المواد الصيدلية 62 361

175 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين 63 459

--- سحب وتحميض األشرطة 64 499

5 000 تعويضات ومصاريف التكوين المتخصص ، والمناظرات والندوات 65 454

5 000 شراء الخرائط 66 359

85 000 مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 67 121

250 000 طبع وأشغال السحب 68 359

30 000 لباس األعوان 69 342

--- اعانة للمعهد الوطني لعلوم اآلثار و التراث بالرباط 70 5512

4 100 000 مجموع المشروع : 20 

إنعاش وإبراز قيمة التراث الثقافي 30 820

تحمالت عقارية 10 

240 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

200 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 12 399

500 000 أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

185 000 شراء لوازم معلومياتية 22 353

115 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 23 4133

نفقات مختلفة 30 

200 000 طبع وأشغال السحب 31 359
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 32 4423

1 640 000 مجموع المشروع : 30 

6 000 000 مجموع الجهة : 00

6 000 000 مجموع البرنامج : 807

الكتاب والقراءة العمومية 808

المصالح المشتركة 00

دعم صناعة الكتاب 10 820

تحمالت عقارية 10 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

2 200 000 كراء األروقة وقاعات العرض 12 4414

--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 13 399

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 14 363

--- كراء العتاد و األثاث للعرض 15 4424

مصاريف النقل والتنقل 20 

20 000 نقل األشخاص المدعوين 21 4219

5 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 22 4211

100 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 23 4212

100 000 تعويضات المهمة بالخارج 24 4222

170 000 نقل العتاد والتلفيف والعبور 25 4213

--- مصاريف الصرف والحراسة والمناولة 26 499

880 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 27 4221

10 000 تعويضات كيلومترية 28 4214

--- نقل العتاد واألثاث والكتب والمؤلفات 29 4219

حظيرة السيارات 30 

--- اكتراء السيارات 31 4421

40 000 شراء الوقود والزيوت 32 331

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 33 4131

مكافات مختلفة 40 

110 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 41 459

--- تعويضات المؤطرين 42 129

--- تعويضات ومصاريف التكوين المتخصص ، والمناظرات والندوات 43 454

عتاد وأدوات ولوازم 50 

--- اكتراء العتاد واألثاث 51 4424

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 52 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 53 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 54 4133

--- لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 55 353
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 60 

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 61 471

--- مصاريف التأمين 62 4932

--- مصاريف الرسوم البريدية والتخزين 63 22

--- شراء الفرجات 64 499

--- إعداد الفرجات 65 499

--- مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 66 459

--- سحب وتحميض األشرطة 67 499

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 68 461

80 000 طبع وأشغال السحب 69 359

--- شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات 70 399

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 80 434

مصاريف اإلنعاش 90 

--- جائزة المغرب و جائزة اإلستحقاق الكبرى 91 589

--- اشتراك وتوثيق 92 352

300 000 جائزة الحسن الثاني للمخطوطات 93 589

--- حقوق المؤلفين 94 589

1 500 000 إعانة التسيير لفائدة مطبعة دار المناهل 95 5512

--- لباس األعوان 96 342

5 515 000 مجموع المشروع : 10 

تحديث شبكة القراءة العمومية 20 820

تحمالت عقارية 10 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

--- مصاريف التأمين 13 4932

--- شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 14 399

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 15 363

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 21 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 22 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 23 4133

--- لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 24 353

--- شراء لوازم للعتاد التقني 25 353

نقل وتنقل 30 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 31 4211

10 000 نقل األشخاص المدعوين 32 4219

20 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 33 4212

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 34 4213

--- اكتراء السيارات 35 4421
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 36 4221

30 000 تعويضات المهمة بالخارج 37 4222

15 000 تعويضات كيلومترية 38 4214

--- نقل العتاد واألثاث والكتب والمؤلفات 39 4219

نفقات مختلفة 40 

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 41 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 43 461

--- اشتراك وتوثيق 44 352

400 000 شراء المؤلفات وطبع الوثائق 45 352

105 000 طبع وأشغال السحب 46 359

5 000 مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 47 459

--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب 48 394

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 49 434

مصاريف أخرى 50 

--- شراء الوقود والزيوت 51 331

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 52 4131

--- مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 53 459

--- شراء الفرجات 54 499

--- صيانة وإلصالح المطبوعات والمؤلفات 55 419

--- مصاريف طبع وتجليد المؤلفات 56 351

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 57 4133

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 58 459

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 59 4423

10 000 000 "إعانةالتسيير لفائدة مؤسسة "أرشيف المغرب 60 5511

36 000 000 إعانة التسيير لفائدة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية 70 5511

--- انخراط الولوج لبنوك المعطيات 80 352

46 785 000 مجموع المشروع : 20 

تحسيس الناشئة بالقراءة 30 820

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 10 

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 11 351

--- لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 12 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 13 4133

--- شراء لوازم للعتاد التقني 14 353

--- شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات 15 399

200 000 شراء المؤلفات وطبع الوثائق 16 352

--- شراء العتاد واللوازم المدرسية 17 352

حظيرة السيارات 20 

--- شراء الوقود والزيوت 21 331
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التأمين 22 4932

نقل وتنقل 30 

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 31 4213

--- اكتراء السيارات 32 4421

--- نقل العتاد واألثاث والكتب والمؤلفات 33 4219

نفقات مختلفة 40 

--- إستقبال ، إيواء ، وإطعام وهدايا 41 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 42 461

--- اشتراك وتوثيق 43 352

--- طبع وأشغال السحب 44 359

--- سحب وتحميض األشرطة 45 499

--- مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 46 4423

تنشيط ثقافي 50 

--- شراء الفرجات 51 499

--- مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 52 459

--- مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 53 459

200 000 مجموع المشروع : 30 

52 500 000 مجموع الجهة : 00

52 500 000 مجموع البرنامج : 808

الفنون 809

المصالح المشتركة 00

دعم وإنعاش الموسيقى والفنون الكوريغرافية 10 820

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 10 

--- اكتراء العتاد واألثاث 11 4424

150 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 12 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 13 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 14 4133

20 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 15 353

--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب 16 394

10 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 17 4132

نقل وتنقل 20 

20 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 21 4211

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 22 4213

--- نقل األشخاص المدعوين 23 4219

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 24 4212

20 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 25 4213

80 000 اكتراء السيارات 26 4421

10 000 تعويضات كيلومترية 27 4214
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- نقل العتاد واألثاث والكتب والمؤلفات 28 4219

تحمالت عقارية 30 

200 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 31 4111

100 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 32 399

حظيرة السيارات 40 

20 000 شراء الوقود والزيوت 41 331

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 42 4131

نفقات مختلفة 50 

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 51 471

--- شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات 52 399

--- شراء الفرجات 53 499

40 000 طبع وأشغال السحب 54 359

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 55 461

--- اشتراك وتوثيق 56 352

--- سحب وتحميض األشرطة 57 499

--- لباس األعوان 58 342

--- أشغال التصاميم والملصقات والالفتات والشارات 59 459

تعويضات و مصاريف مختلفة 60 

--- تعويضات المهمة بالخارج 61 4222

--- تعويضات اإلقامة الممنوحة للمبعوتين برسم التدريس والبحث والدراسات أو المشاركة في لجن 
االمتحانات 62 471

945 839 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 63 4221

100 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 64 459

--- مصاريف الصرف والحراسة والمناولة 65 499

--- مصاريف التأمين 66 4932

--- تعويضات ومصاريف التكوين المتخصص ، والمناظرات والندوات 67 454

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 68 434

--- اصالح و ترميم المواد و التحف الفنية 69 419

تسيير معاهد الموسيقي 70 

300 000 صيانة واصالح عتاد التعليم الفني 71 419

120 161 شراء العتاد واللوازم المدرسية 72 352

273 000 شراء لوازم التعليم الفني 73 399

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 74 363

2 409 000 مجموع المشروع : 10 

دعم اإلبداع والترويج المسرحي 20 820

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 10 

150 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 11 351

5 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 12 4133

40 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 13 353

1140



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

30 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 14 4134

50 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 15 399

10 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 16 4132

--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب 17 394

130 000 طبع وأشغال السحب 18 359

80 000 شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض 19 399

نقل وتنقل 20 

20 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 21 4211

--- نقل العتاد والتلفيف والعبور 22 4213

10 000 نقل األشخاص المدعوين 23 4219

40 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 24 4212

20 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 25 4213

80 000 اكتراء السيارات 26 4421

--- تعويضات كيلومترية 27 4214

130 000 اكتراء العتاد واألثاث 28 4424

حظيرة السيارات 30 

40 000 شراء الوقود والزيوت 31 331

25 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 32 4131

نفقات مختلفة 40 

20 000 اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 41 471

--- شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات 42 399

200 000 إعداد الفرجات 43 499

308 000 شراء الفرجات 44 499

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 45 461

100 000 اشتراك وتوثيق 46 352

40 000 أشغال التصاميم والملصقات والالفتات والشارات 47 459

3 000 شراء المواد الصيدلية 48 361

400 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 49 4111

تعويضات و مصاريف مختلفة 50 

40 000 تعويضات المهمة بالخارج 51 4222

--- تعويضات اإلقامة الممنوحة للمبعوتين برسم التدريس والبحث والدراسات أو المشاركة في لجن 
االمتحانات 52 471

110 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 53 4221

360 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 54 459

400 000 مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 55 121

--- مصاريف التأمين 56 4932

150 000 تعويضات ومصاريف التكوين المتخصص ، والمناظرات والندوات 57 454

5 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 58 434

--- اصالح و ترميم المواد و التحف الفنية 59 419
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

20 000 لباس األعوان 60 342

16 000 000 إعانة التسيير لفائدة المسرح الوطني محمد الخامس 70 5511

--- إعانة التسيير لمسرح محمد السادس بوجدة 80 5512

19 016 000 مجموع المشروع : 20 

دعم وإنعاش الفنون التشكيلية 30 820

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 10 

30 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 11 351

8 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 12 4133

73 000 لوازم ومواد معلومياتية سمعية وبصرية 13 353

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 14 4134

56 000 اكتراء العتاد واألثاث 15 4424

--- شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب 16 394

40 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 17 4132

نقل وتنقل 20 

10 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 21 4211

50 000 نقل العتاد والتلفيف والعبور 22 4213

--- نقل األشخاص المدعوين 23 4219

30 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 24 4212

20 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 25 4213

10 000 تعويضات كيلومترية 26 4214

تحمالت عقارية 30 

380 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 31 4111

115 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 32 399

10 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 33 434

حظيرة السيارات 40 

--- شراء الوقود والزيوت 41 331

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 42 4131

30 000 اكتراء السيارات 43 4421

نفقات مختلفة 50 

10 000 اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 51 471

50 000 شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات 52 399

50 000 إعداد الفرجات 53 499

250 000 طبع وأشغال السحب 54 359

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 55 461

95 000 اشتراك وتوثيق 56 352

--- سحب وتحميض األشرطة 57 499

--- لباس األعوان 58 342

223 000 شراء المواد األولية 59 399
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تعويضات و مصاريف مختلفة 60 

--- تعويضات المهمة بالخارج 61 4222

--- تعويضات اإلقامة الممنوحة للمبعوتين برسم التدريس والبحث والدراسات أو المشاركة في لجن 
االمتحانات 62 471

195 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 63 4221

260 000 مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين واألشخاص المساهمين في العمل الثقافي 64 459

--- مصاريف الصرف والحراسة والمناولة 65 499

150 000 مصاريف التأمين 66 4932

50 000 تعويضات ومصاريف التكوين المتخصص ، والمناظرات والندوات 67 454

40 000 اصالح و ترميم المواد و التحف الفنية 68 419

340 000 مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 69 121

--- إعانة التسيير لفائدة المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 70 5512

2 575 000 مجموع المشروع : 30 

24 000 000 مجموع الجهة : 00

24 000 000 مجموع البرنامج : 809

االتصال وتنمية وسائل اإلعالم والعالقات العامة  811

المصالح المشتركة 00

دعم وقيادة 10 860

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

1 000 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

55 550 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 13 4412

2 000 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 15 353

50 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية 16 328

--- مصاريف تأمين المباني اإلدارية 17 4932

150 000 صيانة المساحات الخضراء 18 419

رسوم وإتاوات 20 

1 907 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 22 431

--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 23 435

57 570 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 24 434

254 300 مستحقات الماء 25 333

796 400 مستحقات الكهرباء 26 332

--- مصاريف االشتراك بالصناديق البريدية 27 434

202 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 28 433

14 140 000 مستحقات الكهرباء لمحطات االرسال 29 332
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

شراء لوازم المكتب 30 

400 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

--- اقتناء الوثائق على األقراص المعلوماتية 32 351

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 40

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 41 361

--- شراء مواد التنظيف 42 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 43 491

نفقات الحوسبة 50 

900 000 شراء لوازم معلومياتية 51 353

100 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 52 4133

560 000 شراء برامج وبرانيم معلوماتية 53 879

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 54 4133

1 000 000 مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 55 4423

--- دراسات معلومياتية 56 453

50 000 مصاريف ترقيم المحفوظات 57 499

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 58 4132

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 59 4132

حظيرة السيارات 60 

532 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 61 4131

555 500 شراء الوقود والزيوت 62 331

91 910 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 63 25

84 000 مصاريف تأمين السيارات 64 4931

--- الفحص التقني للعربات والسيارات 65 4131

نقل وتنقل 70 

100 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 71 4211

350 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 72 4212

22 500 تعويضات كيلومترية 73 4214

6 500 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 74 4221

500 000 تعويضات المهمة بالخارج 75 4222

70 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 76 4213

50 000 اكتراء السيارات 77 4421

نفقات مختلفة 80 

200 000 لباس األعوان 81 342

1 900 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 82 461

--- شراء الهدايا للشخصيات 83 499

--- دراسات عامة 84 451

--- مصاريف االستشارة والخبرة 85 455

500 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 86 454
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

200 000 مصاريف تنظيم ومعالجة األرشيف 87 459

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 88 459

--- شراء تذكارات وميداليات 89 399

نفقات أخرى 90 

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 91 584

100 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 92 455

100 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 93 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 94 4424

50 000 اكتراء عتاد تقني 95 4422

2 367 560 اشتراك وتوثيق 96 352

34 600 صيانة وإصالح عتاد المطبعة 97 4132

200 000 مصاريف صاحب المشروع المفوض 98 459

20 000 مصاريف رخصة البناء 99 499

38 150 890 مجموع المشروع : 10 

الترويج اإلعالمي 20 

جوالت األخبار والعالقات العامة 21 860

395 330 نقل المدعوين والصحافيين 10 4219

250 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

851 630 مصاريف تنظيم التظاهرات والمناظرات والندوات 30 454

100 000 مصاريف الحمالت التواصلية 40 463

--- مصاريف تنظيم معرض اإلعالم 50 462

--- شراء حقوق الصورة و الفيديو 60 399

1 596 960 مجموع المشروع : 21 

دعم لفائدة قطاع اإلشهار 22 860

المهرجان الوطني لإلشهار 10 

--- توزيع الجوائز 11 589

--- مصاريف التنظيم 12 459

--- مصاريف تنقل المشاركين 13 4221

--- دراسات عامة 20 451

مجموع المشروع : 22 

تحديث، دعم وسائل اإلعالم والتعاون 30 

دعم قطاع االتصال 31 860

11 000 000 إعانة لفائدة الجمعيات والهيآت المهنية الوطنية العاملة في قطاع االتصال 10 571

1 500 000 إعانة لفائدة الجمعيات والهيآت المهنية العاملة في قطاع السينما واإلنتاج السمعي البصري 20 571

26 000 000 إعانة لفائدة المجلس الوطني للصحافة 30 5123

38 500 000 مجموع المشروع : 31 

دعم قطاع الصحافة الوطنية 32 860

53 500 000 إعانات لفائدة المقاوالت الصحفية 10 5121
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

4 600 000 إعانة لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم نقل الصحافيين 20 553

6 500 000 إعانة برسم اإلشتراك في وكالة المغرب العربي لألنباء 30 553

الجائزة الكبرى للصحافة 40 

560 000 توزيع الجوائز 41 589

400 000 مصاريف التنظيم 42 459

40 000 مصاريف تنقل المشاركين 43 4221

65 600 000 مجموع المشروع : 32 

مساهمات 33 860

إعانات الشركاء المؤسساتيين 10 

3 780 000 إعانة التسيير لفائدة المعهد العالي لإلعالم و االتصال 11 5512

8 060 000 إعانة التسيير لفائدة المعهد العالي للمهن السمعية البصرية والسينما 12 5512

800 000 000 مساهمة في نفقات التسيير "للشركة الوطنية لإلداعة والتلفزة 13 5111

--- مساهمة في نفقات التسيير "لشركة الدراسات واإلنجازات السمعية البصرية ( (صورياد القناة 
الثانية 14 5111

255 000 000 إعانة التسيير لفائدة وكالة المغرب العربي 15 5511

59 000 000 إعانة التسيير لفائدة المركز السينمائي المغربي 16 5511

دفوعات لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 20 

--- دفع لفائدة المعهد العالي لإلعالم واالتصال 21 5512

--- دفع لفائدة المعهد العالي للمهن السمعية البصرية والسينما 22 5512

150 000 000 دفع لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة المسمى "صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري 
وباإلعالنات وبالنشر العمومي" 30 54

6 000 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 40 573

1 281 840 000 مجموع المشروع : 33 

تعاون دولي 34 860

2 160 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 10 591

200 000 نقل المدعوين والصحافيين 20 4219

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

1 230 000 مصاريف تنظيم التظاهرات والمناظرات والندوات 40 454

--- مصاريف الحمالت التواصلية 50 463

--- مصاريف تنظيم معرض اإلعالم 60 462

3 590 000 مجموع المشروع : 34 

دعم المعهد العالي لإلعالم واالتصال 35 860

نقل وتنقل 10 

20 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

80 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

5 000 تعويضات كيلومترية 13 4214

800 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 14 4221

100 000 تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

20 000 مصاريف تنقل الموظفين االجانب في مهمة بالمغرب 16 4219
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف نقل الموظفين والطلبة داخل المغرب 17 4219

20 000 مصاريف نقل الموظفين والطلبة خارج المغرب 18 4219

1 175 000 تعويضات األتعاب لرجال التعليم 20 121

--- أتعاب االمتحانات والتحضير والحراسة 30 121

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 40 584

2 220 000 مجموع المشروع : 35 

دعم المعهد العالي للمهن السمعية البصرية والسينما 36 830

نقل وتنقل 10 

40 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

100 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 12 4212

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

700 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 14 4221

50 000 تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

--- مصاريف تنقل الموظفين االجانب في مهمة بالمغرب 16 4219

50 000 مصاريف نقل الموظفين والطلبة داخل المغرب 17 4219

40 000 مصاريف نقل الموظفين والطلبة خارج المغرب 18 4219

50 000 تعويضات األتعاب و التأطير 20 121

100 000 تعويضات األتعاب لرجال التعليم 30 121

--- تعويضات األتعاب لألساتذة المكلفين بمهمة قصيرة المدى داخل المملكة 40 454

10 000 أتعاب االمتحانات والتحضير والحراسة 50 121

1 140 000 مجموع المشروع : 36 

1 432 637 850 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم وقيادة 10 860

تحمالت عقارية 10 

120 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 11 4412

40 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

50 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

5 000 صيانة المساحات الخضراء 14 419

رسوم وإتاوات 20 

3 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

700 مستحقات الماء 23 333

1 200 مستحقات الكهرباء 24 332

5 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 25 433

شراء لوازم المكتب 30 

5 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 40 

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 42 4213

نفقات مختلفة 50 

--- اكتراء السيارات 51 4421

--- اشتراك وتوثيق 52 352

30 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

259 900 مجموع المشروع : 10 

259 900 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم وقيادة 10 860

تحمالت عقارية 10 

160 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 11 4412

40 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

30 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

5 000 صيانة المساحات الخضراء 14 419

رسوم وإتاوات 20 

3 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

700 مستحقات الماء 23 333

600 مستحقات الكهرباء 24 332

5 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 25 433

شراء لوازم المكتب 30 

5 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

نقل وتنقل 40 

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 42 4213

نفقات مختلفة 50 

--- اكتراء السيارات 51 4421

--- اشتراك وتوثيق 52 352

--- اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

249 300 مجموع المشروع : 10 

تسيير محطات اإلرسال  20 860

تحمالت عقارية 10 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 12 499

--- صيانة المساحات الخضراء 13 419
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

900 مستحقات الماء 22 333

600 مستحقات الكهرباء 23 332

--- دراسات عامة 24 451

1 500 مجموع المشروع : 20 

250 800 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم وقيادة 10 860

تحمالت عقارية 10 

39 800 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 11 4412

40 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

30 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

700 مستحقات الماء 23 333

600 مستحقات الكهرباء 24 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 25 433

شراء لوازم المكتب 30 

5 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

نقل وتنقل 40 

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 42 4213

نفقات مختلفة 50 

--- اكتراء السيارات 51 4421

--- اشتراك وتوثيق 52 352

30 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

146 100 مجموع المشروع : 10 

146 100 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم وقيادة 10 860

تحمالت عقارية 10 

120 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 11 4412

40 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

1 000 مستحقات الماء 23 333

1 200 مستحقات الكهرباء 24 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 25 433

شراء لوازم المكتب 30 

5 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

نقل وتنقل 40 

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 42 4213

نفقات مختلفة 50 

--- اكتراء السيارات 51 4421

--- اشتراك وتوثيق 52 352

--- اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

167 200 مجموع المشروع : 10 

167 200 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم وقيادة 10 860

تحمالت عقارية 10 

120 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 11 4412

40 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

400 مستحقات الماء 23 333

600 مستحقات الكهرباء 24 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 25 433

شراء لوازم المكتب 30 

5 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

نقل وتنقل 40 

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 42 4213

نفقات مختلفة 50 

--- اكتراء السيارات 51 4421

--- اشتراك وتوثيق 52 352
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

166 000 مجموع المشروع : 10 

166 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم وقيادة 10 860

تحمالت عقارية 10 

510 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 11 4412

40 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

30 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

5 000 صيانة المساحات الخضراء 14 419

رسوم وإتاوات 20 

3 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

700 مستحقات الماء 23 333

600 مستحقات الكهرباء 24 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 25 433

شراء لوازم المكتب 30 

5 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

نقل وتنقل 40 

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 42 4213

نفقات مختلفة 50 

--- اكتراء السيارات 51 4421

--- اشتراك وتوثيق 52 352

30 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

624 300 مجموع المشروع : 10 

624 300 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم وقيادة 10 860

تحمالت عقارية 10 

120 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 11 4412

40 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

30 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

رسوم وإتاوات 20 

3 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

400 مستحقات الماء 23 333

1151



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

1 200 مستحقات الكهرباء 24 332

5 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 25 433

شراء لوازم المكتب 30 

5 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

نقل وتنقل 40 

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 42 4213

نفقات مختلفة 50 

--- اكتراء السيارات 51 4421

--- اشتراك وتوثيق 52 352

30 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

234 600 مجموع المشروع : 10 

234 600 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم وقيادة 10 860

تحمالت عقارية 10 

100 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 11 4412

40 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

600 مستحقات الماء 23 333

600 مستحقات الكهرباء 24 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 25 433

شراء لوازم المكتب 30 

5 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

نقل وتنقل 40 

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 42 4213

نفقات مختلفة 50 

--- اكتراء السيارات 51 4421

--- اشتراك وتوثيق 52 352

--- اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

146 200 مجموع المشروع : 10 

146 200 مجموع الجهة : 08
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة سوس - ماسة 09

دعم وقيادة 10 860

تحمالت عقارية 10 

174 172 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 11 4412

40 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

30 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

رسوم وإتاوات 20 

3 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

500 مستحقات الماء 23 333

600 مستحقات الكهرباء 24 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 25 433

شراء لوازم المكتب 30 

5 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

نقل وتنقل 40 

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 42 4213

نفقات مختلفة 50 

--- اكتراء السيارات 51 4421

--- اشتراك وتوثيق 52 352

--- اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

253 272 مجموع المشروع : 10 

253 272 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم وقيادة 10 860

تحمالت عقارية 10 

80 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 11 4412

40 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

600 مستحقات الماء 23 333

600 مستحقات الكهرباء 24 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 25 433
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

شراء لوازم المكتب 30 

5 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

نقل وتنقل 40 

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 42 4213

نفقات مختلفة 50 

--- اكتراء السيارات 51 4421

--- اشتراك وتوثيق 52 352

--- اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

126 200 مجموع المشروع : 10 

126 200 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم وقيادة 10 860

تحمالت عقارية 10 

293 304 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 11 4412

40 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

30 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

رسوم وإتاوات 20 

3 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

500 مستحقات الماء 23 333

600 مستحقات الكهرباء 24 332

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 25 433

شراء لوازم المكتب 30 

5 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

نقل وتنقل 40 

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 42 4213

نفقات مختلفة 50 

--- اكتراء السيارات 51 4421

--- اشتراك وتوثيق 52 352

--- اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

372 404 مجموع المشروع : 10 

372 404 مجموع الجهة : 11
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم وقيادة 10 860

تحمالت عقارية 10 

259 974 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 11 4412

43 200 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 12 4111

30 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

--- صيانة المساحات الخضراء 14 419

رسوم وإتاوات 20 

3 300 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

500 مستحقات الماء 23 333

1 200 مستحقات الكهرباء 24 332

5 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 25 433

شراء لوازم المكتب 30 

5 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

نقل وتنقل 40 

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 41 4221

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 42 4213

نفقات مختلفة 50 

--- اكتراء السيارات 51 4421

--- اشتراك وتوثيق 52 352

20 000 اإلشهار والطبع ونشر المؤلفات والدوريات واإلعالن 53 461

368 174 مجموع المشروع : 10 

368 174 مجموع الجهة : 12

1 435 753 000 مجموع البرنامج : 811

القيادة و الحكامة 800

المصالح المشتركة 00

دعـــــــم المهــــــام  10 860

تحمالت عقارية 10 

600 000 ضرائب ورسوم 11 2

6 930 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

10 000 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

26 000 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 14 499

--- شراء مواد الصيانة 15 363

500 000 مصاريف رخصة البناء 16 499

20 000 شراء لوازم كهربائية و إلكترونية و تقنية 17 353

1 500 000 مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية 18 459

1155



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

رسوم وإتاوات 20 

4 800 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

700 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

13 800 000 مستحقات الكهرباء 24 332

13 650 000 مستحقات الماء 25 333

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 26 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 27 333

لوازم، صيانة وإصالح 30 

3 000 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

500 000 شراء لوازم التصوير ومصاريف السحب التصويري 32 353

80 000 شراء لوازم رصاصية صحية و ادوات و عقاقير 33 399

--- شراء لوازم كهربائية و إلكترونية و تقنية 34 353

--- شراء المواد االستهالكية لتسيير العتاد الطبي 35 369

--- شراء مواد ولوازم لتسيير المنشآت الرياضية 36 399

--- اكتراء العتاد المعلومياتي 37 4423

--- اكتراء العتاد واألثاث 38 4424

--- اكتراء عتاد تقني 39 4422

مساهمات 40 

--- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 41 5512

--- تسديد لفائدة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة 42 54

3 000 000 إعانة التسيير للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 43 5512

--- إعانة التسيير لفائدة المركب الرياضي األمير موالي عبدالله بالرباط 44 5512

1 000 000 إعانة التسيير لفائدة المعهد الملكي لتكوين األطر 45 5512

5 000 000 إعانة التسيير لمركب موالي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة 46 5512

5 000 000 إعانة التسيير لمصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضة 48 5512

5 000 000 دفع إعانة التسيير لفائدة الشركة الوطنية إلنجاز وتسيير المالعب الرياضية 49 5113

حظيرة السيارات 50 

2 327 100 شراء الوقود والزيوت 51 331

50 000 شراء قطع الغيار والمطاطيات 52 371

200 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 53 25

250 000 مصاريف تأمين السيارات 54 4931

500 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 55 4131

نقل وتنقل 60 

700 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 61 4211

620 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 62 4212

700 000 نقل وعبور وشحن وتفريغ األثاث والعتاد 63 4213

28 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 64 4221
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات كيلومترية 65 4214

300 000 تعويضات المهمة بالخارج 66 4222

نفقات مختلفة 70 

1 000 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 71 471

--- مصاريف اإلقامة واإلطعام 72 471

700 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 73 461

700 000 اشتراك وتوثيق وطبع 74 352

2 200 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 75 584

120 000 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 76 399

200 000 شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات 77 399

50 000 لباس األعوان 78 342

15 000 مصاريف ملء المطفآت 79 369

شراء مواد الطاقة و مشتقاتها 80 

40 000 شراء الفحم والخشب 81 336

10 000 (شراء المحروقات (غاز وخشب الطهي 82 334

40 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة 83 336

nمصاريف تنظيم التداريب والندوات واللقاءات والكراء 90 

1 750 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 91 454

--- مصاريف التصحيح واألتعاب 92 121

--- مصاريف النشر والطبع و أشغال السحب 94 351

--- مصاريف حمالت التوعية في وسائل اإلعالم 95 463

--- اكتراء قاعات المحاضرات 96 4414

--- اكتراء األروقة 97 4414

200 000 اكتراء السيارات 98 4421

--- مصاريف أشغال الصور المجسمة والملصقات والالفتات والشارات والخطوط 99 459

141 752 100 مجموع المشروع : 10 

تحديــــث اإلدارة و المــــــوارد البشـــريــــة 20 860

مصاريف التكوين وتنظيم التظاهرات والمشاركة فيها 10 

1 500 000 مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 12 4221

--- تغذية اإلنسان 13 311

--- مصاريف الدروس واألتعاب 14 454

مساعدة وأعمال اجتماعية 20 

12 000 000 دفع لفائدة مؤسسة نهوض باالعمال االجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة 21 573

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 30 

2 000 000 دراسات و أعمال االتصال 31 451

1 000 000 مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق 32 452

--- أتعاب المستشارين والخبراء 33 455
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات متعلقة بإدخال المعلوميات للوزارة 37 453

--- مصاريف تسيير األرشيف 38 499

شراء اللوازم 40 

160 000 شراء لوازم للعتاد التقني 41 353

150 000 شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 42 353

--- شراء مواد ولوازم لتسيير المنشآت الرياضية 43 399

--- شراء مواد التصوير ومجمع الصور ومصاريف األشغال التصويرية 44 369

صيانة و اصالح 50 

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 51 4134

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمى و التربوى والسمعي البصري 52 4134

10 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 53 4132

10 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 54 4133

--- صيانة وإصالح عتاد الرياضة 55 4132

--- صيانة و إصالح عتاد و أثاث التخييم و النوم و المطبخ و المغسلة 56 419

--- صيانة وإصالح العتاد الطبي 57 4132

--- صيانة و إصالح المولدات الكهربائية و المضخات 58 4132

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 60 584

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 71 361

--- شراء مواد التنظيف 72 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 73 491

16 830 000 مجموع المشروع : 20 

التعــــــاون و الشراكـــــة 30 860

--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 10 591

1 500 000 مشاركة و مساهمة في المنظمات الوطنية والدولية 20 59

--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية التي يوجد مقرها بالمغرب 30 591

300 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الدولية الموجود مقرها بالخارج 40 591

1 800 000 مجموع المشروع : 30 

160 382 100 مجموع الجهة : 00

160 382 100 مجموع البرنامج : 800

الشباب، الطفولة و المرأة 801

المصالح المشتركة 00

إدماج مقاربة النــــوع في البــــرامج السوســـيوثقــافيــــــة 10 

برنامج "عطل وهوايات 11 810

تحمالت عقارية 10 

3 000 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 12 499
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مستحقات الكهرباء 22 332

--- مستحقات الماء 23 333

حظيرة السيارات 30 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 31 4131

--- شراء الوقود والزيوت 32 331

--- تعويضات وأتعاب لألطباء االستشاريين 33 455

نقل وتنقل 40 

2 000 000 نقل الشباب والضيوف داخل المغرب 41 4211

800 000 نقل وعبور وشحن وتفريغ األثاث والعتاد 42 4213

750 000 اكتراء السيارات 43 4421

نفقات مختلفة 50 

2 000 000 شراء لوازم األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 51 399

200 000 صيانة و إصالح المولدات الكهربائية و المضخات 52 4132

2 000 000 تأمين الشباب خالل تنظيم المخيمات 53 4932

--- شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 54 399

--- شراء الوقود و الزيوت لتسيير المولدات الكهربائية و المدخات النارية 55 331

2 869 500 تعويضات جزافية عن المخيمات 56 121

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 60 

--- تغذية اإلنسان 61 311

--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 62 339

101 000 000 مصاريف اإليواء واألكل للمستفيدين من برنامج "عطلة وترفيه 63 471

500 000 اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 64 471

إعانة ومساعدة لجمعيات الطفولة 70 

--- إعانة لفائدة المخيمات الحضرية 71 572

3 000 000 إعانة لفائدة جمعيات الطفولة 72 572

10 000 000 إعانة لفائدة الفدرالية الوطنية المنظمة للمخميات 73 572

عتاد تقني ومعلومياتي 80 

--- شراء المواد الصيدلية 81 361

4 558 000 مصاريف التكوين 82 454

132 677 500 مجموع المشروع : 11 

إعانة ومساعدة لجمعيات ومؤسسات الشباب والطفولة ودعم شؤون المرأة 12 810

5 000 000 إعانة لفائدة الجمعيات والمنظمات الوطنية للشباب والطفولة 10 572

3 500 000 إعانة لفائدة الجمعيات المحلية للشباب والطفولة 20 572

--- إعانات لفائدة المنظمات والمؤسسات الحرة المهتمة بالطفولة المهملة 30 572

--- إعانة لفائدة المخيمات الحضرية 40 572

1 500 000 إعانة لفائدة الجمعيات المنظمة ألوراش الشباب 50 572
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- إعانات للجمعيات النسوية والطفولة 60 571

10 000 000 مجموع المشروع : 12 

التكـــوين و اإلدمــــاج المهــني للشباب في الحيــاة العمليــة و المهنية 20 

تنمية األعمال اإلجتماعية التربوية و الثقافية 21 810

عالجات ومواد صيدلية 10 

--- شراء األدوية والمواد الصيدلة 11 361

--- استشفاء واستشارات طبية 12 492

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 20 

--- تغذية اإلنسان 21 311

--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 22 339

--- مصاريف اإلقامة واإلطعام 23 471

نفقات مختلفة 30 

--- لباس الشباب 31 342

--- مصاريف المراسالت للشباب 32 439

--- مكسب الشباب 33 589

--- مصاريف النظافة الجسدية 34 399

--- أتعاب األطباء المكلفين بالفحص الطبي داخل المراكز و مؤسسات الشباب 35 455

1 750 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 36 399

--- توثيق وشراء الكتب لمؤسسات الشباب 37 352

--- تعويضات جزافية للمساعدين عرضيا في مراكز التكوين المهني و في مراكز الشباب 39 121

نفقات أخرى 40 

--- شراء مواد البناء 41 32

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 42 336

--- شراء الوقود و الزيوت لتسيير المولدات الكهربائية و المدخات النارية 43 331

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 44 471

--- شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات 45 399

--- اشتراك وتوثيق وطبع 46 352

--- شراء االت الموسيقى 47 399

--- اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 48 591

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 49 584

--- مصاريف التأمين 50 4932

صيانة واكتراء العتاد التقني والمعلومياتي 60 

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 61 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 62 4133

مصاريف النقل والتنقل 70 

200 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 71 4211

200 000 نقل الشباب والضيوف داخل المغرب 72 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 73 4212
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات المهمة بالخارج 74 4222

--- اكتراء السيارات 75 4421

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 80 454

2 150 000 مجموع المشروع : 21 

البرنامج الوطني للتشغي الذاتي لفائدة الشباب  22 810

رسوم وإتاوات 10 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 11 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 12 433

--- مستحقات الماء 13 333

--- مستحقات الكهرباء 14 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 21 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 22 4134

شراء العتاد التقني والمعلومياتي 30 

--- شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 31 353

نقل وتنقل 40 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 41 4211

--- اكتراء السيارات 42 4421

نفقات مختلفة 50 

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 51 471

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 52 461

--- اشتراك وتوثيق وطبع 53 352

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 54 454

--- دراسات و مساعدة تقنية و مشورة 55 452

--- أتعاب المستشارين والخبراء 56 455

--- دراسات و أعمال االتصال 57 451

--- إعانة لفائدة الجمعيات المنظمة ألوراش الشباب 58 572

مجموع المشروع : 22 

سياسة مندمجة للشباب 23 810

500 000 مصاريف تنظيم التظاهرات للنقاش والتشاور 10 459

500 000 مجموع المشروع : 23 

إنعـــــاش األنشطـــــة البيثقـــافيـــة 30 820

--- شراء اللوازم للعتاد التعليمي 10 353

--- اكتراء السيارات 20 4421

2 000 000 نقل الشباب والضيوف إلى الخارج 30 4212

2 000 000 نقل الشباب والضيوف داخل المغرب 40 4211

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 50 4221

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 60 471
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء المواد الغدائية لتسيير مراكز اإلستقبال 70 311

400 000 إعانة لفائدة الوكالة المغربية التونسية للشباب 80 571

4 400 000 مجموع المشروع : 30 

حمـــايـة و إعــــادة تأهـــيل الطفولـــة 50 810

عالجات ومواد صيدلية 10 

100 000 شراء األدوية والمواد الصيدلة 11 361

--- استشفاء واستشارات طبية 12 492

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 20 

6 000 000 تغذية اإلنسان 21 311

60 000 شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 22 339

--- مصاريف اإلقامة واإلطعام 23 471

نفقات مختلفة 30 

450 000 لباس الشباب 31 342

--- مصاريف المراسالت للشباب 32 439

120 000 مكسب الشباب 33 589

300 000 مصاريف النظافة الجسدية 34 399

150 000 أتعاب األطباء المكلفين بالفحص الطبي داخل المراكز و مؤسسات الشباب 35 455

2 500 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 36 399

نفقات أخرى 40 

--- شراء مواد البناء 41 32

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 42 336

--- شراء الوقود و الزيوت لتسيير المولدات الكهربائية و المدخات النارية 43 331

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 44 471

--- شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات 45 399

75 000 اشتراك وتوثيق وطبع 46 352

500 000 مصاريف التأمين 47 4932

--- تعويضات جزافية للمساعدين عرضيا في مراكز التكوين المهني و في مراكز الشباب 48 121

10 255 000 مجموع المشروع : 50 

تقوية األنشطــــة التربوية األساسية لفائدة الطفولة المبكـــرة 60 810

نفقات التسير والصيانة 10 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 12 499

60 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 13 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 14 4133

--- تغذية اإلنسان 15 311

--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 16 339

500 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 17 399
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 20 

2 900 اشتراك وتوثيق وطبع 21 352

250 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

--- إعانات للجمعيات النسوية والطفولة 23 571

100 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة 24 336

--- تعويضات جزافية للمساعدين عرضيا في النوادي النسوية وفي رياض األطفال 25 121

912 900 مجموع المشروع : 60 

المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي 70 810

150 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 10 351

300 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 20 454

100 000 تداريب و تكوين 30 454

150 000 اشتراك وتوثيق وطبع 40 352

300 000 مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 50 455

--- مصاريف حمالت التوعية في وسائل اإلعالم 60 463

100 000 اكتراء السيارات 70 4421

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 80 4221

400 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 90 4412

1 500 000 مجموع المشروع : 70 

تنظيم تظاهرات الشباب و الطفولة 80 810

--- تغذية اإلنسان 10 311

500 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 20 4211

200 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 30 4221

--- اكتراء عتاد تقني 40 4422

200 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 50 399

200 000 اشتراك وتوثيق وطبع 60 352

--- توزيع الجوائز 70 589

--- شراء توابع المسرح والرقص والكراكيز وتوابع عتاد العرض 80 399

--- مكافأة الفنانين والتقنيين والمحاضرين 90 459

1 100 000 مجموع المشروع : 80 

163 495 400 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

برنامج "عطل وهوايات 10 810

تحمالت عقارية 10 

1 188 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

نقل وتنقل 20 

--- اكتراء السيارات 21 4421

نفقات مختلفة 30 

--- شراء لوازم األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 31 399
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة و إصالح عتاد و أثاث التخييم و النوم و المطبخ و المغسلة 32 419

--- صيانة و إصالح المولدات الكهربائية و المضخات 33 4132

--- تأمين الشباب خالل تنظيم المخيمات 34 4932

--- تعويضات جزافية عن المخيمات 35 121

--- شراء لوازم التخييم 36 349

500 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 37 399

40 000 شراء المواد الصيدلية 38 361

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 40 

--- تغذية اإلنسان 41 311

--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 42 339

--- مصاريف اإليواء واألكل للمستفيدين من برنامج "عطلة وترفيه 43 471

--- شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 44 331

1 728 000 مجموع المشروع : 10 

1 728 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

برنامج "عطل وهوايات 10 810

تحمالت عقارية 10 

250 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

نقل وتنقل 20 

--- اكتراء السيارات 21 4421

نفقات مختلفة 30 

--- شراء لوازم األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 31 399

--- صيانة و إصالح عتاد و أثاث التخييم و النوم و المطبخ و المغسلة 32 419

--- صيانة و إصالح المولدات الكهربائية و المضخات 33 4132

--- تأمين الشباب خالل تنظيم المخيمات 34 4932

--- تعويضات جزافية عن المخيمات 35 121

--- شراء لوازم التخييم 36 349

100 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 37 399

15 000 شراء المواد الصيدلية 38 361

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 40 

--- تغذية اإلنسان 41 311

--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 42 339

--- مصاريف اإليواء واألكل للمستفيدين من برنامج "عطلة وترفيه 43 471

--- شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 44 331

365 000 مجموع المشروع : 10 

365 000 مجموع الجهة : 02
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الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة فاس - مكناس 03

برنامج "عطل وهوايات 10 810

تحمالت عقارية 10 

1 000 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

نقل وتنقل 20 

--- اكتراء السيارات 21 4421

نفقات مختلفة 30 

--- شراء لوازم األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 31 399

--- صيانة و إصالح عتاد و أثاث التخييم و النوم و المطبخ و المغسلة 32 419

100 000 صيانة و إصالح المولدات الكهربائية و المضخات 33 4132

--- تأمين الشباب خالل تنظيم المخيمات 34 4932

--- تعويضات جزافية عن المخيمات 35 121

--- شراء لوازم التخييم 36 349

300 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 37 399

85 000 شراء المواد الصيدلية 38 361

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 40 

--- تغذية اإلنسان 41 311

170 000 شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 42 339

--- مصاريف اإليواء واألكل للمستفيدين من برنامج "عطلة وترفيه 43 471

85 000 شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 44 331

1 740 000 مجموع المشروع : 10 

1 740 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

برنامج "عطل وهوايات 10 810

تحمالت عقارية 10 

300 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

نقل وتنقل 20 

--- اكتراء السيارات 21 4421

نفقات مختلفة 30 

--- شراء لوازم األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 31 399

--- صيانة و إصالح عتاد و أثاث التخييم و النوم و المطبخ و المغسلة 32 419

15 000 صيانة و إصالح المولدات الكهربائية و المضخات 33 4132

--- تأمين الشباب خالل تنظيم المخيمات 34 4932

--- تعويضات جزافية عن المخيمات 35 121

--- شراء لوازم التخييم 36 349

110 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 37 399

30 000 شراء المواد الصيدلية 38 361

1165



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 40 

--- تغذية اإلنسان 41 311

--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 42 339

--- مصاريف اإليواء واألكل للمستفيدين من برنامج "عطلة وترفيه 43 471

--- شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 44 331

455 000 مجموع المشروع : 10 

455 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

برنامج "عطل وهوايات 10 810

تحمالت عقارية 10 

150 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

نقل وتنقل 20 

--- اكتراء السيارات 21 4421

نفقات مختلفة 30 

--- شراء لوازم األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 31 399

--- صيانة و إصالح عتاد و أثاث التخييم و النوم و المطبخ و المغسلة 32 419

2 000 صيانة و إصالح المولدات الكهربائية و المضخات 33 4132

--- تأمين الشباب خالل تنظيم المخيمات 34 4932

--- تعويضات جزافية عن المخيمات 35 121

--- شراء لوازم التخييم 36 349

25 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 37 399

5 000 شراء المواد الصيدلية 38 361

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 40 

--- تغذية اإلنسان 41 311

--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 42 339

--- مصاريف اإليواء واألكل للمستفيدين من برنامج "عطلة وترفيه 43 471

--- شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 44 331

182 000 مجموع المشروع : 10 

182 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

برنامج "عطل وهوايات 10 810

تحمالت عقارية 10 

600 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

نقل وتنقل 20 

--- اكتراء السيارات 21 4421

نفقات مختلفة 30 

200 000 شراء لوازم األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 31 399

--- صيانة و إصالح عتاد و أثاث التخييم و النوم و المطبخ و المغسلة 32 419
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة و إصالح المولدات الكهربائية و المضخات 33 4132

--- تأمين الشباب خالل تنظيم المخيمات 34 4932

--- تعويضات جزافية عن المخيمات 35 121

--- شراء لوازم التخييم 36 349

122 500 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 37 399

35 000 شراء المواد الصيدلية 38 361

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 40 

--- تغذية اإلنسان 41 311

--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 42 339

--- مصاريف اإليواء واألكل للمستفيدين من برنامج "عطلة وترفيه 43 471

--- شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 44 331

957 500 مجموع المشروع : 10 

957 500 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

برنامج "عطل وهوايات 10 810

تحمالت عقارية 10 

500 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

نقل وتنقل 20 

--- اكتراء السيارات 21 4421

نفقات مختلفة 30 

--- شراء لوازم األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 31 399

--- صيانة و إصالح عتاد و أثاث التخييم و النوم و المطبخ و المغسلة 32 419

10 000 صيانة و إصالح المولدات الكهربائية و المضخات 33 4132

--- تأمين الشباب خالل تنظيم المخيمات 34 4932

--- تعويضات جزافية عن المخيمات 35 121

--- شراء لوازم التخييم 36 349

150 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 37 399

25 000 شراء المواد الصيدلية 38 361

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 40 

--- تغذية اإلنسان 41 311

--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 42 339

--- مصاريف اإليواء واألكل للمستفيدين من برنامج "عطلة وترفيه 43 471

--- شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 44 331

685 000 مجموع المشروع : 10 

685 000 مجموع الجهة : 07
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة درعة - تافياللت 08

برنامج "عطل وهوايات 10 810

تحمالت عقارية 10 

130 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

نقل وتنقل 20 

--- اكتراء السيارات 21 4421

نفقات مختلفة 30 

--- شراء لوازم األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 31 399

--- صيانة و إصالح عتاد و أثاث التخييم و النوم و المطبخ و المغسلة 32 419

--- صيانة و إصالح المولدات الكهربائية و المضخات 33 4132

--- تأمين الشباب خالل تنظيم المخيمات 34 4932

--- تعويضات جزافية عن المخيمات 35 121

--- شراء لوازم التخييم 36 349

35 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 37 399

10 000 شراء المواد الصيدلية 38 361

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 40 

--- تغذية اإلنسان 41 311

--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 42 339

--- مصاريف اإليواء واألكل للمستفيدين من برنامج "عطلة وترفيه 43 471

--- شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 44 331

175 000 مجموع المشروع : 10 

175 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

برنامج "عطل وهوايات 10 810

تحمالت عقارية 10 

350 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

نقل وتنقل 20 

--- اكتراء السيارات 21 4421

نفقات مختلفة 30 

--- شراء لوازم األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 31 399

--- صيانة و إصالح عتاد و أثاث التخييم و النوم و المطبخ و المغسلة 32 419

--- صيانة و إصالح المولدات الكهربائية و المضخات 33 4132

--- تأمين الشباب خالل تنظيم المخيمات 34 4932

--- تعويضات جزافية عن المخيمات 35 121

--- شراء لوازم التخييم 36 349

100 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 37 399

25 000 شراء المواد الصيدلية 38 361
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 40 

--- تغذية اإلنسان 41 311

--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 42 339

--- مصاريف اإليواء واألكل للمستفيدين من برنامج "عطلة وترفيه 43 471

--- شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 44 331

475 000 مجموع المشروع : 10 

475 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

برنامج "عطل وهوايات 10 810

تحمالت عقارية 10 

100 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

نقل وتنقل 20 

--- اكتراء السيارات 21 4421

نفقات مختلفة 30 

--- شراء لوازم األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 31 399

--- صيانة و إصالح عتاد و أثاث التخييم و النوم و المطبخ و المغسلة 32 419

--- صيانة و إصالح المولدات الكهربائية و المضخات 33 4132

--- تأمين الشباب خالل تنظيم المخيمات 34 4932

--- تعويضات جزافية عن المخيمات 35 121

--- شراء لوازم التخييم 36 349

100 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 37 399

10 000 شراء المواد الصيدلية 38 361

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 40 

--- تغذية اإلنسان 41 311

--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 42 339

--- مصاريف اإليواء واألكل للمستفيدين من برنامج "عطلة وترفيه 43 471

--- شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 44 331

210 000 مجموع المشروع : 10 

210 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

برنامج "عطل وهوايات 10 810

تحمالت عقارية 10 

115 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

نقل وتنقل 20 

--- اكتراء السيارات 21 4421

نفقات مختلفة 30 

--- شراء لوازم األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 31 399

--- صيانة و إصالح عتاد و أثاث التخييم و النوم و المطبخ و المغسلة 32 419
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة و إصالح المولدات الكهربائية و المضخات 33 4132

--- تأمين الشباب خالل تنظيم المخيمات 34 4932

--- تعويضات جزافية عن المخيمات 35 121

--- شراء لوازم التخييم 36 349

75 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 37 399

5 000 شراء المواد الصيدلية 38 361

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 40 

--- تغذية اإلنسان 41 311

--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 42 339

--- مصاريف اإليواء واألكل للمستفيدين من برنامج "عطلة وترفيه 43 471

--- شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 44 331

195 000 مجموع المشروع : 10 

195 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

برنامج "عطل وهوايات 10 810

تحمالت عقارية 10 

100 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

نقل وتنقل 20 

--- اكتراء السيارات 21 4421

نفقات مختلفة 30 

--- شراء لوازم األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 31 399

--- صيانة و إصالح عتاد و أثاث التخييم و النوم و المطبخ و المغسلة 32 419

--- صيانة و إصالح المولدات الكهربائية و المضخات 33 4132

--- تأمين الشباب خالل تنظيم المخيمات 34 4932

--- تعويضات جزافية عن المخيمات 35 121

--- شراء لوازم التخييم 36 349

50 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 37 399

5 000 شراء المواد الصيدلية 38 361

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 40 

--- تغذية اإلنسان 41 311

--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 42 339

--- مصاريف اإليواء واألكل للمستفيدين من برنامج "عطلة وترفيه 43 471

--- شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 44 331

155 000 مجموع المشروع : 10 

155 000 مجموع الجهة : 12

170 817 900 مجموع البرنامج : 801
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

رياضة المستوى العالي 802

المصالح المشتركة 00

نجاعـــــة أداء رياضـــــة المستــــوى العـــــالي 20 810

مصاريف التكوين وتنظيم التظاهرات والمشاركة فيها 10 

--- شراء المواد الصيدلية 11 361

--- إعانات من أجل اإلستعداد لأللعاب 12 572

--- إعانة من أجل تنظيم تظاهرات رياضية 13 572

--- مصاريف الحمالت اإلشهارية 14 461

مجموع المشروع : 20 

إنعـــــاش البنيـــــات التحتيـــــة الرياضيـــــة لرياضة المستوى العـــــالي 30 810

--- صيانة البنايات الرياضية 10 4113

--- صيانة المالعب الرياضية 20 4113

--- شراء مواد ولوازم لتسيير المنشآت الرياضية 30 399

مجموع المشروع : 30 

مجموع الجهة : 00

مجموع البرنامج : 802

رياضة العموم 803

المصالح المشتركة 00

إنعـــــاش الممـــــارسة الرياضيـــــة للساكنـــــة 10 810

نقل وتنقل 10 

400 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

300 000 مصاريف نقل الرياضيين داخل المغرب 12 4211

200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 13 4221

200 000 اكتراء السيارات 14 4421

عالجات ومنتوجات صيدلية وعتاد طبي 20 

50 000 شراء المواد الصيدلية 21 361

--- استشفاء واستشارات طبية 22 492

تغذية ومنتوجات الطاقة لطهي األطعمة 30 

500 000 تغذية اإلنسان 31 311

--- شراء المحروقات لتشغيل المطابخ 32 339

--- مصاريف اإلقامة واإلطعام 33 471

نفقات مختلفة 40 

1 000 000 تأمين رياضي 41 4932

3 000 000 شراء مواد ولوازم لتسيير المنشآت الرياضية 42 399

--- اكتراء عتاد تقني 43 4422

500 000 اشتراك وتوثيق وطبع 44 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 45 471

500 000 شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات 46 399
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

3 000 000 شراء اللوازم الفردية للرياضيين 47 399

500 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 48 351

10 150 000 مجموع المشروع : 10 

تنشيـــــط الحيـــــاة الرياضيـــــة النسويـــــة 20 810

--- إعانة لفائدة الجمعيات الرياضية 10 572

--- مصاريف التكوين والتداريب 20 454

500 000 مصاريف حمالت التوعية في وسائل اإلعالم 30 463

--- مصاريف التأمين 40 4932

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 50 471

1 500 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 60 454

1 500 000 شراء اللوازم الفردية للرياضيين 70 399

150 000 شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات 80 399

--- اكتراء السيارات 90 4421

3 650 000 مجموع المشروع : 20 

13 800 000 مجموع الجهة : 00

13 800 000 مجموع البرنامج : 803

1 952 287 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.29.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

القيادة والحكامة 820

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 

تحديث المصالح اإلدارية والمؤسسات الثقافية 11 860

بناء وتهيئ وتجهيز المباني والمركبات الثقافية ودور الثقافة والمراكز 
الثقافية 10 

2 000 000 2 950 000 دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 11 881

--- --- أشغال صيانة المباني 12 872

--- --- شراء األراضي 13 811

--- --- تشييد البنايات 14 8211

27 000 000 25 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- 1 000 000 شراء اثاث و عتاد المكتب و االسرة و قاعات االكل 16 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 17 84

--- 500 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 18 845

--- --- دراسات طبوغرافية 19 886

حظيرة السيارات 20 

--- --- شراء السيارات النفعية 21 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 22 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 23 8513

برامج ثقافية وطنية 30 

--- 150 000 000 دفع لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية "صندوق الوطني للعمل الثقافي 31 74

--- --- مساهمة الوزارة في تنمية مدينة القنيطرة 32 7513

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 40 879

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 50

--- --- شراء عتاد طبي 51 849

--- --- شراء عتاد وأثاث العرض 60 849

--- --- دراسات سينوغرافيا مرتبطة ببناء وتهيئة البنايات 70 881

دراسات وبناء 90

--- --- (1)مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 91 889

--- --- (1)دراسات متعلقة بتشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف 
المفوض على المنشآت 92 881

--- --- (1)تشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت  93 8211

29 000 000 179 450 000 مجموع المشروع : 11 

برنامج التعاون المغربي االوروبي ميدا 12 860

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- تشييد البنايات 20 8211

--- --- تهيآت تقنية مختلفة 30 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

1173



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 50 84

مجموع المشروع : 12 

إتمام المشاريع 13 860

--- --- إتمام المشاريع القديمة 10 8211

مجموع المشروع : 13 

شراكة 14 860

--- --- دفع لفائدة وكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في عمالة وأقاليم 
الجهة الشرقية بالمملكة 10 7511

--- 10 550 000 دفع للصندوق الوطني للعمل الثقافي برسم برنامج تنمية األقاليم الجنوبية. 20 74

--- 40 000 000 دفع لفائدة شركة الرباط تهيئة 30 7111

--- --- دفع لفائدة مؤسسة العمران 40 7113

--- --- دفع لفائدة وكالة تهيئة أبي رقراق في إطار بناء المتحف الوطني لألركيولوجيا 
وعلوم األرض 50 7511

--- 21 000 000 دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 60 752

--- 35 000 000 دفع لفائدة شركة الدارالبيضاء تهيئة 70 752

--- --- دفع لفائدة جماعة مراكش برسم برنامج مراكش الحاضرة المتجددة 80 761

--- 26 000 000 مساهمة الوزارة في تنمية مدينة القنيطرة 90 7513

132 550 000 مجموع المشروع : 14 

دعم المؤسسات العمومية التابعة للوزارة 15 860

--- 7 000 000 إعانة التجهيز لفائدة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية 10 7511

--- --- إعانة التجهيز لمسرح محمد الخامس 20 7511

--- 2 000 000 "إعانةالتجهيز لفائدة مؤسسة "أرشيف المغرب 30 7511

9 000 000 مجموع المشروع : 15 

سياسة المدينة 16 860

--- --- أشغال صيانة المباني 20 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

--- --- تشييد البنايات 40 8211

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 50 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 70 84

--- --- شراء اثاث و عتاد المكتب و االسرة و قاعات االكل 80 871

مجموع المشروع : 16 

برنامج طنجة الكبرى للتنمية المندمجة 17 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- أشغال صيانة المباني 20 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

--- --- تشييد البنايات 40 8211

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 50 879

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 60 845
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 70 84

--- --- شراء اثاث و عتاد المكتب و االسرة و قاعات االكل 80 871

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 90 879

مجموع المشروع : 17 

برنامج المندمجة ااتأهيل االجتماعي للدار البيضاء الكبرى 18 820

--- --- مساهمة الوزارة في برنامج المندمج لتنمية الدار البيضاء الكبرى 10 761

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 20 889

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 50 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 70 871

مجموع المشروع : 18 

تنمية شبكة المراكز الثقافية 20 860

بناء وتهيئ وتجهيز المباني والمركبات الثقافية ودور الثقافة والمراكز 
الثقافية 10 

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 11 881

--- --- أشغال صيانة المباني 12 872

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- 5 000 000 تشييد البنايات 14 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- دراسات سينوغرافيا مرتبطة ببناء وتهيئة البنايات 17 881

التجهيز 20 

--- --- شراء اثاث و عتاد المكتب و االسرة و قاعات االكل 21 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 22 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 24 879

--- --- شراء عتاد وأثاث العرض 25 849

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 26 879

5 000 000 مجموع المشروع : 20 

29 000 000 326 000 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تنمية شبكة المراكز الثقافية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 10 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

--- --- شراء عتاد تقني 50 846

1175



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 70 879

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

تنمية شبكة المراكز الثقافية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 10 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

--- --- شراء عتاد تقني 50 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 70 879

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 80 879

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تنمية شبكة المراكز الثقافية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 10 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

--- --- شراء عتاد تقني 50 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 70 879

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 80 879

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تنمية شبكة المراكز الثقافية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 10 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

7 000 000 7 000 000 تشييد البنايات 30 8211

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

--- --- شراء عتاد تقني 50 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 70 879

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 80 879
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- مساهمة الوزارة في تنمية مدينة القنيطرة 90 7513

7 000 000 7 000 000 مجموع المشروع : 10 

7 000 000 7 000 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تنمية شبكة المراكز الثقافية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 10 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- تشييد البنايات 30 8211

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تنمية شبكة المراكز الثقافية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 10 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

--- --- شراء عتاد تقني 50 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 70 879

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 80 879

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تنمية شبكة المراكز الثقافية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 10 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

--- --- شراء عتاد تقني 50 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 70 879

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 80 879

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

تنمية شبكة المراكز الثقافية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 10 881

--- 6 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 20 872
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

14 000 000 5 000 000 تشييد البنايات 30 8211

--- 2 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

--- 1 000 000 شراء عتاد تقني 50 846

--- 2 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 70 879

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 80 879

--- 5 000 000 شراء عتاد تعليمي وتربوي 90 849

14 000 000 21 000 000 مجموع المشروع : 10 

14 000 000 21 000 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

تنمية شبكة المراكز الثقافية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 10 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

--- --- شراء عتاد تقني 50 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 60 845

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 70 879

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 80 879

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

تنمية شبكة المراكز الثقافية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 10 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- تشييد البنايات 30 8211

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

تنمية شبكة المراكز الثقافية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 10 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- تشييد البنايات 30 8211

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تنمية شبكة المراكز الثقافية 10 860

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 10 881
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- تشييد البنايات 30 8211

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 12

50 000 000 354 000 000 مجموع البرنامج : 820

التراث الثقافي 807

المصالح المشتركة 00

تحديد ومعرفة التراث الثقافي 10 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 13 881

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المتاحف ومراكز الدراسات واألبحاث األثرية 30 

--- --- تشييد البنايات 31 8211

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 32 872

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات واألبحاث 
األثرية ومؤسسات التكوين 40 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

--- --- شراء عتاد سمعي 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث العرض 45 849

--- --- شراء السيارات النفعية 50 8511

--- --- أشغال صيانة المباني 60 872

مجموع المشروع : 10 

حماية وصون التراث الثقافي 20 

إبراز قيمة التراث المعماري واألركيولوجي 21 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- 300 000 دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 13 881

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

--- --- دراسات سينوغرافيا مرتبطة ببناء وتهيئة البنايات 15 881

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 16 889

--- --- دفع لفائدة مؤسسة العمران 17 7113

--- --- شراء األراضي 20 811
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز 
الدراسات واألبحاث األثرية ومؤسسات التكوين 30 

--- --- تشييد البنايات 31 8211

--- 2 500 000 أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 32 872

--- --- (1)مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 33 889

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات واألبحاث 
األثرية ومؤسسات التكوين 40 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

--- --- شراء عتاد سمعي 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث العرض 45 849

--- 4 000 000 دفع لفائدة المجلس اإلقليمي لجرادة برسم إحداث معهد إلحياء التراث المنجمي 50 761

--- --- أشغال صيانة المباني 60 872

--- --- دفع لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية "صندوق الوطني للعمل الثقافي 70 74

--- 36 000 000 دفع لفائدة وكالة التنمية ورد االعتبار لمدينة فاس 80 752

--- --- اعانة التجهيز فائدة المعهد الوطني لعلوم اآلثار و التراث بالرباط 90 7512

42 800 000 مجموع المشروع : 21 

برنامج طنجة الكبرى للتنمية المندمجة 22 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 11 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 12 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 13 881

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 14 881

--- --- أشغال صيانة المباني 20 872

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

--- --- تشييد البنايات 40 8211

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 50 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 60 84

--- --- شراء اثاث و عتاد المكتب و االسرة و قاعات االكل 70 871

مجموع المشروع : 22 

برنامج تأهيل مدينة سال 23 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 11 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 12 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 13 881

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 14 881

--- --- أشغال صيانة المباني 20 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

مجموع المشروع : 23 

برنامج تثمين ورد اإلعتبار للمدينة العتيقة بمراكش 24 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 11 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 12 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 13 881

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 14 881

--- --- أشغال صيانة المباني 20 872

--- 12 000 000 أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

--- --- دفع لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية "صندوق الوطني للعمل الثقافي 80 74

12 000 000 مجموع المشروع : 24 

برنامج المندمجة ااتأهيل االجتماعي للدار البيضاء الكبرى 25 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 11 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 12 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع المركبات الثقافية 13 881

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 14 881

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 20 872

--- --- مساهمة الوزارة في برنامج المندمج لتنمية الدار البيضاء الكبرى 30 761

مجموع المشروع : 25 

برنامج تنمية الجماعات القروية إلقليم القنيطرة 26 820

دراسات 10

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 13 881

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

--- --- دراسات سينوغرافيا مرتبطة ببناء وتهيئة البنايات 15 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز 
الدراسات واألبحاث األثرية ومؤسسات التكوين 30

--- --- تشييد البنايات 31 8211

--- 5 000 000 أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 32 872

--- --- مساهمة الوزارة في تنمية مدينة القنيطرة 33 7513

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات واألبحاث 
األثرية ومؤسسات التكوين 40

--- 2 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- 1 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

1181



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد سمعي 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث العرض 45 849

--- --- دفع لفائدة المجلس اإلقليمي لجرادة برسم إحداث معهد إلحياء التراث المنجمي 50 761

--- --- أشغال صيانة المباني 60 872

--- --- دفع لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية "صندوق الوطني للعمل الثقافي 70 74

--- --- دفع لفائدة وكالة التنمية ورد االعتبار لمدينة فاس 80 752

--- --- اعانة التجهيز فائدة المعهد الوطني لعلوم اآلثار و التراث بالرباط 90 7512

8 000 000 مجموع المشروع : 26 

برنامج تثمين الموقع االركيولوجي "إيغود" و.محيطه 27 820

دراسات 10

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 13 881

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

--- --- دراسات سينوغرافيا مرتبطة ببناء وتهيئة البنايات 15 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز 
الدراسات واألبحاث األثرية ومؤسسات التكوين 30

--- --- تشييد البنايات 31 8211

--- 4 000 000 أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 32 872

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات واألبحاث 
األثرية ومؤسسات التكوين 40

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

--- --- شراء عتاد سمعي 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث العرض 45 849

--- --- دفع لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية "صندوق الوطني للعمل الثقافي 50 74

--- --- دفع لفائدة العمران مراكش آسفي 60 7113

4 000 000 مجموع المشروع : 27 

إنعاش وإبراز قيمة التراث الثقافي 30 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 13 881

--- --- دراسات طبوغرافية 14 886

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وترميم وتهيئ وإقامة المعالم التاريخية المواقع الطابغية مراكز 
الدراسات واألبحاث األثرية ومؤسسات التكوين 30 

--- --- تشييد البنايات 31 8211
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 32 872

تجهيز المعالم التاريخية والمواقع التاريخية ومراكز الدراسات واألبحاث 
األثرية ومؤسسات التكوين 40 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء عتاد تقني 43 846

--- --- شراء عتاد سمعي 44 849

--- --- شراء عتاد وأثاث العرض 45 849

--- --- شراء السيارات النفعية 50 8511

--- --- أشغال صيانة المباني 60 872

مجموع المشروع : 30 

66 800 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

إبراز قيمة التراث المعماري واألركيولوجي 10 820

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 20 881

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

إبراز قيمة التراث المعماري واألركيولوجي 10 820

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 20 881

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

إبراز قيمة التراث المعماري واألركيولوجي 10 820

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 20 881

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

إبراز قيمة التراث المعماري واألركيولوجي 10 820

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 20 881
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

إبراز قيمة التراث المعماري واألركيولوجي 10 820

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 20 881

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

إبراز قيمة التراث المعماري واألركيولوجي 10 820

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 20 881

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

إبراز قيمة التراث المعماري واألركيولوجي 10 820

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 20 881

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

إبراز قيمة التراث المعماري واألركيولوجي 10 820

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 20 881

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

إبراز قيمة التراث المعماري واألركيولوجي 10 820

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 20 881

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 09
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة كلميم - واد نون 10

إبراز قيمة التراث المعماري واألركيولوجي 10 820

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 20 881

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

إبراز قيمة التراث المعماري واألركيولوجي 10 820

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 20 881

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

إبراز قيمة التراث المعماري واألركيولوجي 10 820

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 10 881

--- --- دراسات متعلقة بتهيئة وترميم المباني التاريخية 20 881

--- --- أشغال الترميم و التهيئة و اإلقامة 30 872

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 12

66 800 000 مجموع البرنامج : 807

الكتاب والقراءة العمومية 808

المصالح المشتركة 00

دعم صناعة الكتاب 10 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

أشغال بناء و تهيئة و إستصالح المحالت 20 

--- --- تشييد البنايات 21 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال صيانة المباني 23 872

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 30 879

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 40 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 50 845

--- --- شراء اثاث و عتاد المكتب و االسرة و قاعات االكل 60 871

--- --- شراء عتاد تقني 70 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 4 000 000 إعانة التجهيز لفائدة مطبعة دار المناهل 80 7512

4 000 000 مجموع المشروع : 10 

تحديث شبكة القراءة العمومية 20 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات 20 

--- --- تشييد البنايات 21 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال صيانة المباني 23 872

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 30 879

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 40 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 50 845

--- --- شراء اثاث و عتاد المكتب و االسرة و قاعات االكل 60 871

--- --- شراء عتاد تقني 70 846

--- 4 000 000 دفع لفائدة وكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في عمالة وأقاليم 
الجهة الشرقية بالمملكة 80 7511

4 000 000 مجموع المشروع : 20 

تحسيس الناشئة بالقراءة 30 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 12 886

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات 20 

--- --- تشييد البنايات 21 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال صيانة المباني 23 872

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 30 879

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 40 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 50 845

--- --- شراء اثاث و عتاد المكتب و االسرة و قاعات االكل 60 871

--- --- شراء عتاد تقني 70 846

مجموع المشروع : 30 

8 000 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تحديث شبكة الخزانات العمومية 10 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211
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الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 43 881

تجهيز الخزانات 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- 4 000 000 شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 55 879

4 000 000 مجموع المشروع : 10 

4 000 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

تحديث شبكة القراءة العمومية 10 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 43 881

تجهيز الخزانات 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 55 879

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تحديث شبكة القراءة العمومية 10 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 43 881

تجهيز الخزانات 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 55 879

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تحديث شبكة القراءة العمومية 10 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- 2 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 43 881

تجهيز الخزانات 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

--- 1 000 000 شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 56 879

3 000 000 مجموع المشروع : 10 

3 000 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تحديث شبكة القراءة العمومية 10 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 43 881

تجهيز الخزانات 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- 1 200 000 شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 55 879

1 200 000 مجموع المشروع : 10 

1 200 000 مجموع الجهة : 05
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تحديث شبكة القراءة العمومية 10 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 43 881

تجهيز الخزانات 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 55 879

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تحديث شبكة القراءة العمومية 10 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 43 881

تجهيز الخزانات 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- 1 000 000 شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 55 879

1 000 000 مجموع المشروع : 10 

1 000 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

تحديث شبكة القراءة العمومية 10 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 43 881

--- --- أشغال صيانة المباني 44 872

تجهيز الخزانات 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- 1 000 000 شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 55 879

1 000 000 مجموع المشروع : 10 

1 000 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

تحديث شبكة القراءة العمومية 10 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 43 881

تجهيز الخزانات 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 55 879

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

تحديث شبكة القراءة العمومية 10 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 43 881

تجهيز الخزانات 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 55 879

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

تحديث شبكة القراءة العمومية 10 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 43 881

تجهيز الخزانات 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 55 879

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تحديث شبكة القراءة العمومية 10 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وتهيئة وتركيب الخزانات 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 43 881

تجهيز الخزانات 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء التجهيزات الوثائقية للمكتبات والمكتبات المتعددة الوسائط 55 879

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 12

18 200 000 مجموع البرنامج : 808
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

الفنون 809

المصالح المشتركة 00

دعم وإنعاش الموسيقى والفنون الكوريغرافية 10 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 14 889

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين 30 

--- --- تشييد البنايات 31 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 32 872

--- --- أشغال صيانة المباني 33 872

تجهيز مؤسسات التكوين 40 

--- --- شراء لتجديد عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 42 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 43 845

--- --- شراء عتاد تقني 44 846

--- --- شراء عتاد وأثاث العرض 45 849

--- --- دفع لفائدة شركة الدارالبيضاء تهيئة 50 752

--- --- (1)مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 60 889

مجموع المشروع : 10 

دعم اإلبداع والترويج المسرحي 20 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 14 889

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة 30 

--- --- تشييد البنايات 31 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 32 872

التجهيز 40 

--- --- شراء اثاث و عتاد المكتب و االسرة و قاعات االكل 41 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 42 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 43 845

--- --- شراء عتاد تقني 44 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد وأثاث العرض 45 849

مجموع المشروع : 20 

دعم وإنعاش الفنون التشكيلية 30 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات طبوغرافية 13 886

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 14 889

--- --- شراء األراضي 20 811

بناء وتهيئ وإقامة األروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 
ومؤسسات التكوين 30 

--- --- تشييد البنايات 31 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 32 872

التجهيز 40 

--- 200 000 شراء اثاث و عتاد المكتب و االسرة و قاعات االكل 41 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 42 879

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 43 845

--- 600 000 شراء عتاد تقني 44 846

--- --- شراء عتاد وأثاث العرض 45 849

1 000 000 مجموع المشروع : 30 

1 000 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

اإلبداع والتنمية الفنية 10 

دعم وإنعاش الموسيقى والفنون الكوريغرافية 11 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

تجهيز مؤسسات التكوين 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 52 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 11 

دعم اإلبداع والترويج المسرحي 12 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 12 

دعم وإنعاش الفنون التشكيلية 13 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة األروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 
ومؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 13 

برنامج تنمية مدينة تطوان 20 820

دراسات 10

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين 40

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

تجهيز مؤسسات التكوين 50

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 52 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

اإلبداع والتنمية الفنية 10 

دعم وإنعاش الموسيقى والفنون الكوريغرافية 11 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

تجهيز مؤسسات التكوين 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 52 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 11 

دعم اإلبداع والترويج المسرحي 12 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 12 

دعم وإنعاش الفنون التشكيلية 13 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة األروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 
ومؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 13 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

اإلبداع والتنمية الفنية 10 

دعم وإنعاش الموسيقى والفنون الكوريغرافية 11 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

تجهيز مؤسسات التكوين 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 52 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 11 

دعم اإلبداع والترويج المسرحي 12 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 12 

دعم وإنعاش الفنون التشكيلية 13 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة األروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 
ومؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 13 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

اإلبداع والتنمية الفنية 10 

دعم وإنعاش الموسيقى والفنون الكوريغرافية 11 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

تجهيز مؤسسات التكوين 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 52 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 11 

دعم اإلبداع والترويج المسرحي 12 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 12 

دعم وإنعاش الفنون التشكيلية 13 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة األروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 
ومؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 13 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

اإلبداع والتنمية الفنية 10 

دعم وإنعاش الموسيقى والفنون الكوريغرافية 11 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

تجهيز مؤسسات التكوين 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 52 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 11 

دعم اإلبداع والترويج المسرحي 12 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 12 

دعم وإنعاش الفنون التشكيلية 13 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة األروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 
ومؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 13 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

اإلبداع والتنمية الفنية 10 

دعم وإنعاش الموسيقى والفنون الكوريغرافية 11 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

تجهيز مؤسسات التكوين 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 52 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 11 

دعم اإلبداع والترويج المسرحي 12 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 12 

دعم وإنعاش الفنون التشكيلية 13 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة األروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 
ومؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 13 

مجموع الجهة : 06
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة مراكش - آسفي 07

اإلبداع والتنمية الفنية 10 

دعم وإنعاش الموسيقى والفنون الكوريغرافية 11 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

تجهيز مؤسسات التكوين 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 52 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 11 

دعم اإلبداع والترويج المسرحي 12 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 12 

دعم وإنعاش الفنون التشكيلية 13 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة األروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 
ومؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 13 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

اإلبداع والتنمية الفنية 10 

دعم وإنعاش الموسيقى والفنون الكوريغرافية 11 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

تجهيز مؤسسات التكوين 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 52 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 11 

دعم اإلبداع والترويج المسرحي 12 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 12 

دعم وإنعاش الفنون التشكيلية 13 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

1202



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة األروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 
ومؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 13 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

اإلبداع والتنمية الفنية 10 

دعم وإنعاش الموسيقى والفنون الكوريغرافية 11 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

تجهيز مؤسسات التكوين 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 52 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 11 

دعم اإلبداع والترويج المسرحي 12 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 12 

دعم وإنعاش الفنون التشكيلية 13 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة األروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 
ومؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 13 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

اإلبداع والتنمية الفنية 10 

دعم وإنعاش الموسيقى والفنون الكوريغرافية 11 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

تجهيز مؤسسات التكوين 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 52 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 11 

دعم اإلبداع والترويج المسرحي 12 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 12 

دعم وإنعاش الفنون التشكيلية 13 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة األروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 
ومؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 13 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

اإلبداع والتنمية الفنية 10 

دعم وإنعاش الموسيقى والفنون الكوريغرافية 11 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

تجهيز مؤسسات التكوين 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 52 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 11 

دعم اإلبداع والترويج المسرحي 12 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 12 

دعم وإنعاش الفنون التشكيلية 13 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة األروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 
ومؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 13 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

اإلبداع والتنمية الفنية 10 

دعم وإنعاش الموسيقى والفنون الكوريغرافية 11 820

دراسات 10 

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 11 881

--- --- دراسات مرتبظة ببناء وترميم وتهيئة و توسيع البنايات اإلدارية 12 881
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة مؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

تجهيز مؤسسات التكوين 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 11 

دعم اإلبداع والترويج المسرحي 12 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئة وإقامة المسارح وفضاءات الفرجة 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 52 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 12 

دعم وإنعاش الفنون التشكيلية 13 820

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 30 811

بناء وتهيئ وإقامة األروقة وفضاءات العرض والمتاحيف والمحترفات الفنية 
ومؤسسات التكوين 40 

--- --- تشييد البنايات 41 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 42 872

التجهيز 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- إقتناء أثاث و معدات مكتبية 52 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 53 845

--- --- شراء عتاد تقني 54 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد سمعي 55 849

مجموع المشروع : 13 

مجموع الجهة : 12

1 000 000 مجموع البرنامج : 809

االتصال وتنمية وسائل اإلعالم والعالقات العامة  811

المصالح المشتركة 00

دعم وقيادة 10 

بناء وتجهيز 11 860

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- 292 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

شراء العتاد 40 

--- 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء عتاد تقني 42 846

--- 500 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 44 845

--- --- شراء عتاد المطبخ 46 849

--- --- شراء عتاد القوافل السينمائية 47 849

--- --- شراء عتاد طبوغرافي وتصويري 48 849

--- --- شراء عتاد ومواد مجهرية 49 849

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

معدات وتجهيزات أخرى 60 

--- 500 000 شراء عتاد تقني 61 846

--- --- شراء عتاد ومواد ضرورية لطبع المؤلفات والدوريات 62 849

دراسات 70 

--- --- دراسات التنفيد متعلقة بتشييد المباني اإلدارية 72 881

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 73 881

--- 100 000 دراسات متعلقة باشغال التهيئة و االقامة 75 881

1 592 000 مجموع المشروع : 11 

تجهيز المديريات الجهوية لإلتصال 12 860

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

شراء السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 33 8513
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 50 879

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 60 8328

مجموع المشروع : 12 

تحديث اإلدارة 13 860

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 20 872

دراسات و استشارات 30 

--- --- دراسات متعلقة بتطوير انظمة المعلوميات 31 899

النفقات المتعلقة بنزع الصفة المادية عن التدبير الوثائقي 40 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 41 872

--- 100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 42 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 43 845

--- --- دراسات متعلقة باشغال التهيئة و االقامة 44 881

--- --- شراء عتاد الخزانة والتوثيق 46 879

--- --- شراء عتاد المطبعة والطبع 47 849

100 000 مجموع المشروع : 13 

اتمام المشاريع القديمة وتصفية محاسبتها 14 860

--- --- تشييد المباني اإلدارية 10 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

مجموع المشروع : 14 

تجديد التجهيزات 15 860

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

--- 100 000 شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 40 849

--- --- شراء عتاد طبي 50 849

100 000 مجموع المشروع : 15 

دراسات حول تخطيط التنمية 16 860

دراسات وأبحاث 10 

--- 160 000 دراسات متعلقة بتطوير انظمة المعلوميات 11 899

160 000 مجموع المشروع : 16 

االتصال ودعم وسائل اإلعالم والتعاون 20 

التواصل المؤسساتي 21 860

--- --- مصاريف الدراسات والخبرة 10 889

--- --- مصاريف اتفاقيات الدراسات ومراقبة األشغال 20 886

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 30 879

مجموع المشروع : 21 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

اليقظة السمعية البصرية 22 830

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- 100 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

100 000 مجموع المشروع : 22 

مساهمات 23 860

إعانات الشركاء المؤسساتيين 10 

--- 3 610 000 إعانة التجهيز للمعهد العالي لإلعالم واإلتصال 11 7512

--- 6 500 000 إعانة التجهيز لفائدة المعهد العالي للمهن السمعية البصرية والسينما 12 7512

--- 300 000 000 مساهمة في رأسمال الشركة الوطنية لإلداعة والتلفزة 13 9161

--- --- إعانة التجهيز لفائدة الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 14 7511

--- 65 000 000 مساهمة في رأسمال شركة الدراسات واإلنجازات السمعية البصرية (صورياد 
- القناة التلفزية الثانية 15 9161

--- --- إعانة التجهيز لفائدة شركة الدراسات واإلنجازات السمعية البصرية (صورياد 
- القناة التلفزية الثانية 16 7212

--- 6 260 000 إعانة التجهيز لوكالة المغرب العربي لألنباء 17 7511

--- 5 200 000 إعانة التجهيز للمركز السينمائي المغربي 18 7511

--- --- إعانة لفائدة الجمعيات والهيآت المهنية الوطنية العاملة في قطاع االتصال 20 771

--- 10 700 000 دقع مساهمة الوزارة برسم المشاريع المخصصة للمنظمات المهنية العاملة في 
قطاع االتصال 30 772

دفوعات لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 40 

--- --- دفع لفائدة المعهد العالي لإلعالم واالتصال 41 7512

--- --- دفع لفائدة المعهد العالي للمهن السمعية البصرية والسينما 42 7512

--- --- دفع لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة المسمى "صندوق النهوض بالفضاء 
السمعي البصري وباإلعالنات وبالنشر العمومي" 50 74

--- --- دفع لفائدة صندوق التنمية القروية 60 74

397 270 000 مجموع المشروع : 23 

399 322 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم المهام 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- --- شراء األراضي 11 811

3 750 000 2 000 000 تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

دراسات 20

--- 500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

شراء العتاد 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 32 845

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 40

--- --- شراء سيارات نفعية 41 86

1210



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

معدات وتجهيزات أخرى 50

--- --- شراء عتاد تقني 51 846

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 52 8328

3 750 000 2 500 000 مجموع المشروع : 10 

3 750 000 2 500 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم المهام 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

دراسات 20

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

شراء العتاد 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 32 845

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 40

--- --- شراء سيارات نفعية 41 86

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

معدات وتجهيزات أخرى 50

--- --- شراء عتاد تقني 51 846

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 52 8328

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم المهام 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- --- شراء األراضي 11 811

3 750 000 2 000 000 تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

دراسات 20

--- 500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

شراء العتاد 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 32 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 40

--- --- شراء سيارات نفعية 41 86

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

معدات وتجهيزات أخرى 50

--- --- شراء عتاد تقني 51 846

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 52 8328

3 750 000 2 500 000 مجموع المشروع : 10 

3 750 000 2 500 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم المهام 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

دراسات 20

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

شراء العتاد 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 32 845

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 40

--- --- شراء سيارات نفعية 41 86

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

معدات وتجهيزات أخرى 50

--- --- شراء عتاد تقني 51 846

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 52 8328

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم المهام 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

دراسات 20

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء العتاد 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 32 845

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 40

--- --- شراء سيارات نفعية 41 86

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

معدات وتجهيزات أخرى 50

--- --- شراء عتاد تقني 51 846

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 52 8328

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم المهام 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- --- شراء األراضي 11 811

3 750 000 2 000 000 تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

دراسات 20

--- 500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

شراء العتاد 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 32 845

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 40

--- --- شراء سيارات نفعية 41 86

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

معدات وتجهيزات أخرى 50

--- --- شراء عتاد تقني 51 846

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 52 8328

3 750 000 2 500 000 مجموع المشروع : 10 

3 750 000 2 500 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم المهام 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- --- شراء األراضي 11 811

3 750 000 2 000 000 تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

دراسات 20

--- 500 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

شراء العتاد 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 32 845

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 40

--- --- شراء سيارات نفعية 41 86

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

معدات وتجهيزات أخرى 50

--- --- شراء عتاد تقني 51 846

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 52 8328

3 750 000 2 500 000 مجموع المشروع : 10 

3 750 000 2 500 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم المهام 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

دراسات 20

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

شراء العتاد 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 32 845

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 40

--- --- شراء سيارات نفعية 41 86

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

معدات وتجهيزات أخرى 50

--- --- شراء عتاد تقني 51 846

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 52 8328

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم المهام 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- --- شراء األراضي 11 811
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

دراسات 20

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

شراء العتاد 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 32 845

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 40

--- --- شراء سيارات نفعية 41 86

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

معدات وتجهيزات أخرى 50

--- --- شراء عتاد تقني 51 846

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 52 8328

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم المهام 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

دراسات 20

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

شراء العتاد 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 32 845

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 40

--- --- شراء سيارات نفعية 41 86

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

معدات وتجهيزات أخرى 50

--- --- شراء عتاد تقني 51 846

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 52 8328

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 10
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم المهام 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

دراسات 20

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

شراء العتاد 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 32 845

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 40

--- --- شراء سيارات نفعية 41 86

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

معدات وتجهيزات أخرى 50

--- --- شراء عتاد تقني 51 846

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 52 8328

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم المهام 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

دراسات 20

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

شراء العتاد 30

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 32 845

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 40

--- --- شراء سيارات نفعية 41 86

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

معدات وتجهيزات أخرى 50

--- --- شراء عتاد تقني 51 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 52 8328

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 12

15 000 000 409 322 000 مجموع البرنامج : 811

القيادة و الحكامة 800

المصالح المشتركة 00

تحديــــث اإلدارة و المــــــوارد البشـــريــــة 10 

بناء وتجهيز المصالح المركزية 11 860

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 10 

--- --- شراء السيارات النفعية 11 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 12 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 13 8513

تشييد البنايات االدارية 20 

500 000 1 500 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 21 881

--- --- األشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية 22 8211

--- --- األشغال التكميلية 23 8211

2 000 000 3 000 000 بناء وتهيئة المباني 24 8211

--- 1 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 25 872

--- --- شراء األراضي 26 811

--- 2 000 000 أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 27 8328

--- --- أشغال صيانة المباني 28 872

--- 150 000 000 مصاريف نزع الملكية 29 811

شراء العتاد 30 

--- 5 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- 300 000 شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 33 845

--- --- شراء العتاد التعليمي 34 84

--- --- شراء عتاد إلكتروني 35 844

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 36 849

--- --- شراء عتاد المطعم 37 849

--- --- شراء عتاد تقني 38 86

--- --- مصاريف تسوية القرارات واألحكام القضائية المتعلقة بنزع الملكية 40 879

--- --- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 50 74

--- --- (1)مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 60 889

--- --- (1)تشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت  70 8211

--- --- (1)دراسات متعلقة بتشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف 
المفوض على المنشآت 80 881
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 90

--- --- شراء عتاد طبي 91 849

2 500 000 162 800 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 12 860

تشييد البنايات االدارية 10 

--- 2 000 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- األشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية 12 8211

--- --- األشغال التكميلية 13 8211

--- 10 000 000 بناء وتهيئة المباني 14 8211

--- 8 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 17 8328

شراء العتاد 20 

--- 5 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- 600 000 شراء عتاد تقني وسمعي بصري 22 84

--- 1 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

--- --- شراء العتاد التعليمي 24 84

--- --- شراء عتاد إلكتروني 25 844

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 26 849

--- --- شراء عتاد المطعم 27 849

--- --- (1)مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 30 889

--- --- (1)تشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت  40 8211

--- --- (1)دراسات متعلقة بتشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف 
المفوض على المنشآت 50 881

26 600 000 مجموع المشروع : 12 

2 500 000 189 400 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تحديــــث اإلدارة و المــــــوارد البشـــريــــة 10 

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 11 860

تشييد البنايات االدارية 10 

--- 300 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- األشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية 12 8211

--- --- األشغال التكميلية 13 8211

1 500 000 1 500 000 بناء وتهيئة المباني 14 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 17 8328

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 22 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

--- --- شراء العتاد التعليمي 24 84

--- --- شراء عتاد إلكتروني 25 844

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 26 849

--- --- شراء عتاد المطعم 27 849

1 500 000 1 800 000 مجموع المشروع : 11 

1 500 000 1 800 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

تحديــــث اإلدارة و المــــــوارد البشـــريــــة 10 

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 11 860

تشييد البنايات االدارية 10 

--- 300 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- األشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية 12 8211

--- --- األشغال التكميلية 13 8211

1 500 000 1 500 000 بناء وتهيئة المباني 14 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 17 8328

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 22 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

--- --- شراء العتاد التعليمي 24 84

--- --- شراء عتاد إلكتروني 25 844

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 26 849

--- --- شراء عتاد المطعم 27 849

1 500 000 1 800 000 مجموع المشروع : 11 

1 500 000 1 800 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تحديــــث اإلدارة و المــــــوارد البشـــريــــة 10 

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 11 860

تشييد البنايات االدارية 10 

--- 300 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- األشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية 12 8211

--- --- األشغال التكميلية 13 8211

1 500 000 1 500 000 بناء وتهيئة المباني 14 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 17 8328

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 22 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

--- --- شراء العتاد التعليمي 24 84

--- --- شراء عتاد إلكتروني 25 844

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 26 849

--- --- شراء عتاد المطعم 27 849

1 500 000 1 800 000 مجموع المشروع : 11 

1 500 000 1 800 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تحديــــث اإلدارة و المــــــوارد البشـــريــــة 10 

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 11 860

تشييد البنايات االدارية 10 

--- 300 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- األشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية 12 8211

--- --- األشغال التكميلية 13 8211

1 500 000 1 500 000 بناء وتهيئة المباني 14 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 17 8328

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 22 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

--- --- شراء العتاد التعليمي 24 84

--- --- شراء عتاد إلكتروني 25 844

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 26 849

--- --- شراء عتاد المطعم 27 849

1 500 000 1 800 000 مجموع المشروع : 11 

1 500 000 1 800 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تحديــــث اإلدارة و المــــــوارد البشـــريــــة 10 

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 11 860

تشييد البنايات االدارية 10 

--- 300 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- األشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية 12 8211

--- --- األشغال التكميلية 13 8211

1 500 000 1 500 000 بناء وتهيئة المباني 14 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 17 8328

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 22 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

--- --- شراء العتاد التعليمي 24 84

--- --- شراء عتاد إلكتروني 25 844

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 26 849

--- --- شراء عتاد المطعم 27 849

1 500 000 1 800 000 مجموع المشروع : 11 

1 500 000 1 800 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تحديــــث اإلدارة و المــــــوارد البشـــريــــة 10 

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 11 860

تشييد البنايات االدارية 10 

--- 300 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- األشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية 12 8211

--- --- األشغال التكميلية 13 8211

1 500 000 1 500 000 بناء وتهيئة المباني 14 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 17 8328

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 22 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

--- --- شراء العتاد التعليمي 24 84

--- --- شراء عتاد إلكتروني 25 844

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 26 849

--- --- شراء عتاد المطعم 27 849

1 500 000 1 800 000 مجموع المشروع : 11 

1 500 000 1 800 000 مجموع الجهة : 06
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة مراكش - آسفي 07

تحديــــث اإلدارة و المــــــوارد البشـــريــــة 10 

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 11 860

تشييد البنايات االدارية 10 

--- 300 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- األشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية 12 8211

--- --- األشغال التكميلية 13 8211

1 500 000 1 500 000 بناء وتهيئة المباني 14 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 17 8328

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 22 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

--- --- شراء العتاد التعليمي 24 84

--- --- شراء عتاد إلكتروني 25 844

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 26 849

--- --- شراء عتاد المطعم 27 849

1 500 000 1 800 000 مجموع المشروع : 11 

1 500 000 1 800 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

تحديــــث اإلدارة و المــــــوارد البشـــريــــة 10 

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 11 860

تشييد البنايات االدارية 10 

--- 300 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- األشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية 12 8211

--- --- األشغال التكميلية 13 8211

1 500 000 1 500 000 بناء وتهيئة المباني 14 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 17 8328

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 22 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

--- --- شراء العتاد التعليمي 24 84

--- --- شراء عتاد إلكتروني 25 844
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 26 849

--- --- شراء عتاد المطعم 27 849

1 500 000 1 800 000 مجموع المشروع : 11 

1 500 000 1 800 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

تحديــــث اإلدارة و المــــــوارد البشـــريــــة 10 

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 11 860

تشييد البنايات االدارية 10 

--- 300 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- األشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية 12 8211

--- --- األشغال التكميلية 13 8211

1 500 000 1 500 000 بناء وتهيئة المباني 14 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 17 8328

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 22 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

--- --- شراء العتاد التعليمي 24 84

--- --- شراء عتاد إلكتروني 25 844

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 26 849

--- --- شراء عتاد المطعم 27 849

1 500 000 1 800 000 مجموع المشروع : 11 

1 500 000 1 800 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

تحديــــث اإلدارة و المــــــوارد البشـــريــــة 10 

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 11 860

تشييد البنايات االدارية 10 

--- 300 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- األشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية 12 8211

--- --- األشغال التكميلية 13 8211

1 500 000 1 500 000 بناء وتهيئة المباني 14 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 17 8328

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 22 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

--- --- شراء العتاد التعليمي 24 84

--- --- شراء عتاد إلكتروني 25 844

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 26 849

--- --- شراء عتاد المطعم 27 849

1 500 000 1 800 000 مجموع المشروع : 11 

1 500 000 1 800 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

تحديــــث اإلدارة و المــــــوارد البشـــريــــة 10 

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 11 860

تشييد البنايات االدارية 10 

--- 300 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- األشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية 12 8211

--- --- األشغال التكميلية 13 8211

1 500 000 1 500 000 بناء وتهيئة المباني 14 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 17 8328

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 22 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

--- --- شراء العتاد التعليمي 24 84

--- --- شراء عتاد إلكتروني 25 844

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 26 849

--- --- شراء عتاد المطعم 27 849

1 500 000 1 800 000 مجموع المشروع : 11 

1 500 000 1 800 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تحديــــث اإلدارة و المــــــوارد البشـــريــــة 10 

بناء وتجهيز المصالح الخارجية 11 860

تشييد البنايات االدارية 10 

--- 300 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 11 881

--- --- األشغال الكبرى والتكسية والمساكة والتهيئات الخارجية 12 8211

--- --- األشغال التكميلية 13 8211

1 500 000 1 500 000 بناء وتهيئة المباني 14 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872
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الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء األراضي 16 811

--- --- أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 17 8328

شراء العتاد 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 22 84

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

--- --- شراء العتاد التعليمي 24 84

--- --- شراء عتاد إلكتروني 25 844

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 26 849

--- --- شراء عتاد المطعم 27 849

1 500 000 1 800 000 مجموع المشروع : 11 

1 500 000 1 800 000 مجموع الجهة : 12

20 500 000 211 000 000 مجموع البرنامج : 800

الشباب، الطفولة و المرأة 801

المصالح المشتركة 00

تأهيل المؤسسات السوسيوتربوية  40 

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 41 860

4 000 000 15 000 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

35 500 000 140 100 000 تشييد البنايات 30 8211

20 000 000 55 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- 20 000 000 شراء العتاد واألثاث لتجهيز مؤسسات الشباب 61 871

--- 500 000 شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- 200 000 شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- 200 000 شراء عتاد المطعم 64 849

--- 5 000 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 65 849

--- 1 500 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- 500 000 شراء آالت موسيقية 67 849

--- 2 000 000 شراء عتاد تقني 68 86

--- --- مصاريف تسوية القرارات واألحكام القضائية المتعلقة بنزع الملكية 70 879

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 80

--- --- شراء عتاد طبي 81 849

59 500 000 240 000 000 مجموع المشروع : 41 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 42 860

15 000 000 20 000 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

30 000 000 140 000 000 تشييد البنايات 30 8211

--- 25 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- 50 000 000 شراء عتاد التخييم والنوم واألفرشة 62 879

--- 20 000 000 شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- 10 000 000 شراء عتاد المطعم 64 849

--- 2 000 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 65 844

--- 2 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- 5 000 000 شراء عتاد تقني 67 86

--- 15 000 000 شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني 68 844

--- 6 000 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 70 849

--- 5 000 000 شراء عتاد طبي 80 849

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 90

--- --- شراء عتاد طبي 91 849

45 000 000 300 000 000 مجموع المشروع : 42 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 43 860

1 000 000 1 500 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

3 000 000 12 000 000 تشييد البنايات 30 8211

--- 25 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- 3 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- 1 000 000 شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- 1 000 000 شراء عتاد المطعم 64 849

--- 5 000 000 شراء عتاد الخياطة و الحالقة 65 849

--- 500 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- 500 000 شراء عتاد تقني 67 86

--- 500 000 شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 68 849

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- --- شراء عتاد طبي 71 849

4 000 000 50 000 000 مجموع المشروع : 43 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 44 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تشييد المنشآت الرياضية 30 825

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 51 871

--- --- شراء عتاد تقني 52 86

--- --- شراء عتاد معلومياتي 53 845

--- --- شراء عتاد للرياضات 54 849

--- --- شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية 55 849

--- --- شراء التجهيزات الفردية للرياضيين 56 849

--- --- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 60 74

مجموع المشروع : 44 

انجاز مراكز لالصطياف 45 810

--- --- دراسات متعلقة بأشغال التهيئة 10 889

--- 5 000 000 دراسات ومراقبات تقنية مرتبطة باإلنجاز 20 881

--- 10 000 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 30 881

--- 135 000 000 بناء مراكز التخييم 40 825

150 000 000 مجموع المشروع : 45 

انجاز دور للشباب 46 810

2 000 000 10 000 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

18 000 000 90 000 000 تشييد البنايات 20 8211

--- --- شراء األراضي 30 811

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

20 000 000 100 000 000 مجموع المشروع : 46 

128 500 000 840 000 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء العتاد واألثاث لتجهيز مؤسسات الشباب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 65 849
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء آالت موسيقية 67 849

--- --- شراء عتاد تقني 68 86

مجموع المشروع : 10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد التخييم والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 65 844

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء عتاد تقني 67 86

--- --- شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني 68 844

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 69 849

مجموع المشروع : 20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد الخياطة و الحالقة 65 849

--- --- شراء عتاد تقني 66 86

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 67 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 68 845

مجموع المشروع : 30 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المنشآت الرياضية 30 825

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية 80 849

مجموع المشروع : 40 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء العتاد واألثاث لتجهيز مؤسسات الشباب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 65 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء آالت موسيقية 67 849

--- --- شراء عتاد تقني 68 86

مجموع المشروع : 10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد التخييم والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 65 844

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء عتاد تقني 67 86

--- --- شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني 68 844

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 69 849

مجموع المشروع : 20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد الخياطة و الحالقة 65 849

--- --- شراء عتاد تقني 66 86

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 67 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 68 845

مجموع المشروع : 30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المنشآت الرياضية 30 825

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية 80 849

مجموع المشروع : 40 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء العتاد واألثاث لتجهيز مؤسسات الشباب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 65 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء آالت موسيقية 67 849

--- --- شراء عتاد تقني 68 86

مجموع المشروع : 10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد التخييم والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 65 844

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء عتاد تقني 67 86

--- --- شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني 68 844

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 69 849

مجموع المشروع : 20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد الخياطة و الحالقة 65 849

--- --- شراء عتاد تقني 66 86

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 67 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 68 845

مجموع المشروع : 30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المنشآت الرياضية 30 825

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية 80 849

مجموع المشروع : 40 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء العتاد واألثاث لتجهيز مؤسسات الشباب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 65 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء آالت موسيقية 67 849

--- --- شراء عتاد تقني 68 86

مجموع المشروع : 10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد التخييم والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 65 844

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء عتاد تقني 67 86

--- --- شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني 68 844

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 69 849

مجموع المشروع : 20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد الخياطة و الحالقة 65 849

--- --- شراء عتاد تقني 66 86

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 67 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 68 845

مجموع المشروع : 30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المنشآت الرياضية 30 825

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86
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الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية 80 849

مجموع المشروع : 40 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء العتاد واألثاث لتجهيز مؤسسات الشباب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 65 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء آالت موسيقية 67 849

--- --- شراء عتاد تقني 68 86

مجموع المشروع : 10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد التخييم والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 65 844

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء عتاد تقني 67 86

--- --- شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني 68 844

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 69 849

مجموع المشروع : 20 

1234



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد الخياطة و الحالقة 65 849

--- --- شراء عتاد تقني 66 86

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 67 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 68 845

مجموع المشروع : 30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المنشآت الرياضية 30 825

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية 80 849

مجموع المشروع : 40 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء العتاد واألثاث لتجهيز مؤسسات الشباب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 65 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء آالت موسيقية 67 849

--- --- شراء عتاد تقني 68 86

مجموع المشروع : 10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد التخييم والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 65 844

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء عتاد تقني 67 86

--- --- شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني 68 844

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 69 849

مجموع المشروع : 20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد الخياطة و الحالقة 65 849

--- --- شراء عتاد تقني 66 86

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 67 849

1236



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي 68 845

مجموع المشروع : 30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المنشآت الرياضية 30 825

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية 80 849

مجموع المشروع : 40 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء العتاد واألثاث لتجهيز مؤسسات الشباب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 65 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء آالت موسيقية 67 849

--- --- شراء عتاد تقني 68 86

مجموع المشروع : 10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871
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الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد التخييم والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 65 844

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء عتاد تقني 67 86

--- --- شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني 68 844

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 69 849

مجموع المشروع : 20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد الخياطة و الحالقة 65 849

--- --- شراء عتاد تقني 66 86

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 67 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 68 845

مجموع المشروع : 30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المنشآت الرياضية 30 825

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية 80 849

مجموع المشروع : 40 

مجموع الجهة : 07
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة درعة - تافياللت 08

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء العتاد واألثاث لتجهيز مؤسسات الشباب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 65 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء آالت موسيقية 67 849

--- --- شراء عتاد تقني 68 86

مجموع المشروع : 10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد التخييم والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 65 844

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء عتاد تقني 67 86

--- --- شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني 68 844

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 69 849

مجموع المشروع : 20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد الخياطة و الحالقة 65 849

--- --- شراء عتاد تقني 66 86

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 67 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 68 845

مجموع المشروع : 30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المنشآت الرياضية 30 825

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية 80 849

مجموع المشروع : 40 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء العتاد واألثاث لتجهيز مؤسسات الشباب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 65 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء آالت موسيقية 67 849
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 68 86

مجموع المشروع : 10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد التخييم والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 65 844

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء عتاد تقني 67 86

--- --- شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني 68 844

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 69 849

مجموع المشروع : 20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد الخياطة و الحالقة 65 849

--- --- شراء عتاد تقني 66 86

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 67 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 68 845

مجموع المشروع : 30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تشييد المنشآت الرياضية 30 825

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية 80 849

مجموع المشروع : 40 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء العتاد واألثاث لتجهيز مؤسسات الشباب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 65 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء آالت موسيقية 67 849

--- --- شراء عتاد تقني 68 86

مجموع المشروع : 10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد التخييم والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 65 844

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 67 86

--- --- شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني 68 844

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 69 849

مجموع المشروع : 20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد الخياطة و الحالقة 65 849

--- --- شراء عتاد تقني 66 86

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 67 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 68 845

مجموع المشروع : 30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المنشآت الرياضية 30 825

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية 80 849

مجموع المشروع : 40 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء العتاد 60 

--- --- شراء العتاد واألثاث لتجهيز مؤسسات الشباب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 65 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء آالت موسيقية 67 849

--- --- شراء عتاد تقني 68 86

مجموع المشروع : 10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد التخييم والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 65 844

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء عتاد تقني 67 86

--- --- شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني 68 844

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 69 849

مجموع المشروع : 20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد الخياطة و الحالقة 65 849

--- --- شراء عتاد تقني 66 86

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 67 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 68 845

مجموع المشروع : 30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المنشآت الرياضية 30 825

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845

--- --- شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية 80 849

مجموع المشروع : 40 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب 10 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء العتاد واألثاث لتجهيز مؤسسات الشباب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 65 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء آالت موسيقية 67 849

--- --- شراء عتاد تقني 68 86

مجموع المشروع : 10 

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة 20 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء عتاد التخييم والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد سمعي ـ بصري 65 844

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 66 845

--- --- شراء عتاد تقني 67 86

--- --- شراء العتاد لتجهيز معامل التكوين المهني 68 844

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 69 849

مجموع المشروع : 20 

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية 30 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد البنايات 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- أشغال صيانة المباني 50 872

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم 62 879

--- --- شراء عتاد المطبخ والمغسلة 63 849

--- --- شراء عتاد المطعم 64 849

--- --- شراء عتاد الخياطة و الحالقة 65 849

--- --- شراء عتاد تقني 66 86

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 67 849

--- --- شراء عتاد معلومياتي 68 845

مجموع المشروع : 30 

بناء وتجهيز المنشآت الرياضية المجاورة 40 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المنشآت الرياضية 30 825

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد معلومياتي 70 845
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية 80 849

مجموع المشروع : 40 

مجموع الجهة : 12

128 500 000 840 000 000 مجموع البرنامج : 801

رياضة المستوى العالي 802

المصالح المشتركة 00

إنعـــــاش البنيـــــات التحتيـــــة الرياضيـــــة لرياضة المستوى العـــــالي 30 

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 31 810

--- 6 400 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- 130 000 000 بناء البنيات التحتية الرياضية 30 839

1 000 000 36 200 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- 2 000 000 شراء عتاد تقني 51 86

--- 1 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 52 871

--- 2 000 000 شراء عتاد طبي 53 849

--- 2 000 000 شراء عتاد للرياضات 54 849

شراء السيارات 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- مصاريف تسوية القرارات واألحكام القضائية المتعلقة بنزع الملكية 70 879

1 000 000 179 600 000 مجموع المشروع : 31 

انجاز البنيات التحتية الرياضية 32 810

--- --- بناء البنيات التحتية الرياضية 10 839

مجموع المشروع : 32 

مساهمة الدولة في انشاء البنيات التحتية الرياضية  33 860

نفقات متعلقة بمساهمة الدولة في تشييد المالعب 10 

--- --- تسديد لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية "الصندوق الوطني لتنمية 
الرياضة" لتشييد مالعب بأكادير و طنجة ومراكش 11 74

--- --- مساهمة الوزارة برسم انجاز الملعب الكبير لمدينة تطوان 12 825

--- --- تسديد لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية "الصندوق الوطني لتنمية 
الرياضة" لتتميم أشغال الملعب الكبير بطنجة 13 74

مساهمة الدولة في برنامج تاهيل كرة القدم 20 

--- 375 000 000 مساهمة الوزارة في برنامج تاهيل البنيات التحتية الرياضية لكرة القدم 21 825

مساهمة الدولة في بناء و تاهيل البنيات التحتية الرياضية 30 

--- 150 000 000 دفع لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية ''الصندوق الوطني لتنمية 
الرياضة'' لبناء و تأهيل البنيات التحتية للرياضية 31 74

مساهمة الدولة في برنامج اعادة تاهيل العاب القوى 40 

--- 80 800 000 دفع لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية ''الصندوق الوطني لتنمية 
الرياضة'' إلعادة تأهيل ألعاب القوى 41 74
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

مساهمة الدولة في تشييد ملعب بالدار البيضاء 50 

--- --- تسديد لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية "الصندوق الوطني لتنمية 
الرياضة" لتشييد ملعب بالدارالبيضاء 51 74

مساهمة الدولة في برنامج انشاء المنشات الرياضية باقاليم الجنوب للمملكة 60 

--- 20 000 000 دفع لفائدة وكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بأقاليم الجنوب 
للمملكة 61 7511

برنامج تاهيل المعهد الملكي لتكوين االطر 70 

--- 3 000 000 دفع لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية ''الصندوق الوطني لتنمية 
الرياضة" لتأهيل المعهد الملكي لتكوين األطر 71 74

مساهمة الدولة العداد الرياضيين دوي مستوى عالي 80 

--- 80 000 000 دفع للحساب الخصوصي "الصندوق الوطني للتنمية الرياضة" لتهيئة 
الرياضيين ذوي عالي 81 74

--- 113 000 000 دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 90 752

821 800 000 مجموع المشروع : 33 

برنامج المندمجة ااتأهيل االجتماعي للدار البيضاء الكبرى 34 810

--- 80 000 000 مساهمة الوزارة في برنامج المندمج لتنمية الدار البيضاء الكبرى 10 761

80 000 000 مجموع المشروع : 34 

مساهمة الدولة لفائدة الشركة الوطنية إلنجاز وتدبير المنشآت الرياضية 35 860

--- 30 000 000 دفع إعانة االستثمار لفائدة الشركة الوطنية إلنجاز وتسيير المالعب 10 7213

--- --- تصفية متأخرات الشركة الوطنية إلنجاز وتسيير المالعب 20 7111

30 000 000 مجموع المشروع : 35 

مساهمات اخرى 36 860

--- --- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 10 7512

--- --- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 20 74

مجموع المشروع : 36 

برنامج إنجاز المراكز الرياضية المجاورة 37 810

--- 150 000 000 دفع لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية ''الصندوق الوطني لتنمية 
الرياضة إلنجاز مراكز رياضية المجاورة 10 74

150 000 000 مجموع المشروع : 37 

مساهمة الدولة في تنظيم التظاهرات الرياضية 38 860

--- --- دفع لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية "الصندوق الوطني لتنمية 
الرياضة" لتنظيم كأس العالم لألندية البطلة 10 74

--- --- تسديد لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية "الصندوق الوطني لتنمية 
الرياضة " من أجل تنظيم كأس إفريقيا لألمم 20 74

--- --- دفع لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية "الصندوق الوطني لتنمية 
الرياضة " من أجل تنظيم الدورة الثانية عشر لاللعاب اإلفريقية 30 74

--- --- دغع لفائدة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة للتحضير لأللعاب األولمبية 40 74

مجموع المشروع : 38 

تحديث العتاد الرياضي 39 810

--- --- شراء عتاد رياضي للرياضة الجماعية 10 849

--- --- شراء معدات رياضية لرياضة النخبة 20 849
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد الرياضة لرياضة المنافسة 30 849

مجموع المشروع : 39 

1 000 000 1 261 400 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 30 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- 10 000 000 بناء البنيات التحتية الرياضية 30 839

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد للرياضات 70 849

10 000 000 مجموع المشروع : 30 

برنامج التنمية المجالية للحسيمة 40 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- بناء وتهيئة المباني 20 8211

--- --- دفع لوكالة االنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية بعماالت وأقاليم الشمال 30 752

مجموع المشروع : 40 

10 000 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 30 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- بناء البنيات التحتية الرياضية 30 839

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد للرياضات 70 849

--- --- تسديد لفائدة الحساب المرصد ألمور خصوصية "الصندوق الوطني لتنمية 
الرياضة" لتشييد الملعب الكبير بوجدة 80 74

مجموع المشروع : 30 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 30 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- 15 000 000 بناء البنيات التحتية الرياضية 30 839

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
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اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد للرياضات 70 849

15 000 000 مجموع المشروع : 30 

15 000 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 30 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- 50 000 000 بناء البنيات التحتية الرياضية 30 839

--- 31 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد للرياضات 70 849

--- 30 000 000 دفع لفائدة شركة الرباط تهيئة 80 7111

111 000 000 مجموع المشروع : 30 

برنامج تنمية مدينة القنيطرة 40 860

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- بناء وتهيئة المباني 20 8211

--- 40 000 000 دفع لفائدة شركة الرباط تهيئة 30 7111

40 000 000 مجموع المشروع : 40 

151 000 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 30 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- بناء البنيات التحتية الرياضية 30 839

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد للرياضات 70 849

مجموع المشروع : 30 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 30 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- 10 000 000 بناء البنيات التحتية الرياضية 30 839

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد للرياضات 70 849

10 000 000 مجموع المشروع : 30 

10 000 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 30 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- بناء البنيات التحتية الرياضية 30 839

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد للرياضات 70 849

مجموع المشروع : 30 

برنامج تنمية وتطوير مدينة مراكش 40 820

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- بناء وتهيئة المباني 20 8211

مجموع المشروع : 40 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 30 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- بناء البنيات التحتية الرياضية 30 839

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد للرياضات 70 849

مجموع المشروع : 30 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 30 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- بناء البنيات التحتية الرياضية 30 839

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد للرياضات 70 849

مجموع المشروع : 30 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 30 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- بناء البنيات التحتية الرياضية 30 839

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد للرياضات 70 849

مجموع المشروع : 30 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 30 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- بناء البنيات التحتية الرياضية 30 839

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد للرياضات 70 849

مجموع المشروع : 30 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 30 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- بناء البنيات التحتية الرياضية 30 839

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

--- --- شراء عتاد تقني 60 86

--- --- شراء عتاد للرياضات 70 849

مجموع المشروع : 30 

مجموع الجهة : 12

1 000 000 1 447 400 000 مجموع البرنامج : 802
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

رياضة العموم 803

المصالح المشتركة 00

إنعـــــاش الممـــــارسة الرياضيـــــة للساكنـــــة 10 

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 11 810

--- 500 000 دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- 4 500 000 أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- 500 000 شراء عتاد تقني 51 86

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- 1 000 000 شراء عتاد للرياضات 54 849

--- --- مصاريف تسوية القرارات واألحكام القضائية المتعلقة بنزع الملكية 60 879

6 500 000 مجموع المشروع : 11 

تنشيـــــط الحيـــــاة الرياضيـــــة النسويـــــة 20 810

--- 250 000 شراء عتاد للرياضات 10 849

--- 100 000 شراء عتاد تقني 20 86

--- 250 000 شراء التجهيزات الفردية للرياضيين 30 849

600 000 مجموع المشروع : 20 

7 100 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد تقني 51 86

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- 60 000 شراء عتاد للرياضات 54 849

60 000 مجموع المشروع : 10 

60 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد تقني 51 86

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- 60 000 شراء عتاد للرياضات 54 849

60 000 مجموع المشروع : 10 

60 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد تقني 51 86

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- 60 000 شراء عتاد للرياضات 54 849

60 000 مجموع المشروع : 10 

60 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد تقني 51 86

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- 60 000 شراء عتاد للرياضات 54 849

60 000 مجموع المشروع : 10 

60 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد تقني 51 86

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- 35 000 شراء عتاد للرياضات 54 849

35 000 مجموع المشروع : 10 

35 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد تقني 51 86

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- 50 000 شراء عتاد للرياضات 54 849

50 000 مجموع المشروع : 10 

50 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد تقني 51 86

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- 50 000 شراء عتاد للرياضات 54 849

50 000 مجموع المشروع : 10 

50 000 مجموع الجهة : 07
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة درعة - تافياللت 08

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد تقني 51 86

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- 25 000 شراء عتاد للرياضات 54 849

25 000 مجموع المشروع : 10 

25 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد تقني 51 86

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- 50 000 شراء عتاد للرياضات 54 849

50 000 مجموع المشروع : 10 

50 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد تقني 51 86

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الثقافة والشباب والرياضة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 25 000 شراء عتاد للرياضات 54 849

25 000 مجموع المشروع : 10 

25 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد تقني 51 86

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- 15 000 شراء عتاد للرياضات 54 849

15 000 مجموع المشروع : 10 

15 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية 10 810

--- --- دراسات متعلقة ببناء و تهيئة المباني 10 881

--- --- شراء األراضي 20 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 30 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد تقني 51 86

--- --- شراء عتاد طبي 52 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- 10 000 شراء عتاد للرياضات 54 849

10 000 مجموع المشروع : 10 

10 000 مجموع الجهة : 12

7 600 000 مجموع البرنامج : 803

215 000 000 3 355 322 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.29.000
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قانون المالية المعدل لسنة 2020 

وزارة الشغل و اإلدماج المهني

ميزانية التسيير

219 040 000 الموظفون و األعوان.................................

297 375 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

52 725 000 اعتمادات األداء.......................................

20 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2021 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

الدعم والقيادة 480

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

191 574 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

3 727 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

23 623 000 إسهام في أنظمة التقاعد 13 131

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين 22 113

تعويضات عن الساعات االضافية 40 

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 41 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50 

10 000 تعويض عن التنصيب 51 1229

--- مساعدة استثنائية عن السكن 52 143

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 53 1229

--- التعويض الجزافي عن مصاريف الجوالت داخل المدينة 54 1223

تعويضات عن االخطار واالعباء 60 

--- مكافآت للسائقين 61 123

2 000 تعويضات عن الصندوق 62 123

--- تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 63 124

104 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 64 1221

219 040 000 مجموع المشروع : 10 

219 040 000 مجموع الجهة : 00

219 040 000 مجموع البرنامج : 480

219 040 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.31.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تشغيل ورصد سوق الشغل 432

المصالح المشتركة 00

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم التشغيل 11 412

--- اكتراء السيارات 10 4421

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 30 4414

50 000 مصاريف طبع ونشر نتائج الدراسات 40 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 50 454

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 60 454

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

50 000 مجموع المشروع : 11 

دعم الوساطة في سوق الشغل و تطوير البرامج االرادية للتشغيل 12 412

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 10 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 30 353

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

216 500 000 إعانة التسيير لفائدة الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 50 5511

--- دراسات عامة 60 451

--- دراسات تقنية 70 452

--- دراسات معلومياتية 80 453

نفقات مختلفة 90

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 91 454

--- اكتراء السيارات 92 4421

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 93 471

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 94 454

--- إعانة لفائدة الجمعيات 95 571

--- أتعاب 96 455

216 500 000 مجموع المشروع : 12 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية للتشغيل  13 412

1 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 10 4221

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 20 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

--- أتعاب 50 455

--- مصاريف التكوين والتداريب 60 454

--- دراسات عامة 70 451

--- دراسات تقنية 80 452
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 90

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 91 4414

--- اكتراء السيارات 92 4421

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 93 454

--- مصاريف ابتكار و نشر و إنتاج كتيبات و كراسات 94 461

1 000 000 مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 10 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 30 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

--- أتعاب 50 455

نفقات أخرى 60

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 61 4414

--- اكتراء السيارات 62 4421

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 63 471

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 64 4111

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 65 434

50 000 مصاريف طبع ونشر نتائج الدراسات 66 351

--- دراسات عامة 70 451

--- دراسات تقنية 80 452

--- دراسات معلومياتية 90 453

50 000 مجموع المشروع : 14 

دعم اإلدماج اإلقتصادي للشباب في إطار التعاون مع البنك الدولي 15 412

--- إعانة لفائدة الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات لدعم اإلدماج اإلقتصادي للشباب في إطار 
التعاون مع البنك الدولي 10 5511

--- تداريب و تكوين 20 454

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

دراسات 40

--- دراسات عامة 41 451

--- دراسات تقنية 42 452

2 154 000 دراسات معلومياتية 43 453

710 000 دراسات و مساعدة تقنية و مشورة 44 452

--- أتعاب 50 455

نفقات مختلفة 60

--- أتعاب 61 455

4 636 000 أتعاب المستشارين والخبراء 62 455

500 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

500 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 64 351
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

500 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 65 353

1 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 66 4221

10 000 000 مجموع المشروع : 15 

تعزيز قدرات رصد و تحليل سوق الشغل 20 

تقييم البرامج النشيطة للتشغيل 21 412

--- اكتراء السيارات 10 4421

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 20 4414

--- مصاريف طبع ونشر نتائج الدراسات 30 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

--- دراسات عامة 50 451

--- دراسات تقنية 60 452

--- دراسات معلومياتية 70 453

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 80 471

10 000 اشتراك وتوثيق 90 352

10 000 مجموع المشروع : 21 

مأسسة و تعزيز القدرات التقنية للمرصد الوطني لسوق الشغل 22 412

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

10 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 20 353

--- مصاريف التكوين والتداريب 30 454

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 40 351

--- اشتراك وتوثيق 50 352

--- دراسات عامة 60 451

--- دراسات تقنية 70 452

--- دراسات معلومياتية 80 453

نفقات مختلفة 90

--- اكتراء السيارات 91 4421

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 92 471

10 000 مجموع المشروع : 22 

تطوير النظام االحصائي الخاص بسوق الشغل 23 412

10 000 مصاريف طبع ونشر نتائج الدراسات 10 351

--- دراسات عامة 20 451

--- دراسات تقنية 30 452

--- دراسات معلومياتية 40 453

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 50 471

--- اكتراء السيارات 60 4421

10 000 مجموع المشروع : 23 

اغناء االطار التحليلي لسوق الشغل 24 412

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اشتراك وتوثيق 20 352

10 000 مصاريف طبع ونشر نتائج الدراسات 30 351

--- دراسات عامة 40 451

--- دراسات تقنية 50 452

--- دراسات معلومياتية 60 453

--- اكتراء السيارات 70 4421

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 80 471

10 000 مجموع المشروع : 24 

227 640 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية للتشغيل  13 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 10 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 30 353

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 50 454

--- أتعاب 60 455

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 70 4111

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية للتشغيل  13 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 10 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 30 353

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 50 454

--- أتعاب 60 455

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 70 4111

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية للتشغيل  13 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 10 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 30 353

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 50 454

--- أتعاب 60 455

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 70 4111

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية للتشغيل  13 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 10 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 30 353

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 50 454

--- أتعاب 60 455

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 70 4111

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية للتشغيل  13 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 10 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 30 353

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 50 454

--- أتعاب 60 455

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 70 4111

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 05
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الدار البيضاء- سطات 06

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية للتشغيل  13 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 10 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 30 353

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 50 454

--- أتعاب 60 455

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 70 4111

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية للتشغيل  13 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 10 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 30 353

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 50 454
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- أتعاب 60 455

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 70 4111

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية للتشغيل  13 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 10 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 30 353

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 50 454

--- أتعاب 60 455

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 70 4111

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية للتشغيل  13 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 10 461
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 30 353

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 50 454

--- أتعاب 60 455

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 70 4111

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية للتشغيل  13 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 10 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 30 353

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 50 454

--- أتعاب 60 455

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 70 4111

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية للتشغيل  13 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 10 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 30 353

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 50 454

--- أتعاب 60 455

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 70 4111

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية للتشغيل  13 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 10 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 20 461

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 30 353

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 50 454

--- أتعاب 60 455

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 70 4111

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 12

227 640 000 مجموع البرنامج : 432

الشغل 433

المصالح المشتركة 00

دعم برامج الشغل 10 412

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 10 351
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 20 353

--- اشتراك وتوثيق 30 352

--- مصاريف طبع ونشر نتائج الدراسات 40 351

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 50 359

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 60 454

--- شراء المؤلفات والدوريات للنقابات المهنية للشغل 70 352

--- شراء األوسمة 80 399

نفقات مختلفة 90

--- اكتراء السيارات 91 4421

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 92 471

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 93 454

100 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 94 4221

100 000 مجموع المشروع : 10 

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 20 359

--- دراسات عامة 30 451

--- دراسات تقنية 40 452

--- دراسات معلومياتية 50 453

100 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 60 4221

--- مصاريف االحتفال 70 472

--- أتعاب المستشارين والخبراء 80 455

نفقات مختلفة 90

--- اكتراء السيارات 91 4421

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 92 471

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 93 454

100 000 مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 20 359

--- دراسات عامة 30 451

--- دراسات تقنية 40 452

--- دراسات معلومياتية 50 453

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 60 4221

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

نفقات مختلفة 80

250 000 مصاريف التبليغ 81 459

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 82 471
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- أتعاب 83 455

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 84 454

--- اكتراء السيارات 85 4421

250 000 مجموع المشروع : 30 

مالئمة الترسنة القانونية الوطنية مع معايير العمل الدولية 40 412

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 10 471

--- دراسات عامة 20 451

--- دراسات تقنية 30 452

--- دراسات معلومياتية 40 453

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 50 359

--- أتعاب المستشارين والخبراء 60 455

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 70 454

100 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 80 4221

100 000 مجموع المشروع : 40 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

1 700 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 10 4221

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 30 359

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

--- دراسات عامة 50 451

--- دراسات تقنية 60 452

--- دراسات معلومياتية 70 453

نفقات مختلفة 80

--- أتعاب المستشارين والخبراء 81 455

50 000 مصاريف التبليغ 82 459

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 83 454

--- اكتراء السيارات 84 4421

1 750 000 مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 10 359

--- االشتراكات والتوثيق 20 352

--- اكتراء السيارات 30 4421

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 40 461

--- دراسات عامة 50 451

--- دراسات تقنية 60 452

--- دراسات معلومياتية 70 453

إعانات 80

2 500 000 إعانة التسيير لفائدة المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية 81 553
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مصاريف متعلقة بالتقارب التشريعي مع االتحاد األوربي 90

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 91 471

--- مصاريف التكوين والتداريب 92 454

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 93 454

200 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 94 4221

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 95 4132

2 700 000 مجموع المشروع : 60 

5 000 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 60 359

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

30 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 80 454

30 000 مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 10 4221

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 30 359

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 10 471

--- مصاريف التكوين والتداريب 20 454

30 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 40 4221

30 000 مجموع المشروع : 60 

60 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 60 359

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

20 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 80 454

20 000 مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 10 4221

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 30 359

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 10 471

--- مصاريف التكوين والتداريب 20 454

20 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 40 4221

20 000 مجموع المشروع : 60 

40 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 60 359

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

25 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 80 454

25 000 مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 10 4221

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 30 359

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 10 471

--- مصاريف التكوين والتداريب 20 454

25 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 40 4221

25 000 مجموع المشروع : 60 

50 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 60 359

مجموع المشروع : 20 
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

35 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 80 454

35 000 مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 10 4221

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 30 359

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 10 471

--- مصاريف التكوين والتداريب 20 454

35 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 40 4221

35 000 مجموع المشروع : 60 

70 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 60 359

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

7 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 80 454

7 000 مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 10 4221

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 30 359

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 10 471

--- مصاريف التكوين والتداريب 20 454

7 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 40 4221

7 000 مجموع المشروع : 60 

14 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 60 359

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

50 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 80 454

50 000 مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 10 4221
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 30 359

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 10 471

--- مصاريف التكوين والتداريب 20 454

50 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 40 4221

50 000 مجموع المشروع : 60 

100 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 60 359

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

25 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 80 454

25 000 مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 10 4221

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 30 359

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 10 471
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التكوين والتداريب 20 454

25 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 40 4221

25 000 مجموع المشروع : 60 

50 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 60 359

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

7 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 80 454

7 000 مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 10 4221

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 30 359

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 10 471

--- مصاريف التكوين والتداريب 20 454

7 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 40 4221

7 000 مجموع المشروع : 60 

14 000 مجموع الجهة : 08
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة سوس - ماسة 09

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 60 359

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

30 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 80 454

30 000 مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 10 4221

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 30 359

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 10 471

--- مصاريف التكوين والتداريب 20 454

30 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 40 4221

30 000 مجموع المشروع : 60 

60 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 60 359

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

7 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 80 454

7 000 مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 10 4221

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 30 359

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 10 471

--- مصاريف التكوين والتداريب 20 454

7 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 40 4221

7 000 مجموع المشروع : 60 

14 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 60 359

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471

7 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 80 454

7 000 مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 10 4221

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 30 359

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 10 471

--- مصاريف التكوين والتداريب 20 454

7 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 40 4221

7 000 مجموع المشروع : 60 

14 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 60 359

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- أتعاب 30 455

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 40 351

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 50 353

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 60 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 70 471
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

7 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 80 454

7 000 مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 10 4221

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 20 471

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 30 359

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 10 471

--- مصاريف التكوين والتداريب 20 454

7 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 30 454

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 40 4221

7 000 مجموع المشروع : 60 

14 000 مجموع الجهة : 12

5 500 000 مجموع البرنامج : 433

الحماية االجتماعية للعمال 434

المصالح المشتركة 00

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 10 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 20 353

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- اشتراك وتوثيق 40 352

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 50 4414

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 60 359

--- اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 70 591

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 80 454

نفقات مختلفة 90

200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 91 4221

--- اكتراء السيارات 92 4421

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 93 454

200 000 مجموع المشروع : 10 

المبادرات االجتماعية لصالح العمال 20 490

تدبير نظام حوادث الشغل ألعوان الدولة 10 

14 500 000 اإليرادات والزيادة في اإليرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل 11 1411

--- إسعافات 12 589

50 000 مصاريف طبية 13 492

150 000 أتعاب 14 455
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف المنازعات والمصاريف القضائية 15 459

--- مصاريف التكوين والتداريب 16 454

--- دراسات عامة 17 451

--- دراسات تقنية 18 452

--- دراسات معلومياتية 19 453

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 20 584

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 30 454

14 700 000 مجموع المشروع : 20 

مسايرة تطور الحماية االجتماعية 30 490

تطوير انظمة الحماية االجتماعية 10 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 11 454

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 12 359

--- دراسات عامة 13 451

--- دراسات تقنية 14 452

--- دراسات معلومياتية 15 453

االرتقاء بمجال التعاضد و االنظمة التكميلية 20 

--- مصاريف التكوين والتداريب 21 454

--- اكتراء السيارات 22 4421

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 23 471

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 24 454

100 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 25 4221

100 000 مجموع المشروع : 30 

15 000 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 40 4414

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 50 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 60 353

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 70 4221

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 80 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 90 454

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 01
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الشرق 02

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 40 4414

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 50 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 60 353

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 70 4221

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 80 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 90 454

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 40 4414

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 50 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 60 353

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 70 4221

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 80 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 90 454

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 40 4414

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 50 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 60 353

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 70 4221

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 80 461
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 90 454

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 40 4414

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 50 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 60 353

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 70 4221

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 80 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 90 454

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 40 4414

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 50 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 60 353

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 70 4221

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 80 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 90 454

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 40 4414

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 50 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 60 353

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 70 4221
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 80 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 90 454

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 40 4414

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 50 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 60 353

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 70 4221

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 80 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 90 454

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 40 4414

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 50 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 60 353

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 70 4221

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 80 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 90 454

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 40 4414

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 50 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 60 353
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 70 4221

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 80 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 90 454

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 40 4414

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 50 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 60 353

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 70 4221

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 80 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 90 454

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 40 4414

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 50 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 60 353

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 70 4221

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 80 461

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 90 454

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 12

15 000 000 مجموع البرنامج : 434

الدعم والقيادة 480

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

تحمالت عقارية 10 

501 000 ضرائب ورسوم 11 2

10 700 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

5 000 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

3 400 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 15 499

--- شراء النباتات 16 874

رسوم وإتاوات 20 

2 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات التيلكس 22 432

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 23 433

300 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 24 434

800 000 مستحقات الماء 25 333

1 100 000 مستحقات الكهرباء 26 332

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 27 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 28 333

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 29 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

139 948 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

100 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 35 353

520 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 36 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 37 4133

110 000 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 38 399

--- شراء الهدايا للشخصيات 39 499

حظيرة السيارات 40 

461 500 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

959 500 شراء الوقود والزيوت 42 331

75 316 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

117 111 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

نقل وتنقل 50 

303 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

300 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

100 000 تعويضات كيلومترية 53 4214

5 400 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

400 000 تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- اكتراء السيارات 57 4421

101 000 مصاريف النقل الجوي داخل المملكة 58 4211
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 60 

50 000 شراء األوسمة 61 399

583 542 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

300 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 63 461

420 000 اشتراك وتوثيق 64 352

--- التأمين ضد الحوادث 65 4932

--- مصاريف التأمين 66 4932

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 67 4414

92 650 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 68 584

4 249 998 اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 69 591

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 71 361

--- شراء مواد التنظيف 72 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 73 491

دراسات 80

--- دراسات عامة 81 451

460 000 دراسات تقنية 82 452

--- دراسات معلومياتية 83 453

معالجة وحفظ الربائد 90

--- مصاريف تسيير األرشيف 91 499

--- صيانة وحفظ األرشيف 92 419

--- مصاريف المنازعات والمصاريف القضائية 93 459

--- مصاريف الترجمة والتفسير 94 459

39 144 565 مجموع المشروع : 10 

تطويرنظم المعلومات 20 490

90 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 10 4133

--- دراسات عامة 20 451

--- دراسات تقنية 30 452

230 000 دراسات معلومياتية 40 453

--- صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 50 4133

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 60 459

24 820 مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 70 359

--- صيانة مواقع الويب 80 4133

344 820 مجموع المشروع : 20 

تثمين الموارد البشرية و دعم االعمال االجتماعية 30 490

التكوينات و التداريب 10 

--- تعويضات األتعاب 11 454

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 12 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

50 000 أتعاب 13 455

--- تداريب و تكوين 14 454

إعانة لفائدة األعمال االجتماعية 20 

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 21 573

1 700 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 22 573

قسم التكوين 30 

--- إعانة التسيير لفائدة قسم التكوين 31 5512

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 32 4221

--- تعويضات كيلومترية 33 4214

--- تعويضات المهمة بالخارج 34 4222

2 012 900 دراسات عامة 40 451

--- دراسات تقنية 50 452

--- دراسات مرتبظة بالبناء والتهيئة التجهيز 60 451

--- مصاريف الدروس والتصحيح واألتعاب 70 454

--- مصاريف تصحيح االمتحانات والمباريات 80 454

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 90 584

3 762 900 مجموع المشروع : 30 

الحوار االجتماعي واالستشارة 40 490

--- اكتراء العتاد واألثاث 10 4424

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 20 351

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 30 461

200 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 40 471

700 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 50 4221

54 147 شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 60 399

--- شراء الهدايا للشخصيات 70 499

--- مصاريف المساعدة التقنية والخبرات المختلفة 80 452

--- شراء المواد الغذائية 90 311

954 147 مجموع المشروع : 40 

تطوير التعاون الدولي و تقوية الشراكة  60 412

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 20 353

--- لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 30 351

--- مصاريف التنقل للخارج لتحمل تكاليف النقل الجوي للوفد المغربي الثالثي التركيب المشارك في 
مؤتمري منظمتي العمال العربية والدولية بما ذلك ممثلي المشغلين واألجراء 40 4212

مصاريف متعلقة بالتعاون جنوب جنوب 50

40 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 51 454

100 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 52 471

300 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 53 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 54 4222
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 55 4212

--- االشتراكات والتوثيق 56 352

--- شراء الهدايا للشخصيات 57 499

--- مصاريف نقل الشخصيات األجنبية 58 4211

--- نقل األشخاص المدعوين من الخارج 59 4219

85 200 اكتراء السيارات 60 4421

--- اكتراء قاعات المؤتمرات 70 4414

525 200 مجموع المشروع : 60 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية للتشغيل  70 412

3 099 999 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 20 461

403 889 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 40 454

--- تعويضات المهمة بالخارج 50 4222

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 60 4212

--- مصاريف تنظيم ندوات التوعية 70 454

--- مصاريف المساعدة التقنية والخبرات المختلفة 80 452

--- اكتراء السيارات 90 4421

3 503 888 مجموع المشروع : 70 

48 235 520 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم المهام 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 40 4111

50 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 50 351

50 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 60 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 70 4133

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 80

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 81 361

--- شراء مواد التنظيف 82 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 83 491

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 90 4134

100 000 مجموع المشروع : 10 

100 000 مجموع الجهة : 01
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الشرق 02

دعم المهام 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 40 4111

50 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 50 351

50 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 60 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 70 4133

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 80

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 81 361

--- شراء مواد التنظيف 82 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 83 491

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 90 4134

100 000 مجموع المشروع : 10 

100 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم المهام 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 40 4111

50 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 50 351

50 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 60 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 70 4133

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 80

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 81 361

--- شراء مواد التنظيف 82 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 83 491

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 90 4134

100 000 مجموع المشروع : 10 

100 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم المهام 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 40 4111
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

20 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 50 351

50 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 60 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 70 4133

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 80

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 81 361

--- شراء مواد التنظيف 82 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 83 491

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 90 4134

70 000 مجموع المشروع : 10 

70 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم المهام 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 40 4111

20 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 50 351

20 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 60 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 70 4133

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 80

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 81 361

--- شراء مواد التنظيف 82 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 83 491

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 90 4134

40 000 مجموع المشروع : 10 

40 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم المهام 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 40 4111

100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 50 351

100 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 60 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 70 4133

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 80

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 81 361

--- شراء مواد التنظيف 82 363
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الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 83 491

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 90 4134

200 000 مجموع المشروع : 10 

200 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم المهام 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 40 4111

50 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 50 351

50 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 60 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 70 4133

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 80

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 81 361

--- شراء مواد التنظيف 82 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 83 491

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 90 4134

100 000 مجموع المشروع : 10 

100 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم المهام 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 40 4111

30 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 50 351

30 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 60 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 70 4133

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 80

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 81 361

--- شراء مواد التنظيف 82 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 83 491

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 90 4134

60 000 مجموع المشروع : 10 

60 000 مجموع الجهة : 08
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة سوس - ماسة 09

دعم المهام 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 40 4111

50 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 50 351

50 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 60 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 70 4133

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 80

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 81 361

--- شراء مواد التنظيف 82 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 83 491

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 90 4134

100 000 مجموع المشروع : 10 

100 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم المهام 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 40 4111

19 480 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 50 351

23 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 60 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 70 4133

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 80

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 81 361

--- شراء مواد التنظيف 82 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 83 491

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 90 4134

42 480 مجموع المشروع : 10 

42 480 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم المهام 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 40 4111
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

25 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 50 351

25 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 60 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 70 4133

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 80

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 81 361

--- شراء مواد التنظيف 82 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 83 491

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 90 4134

50 000 مجموع المشروع : 10 

50 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم المهام 10 490

--- مصاريف التكوين والتداريب 10 454

--- اشتراك وتوثيق 20 352

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 30 471

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 40 4111

17 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 50 351

20 000 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 60 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 70 4133

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 80

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 81 361

--- شراء مواد التنظيف 82 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 83 491

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 90 4134

37 000 مجموع المشروع : 10 

37 000 مجموع الجهة : 12

49 235 000 مجموع البرنامج : 480

297 375 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.31.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تشغيل ورصد سوق الشغل 432

المصالح المشتركة 00

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم التشغيل 11 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 10 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 20 8328

--- --- شراء عتاد تقني 30 846

مجموع المشروع : 11 

دعم الوساطة في سوق الشغل و تطوير البرامج االرادية للتشغيل 12 412

دراسات 10 

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة 11 889

--- --- دراسات عامة 12 889

إعانات ودفوعات 20 

--- --- دعم الجمعيات العاملة في مجال تحسين ظروف عمل الفئات الهشة 21 771

5 000 000 8 000 000 إعانة التجهيز للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 22 7511

--- --- "الدفع لفائدة الحساب المرصود ألمور خصوصية ""صندوق النهوض بتشغيل 
الشباب""" 23 74

--- --- مصاريف التكوين والتداريب 30 889

5 000 000 8 000 000 مجموع المشروع : 12 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية 
للتشغيل  13 412

--- --- دراسات عامة 10 889

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة 20 889

--- --- مصاريف التكوين والتداريب 30 889

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 30 8328

مجموع المشروع : 14 

دعم اإلدماج اإلقتصادي للشباب في إطار التعاون مع البنك الدولي 15 412

2 500 000 4 000 000
إعانة لفائدة الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات من أجل تجهيز و تهيئة 
فضاءات تشغيل الشباب لدعم اإلدماج اإلقتصادي للشباب في إطار التعاون مع 

البنك الدولي
10 7511

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 40 8328

2 500 000 4 000 000 مجموع المشروع : 15 

تعزيز قدرات رصد و تحليل سوق الشغل 20 

تقييم البرامج النشيطة للتشغيل 21 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 10 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 20 8328

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

مجموع المشروع : 21 

مأسسة و تعزيز القدرات التقنية للمرصد الوطني لسوق الشغل 22 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 10 845

مجموع المشروع : 22 

تطوير النظام االحصائي الخاص بسوق الشغل 23 412

--- --- دراسات عامة 10 889

مجموع المشروع : 23 

اغناء االطار التحليلي لسوق الشغل 24 412

--- --- دراسات عامة 10 889

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 24 

7 500 000 12 000 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية 
للتشغيل  13 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 30 8328

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية 
للتشغيل  13 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 30 8328

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 02
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة فاس - مكناس 03

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية 
للتشغيل  13 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 30 8328

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية 
للتشغيل  13 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 30 8328

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية 
للتشغيل  13 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 30 8328

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 05

1300



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الدار البيضاء- سطات 06

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية 
للتشغيل  13 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 30 8328

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية 
للتشغيل  13 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 30 8328

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية 
للتشغيل  13 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 30 8328

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 08
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة سوس - ماسة 09

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية 
للتشغيل  13 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 30 8328

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية 
للتشغيل  13 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 30 8328

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية 
للتشغيل  13 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 30 8328

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 11
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الداخلة - واد الذهب 12

انعاش التشغيل المنتج و الالئق 10 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية 
للتشغيل  13 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 13 

تطوير التشغيل الدولي و دعم اإلدماج االقتصادي للمهاجرين 14 412

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 30 8328

مجموع المشروع : 14 

مجموع الجهة : 12

7 500 000 12 000 000 مجموع البرنامج : 432

الشغل 433

المصالح المشتركة 00

دعم برامج الشغل 10 412

--- --- إعانة الدولة المتعلقة بمصاريف التكوين والتدريب للنقابات المهنية 10 771

مجموع المشروع : 10 

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- 1 000 000 دعم الجمعيات العاملة في مجال تحسين ظروف عمل المرأة 10 771

--- 3 000 000 دعم الحمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل األطفال 20 771

--- --- دعم الجمعيات العاملة في مجال تحسين ظروف عمل الفئات الهشة 30 771

4 000 000 مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- --- إقتناء العتاد التقني لقياس االنماط 20 84

--- --- شراء عتاد الحماية الشخصية 30 849

--- 3 000 000 إعانة الدولة المتعلقة بمصاريف التكوين والتدريب للنقابات المهنية 40 771

3 000 000 مجموع المشروع : 30 

مالئمة الترسنة القانونية الوطنية مع معايير العمل الدولية 40 412

--- --- إقتناء العتاد التقني لقياس االنماط 20 84

--- --- شراء عتاد الحماية الشخصية 30 849

مجموع المشروع : 40 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- --- إقتناء العتاد التقني لقياس االنماط 20 84

--- --- شراء عتاد الحماية الشخصية 30 849

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- 200 000 إقتناء العتاد التقني لقياس االنماط 10 84

--- 100 000 شراء عتاد الحماية الشخصية 20 849
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

إعانات 40

--- 3 000 000 إعانة التجهيز لفائدة المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية 41 752

3 300 000 مجموع المشروع : 60 

10 300 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 60 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 50 
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الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 60 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 60 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871
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الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 60 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 60 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 30 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 60 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 60 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 60 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 60 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 20 
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 60 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 60 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

حماية الفئات الخاصة في العمل 20 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 20 

مأسسة الحوار االجتماعي و النهوض بالمفاوضة الجماعية 30 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

مجموع المشروع : 30 

تحسين فعالية تدخل متفشية الشغل في مجال المراقبة 50 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 50 

النهوض بالصحة و السالمة في العمل 60 412

--- --- شراء عتاد تقني 10 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 20 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 60 

مجموع الجهة : 12

10 300 000 مجموع البرنامج : 433

الحماية االجتماعية للعمال 434

المصالح المشتركة 00

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 10 

المبادرات االجتماعية لصالح العمال 20 490

تطوير انظمة الحماية االجتماعية 10 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 11 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 20 

مسايرة تطور الحماية االجتماعية 30 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 30 

مجموع الجهة : 00
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم برامج الحماية االجتماعية 10 490

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 12

مجموع البرنامج : 434

الدعم والقيادة 480

المصالح المشتركة 00

تحديث االدارة 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 20 

--- --- شراء البنايات اإلدارية 21 813

--- --- شراء األراضي 22 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 23 8211

3 000 000 8 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 24 872

--- 500 000 شراء عتاد تقني 25 846

1 000 000 1 809 575 شراء عتاد سمعي ـ بصري 26 844

--- 1 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 27 871

--- --- اقتناء عن طريق اإليجار لمقرات إدارية 29 877

تجهيز معلومياتي 30 

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- 440 000 أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 32 8328

حظيرة السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 50

--- 220 000 شراء عتاد طبي 51 849

4 000 000 12 169 575 مجموع المشروع : 10 

تطويرنظم المعلومات 20 490

--- --- دراسات عامة 10 889

1 000 000 7 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

--- --- شراء عتاد معلومياتي و البرامج و الرخص 40 845

--- --- اقناء تطبيقات معلوماتية 50 879
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تركيب ووضع شبكات المعلوميات 70 872

--- --- مساعدة تقنية من أجل تطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 90 889

1 000 000 7 000 000 مجموع المشروع : 20 

تثمين الموارد البشرية و دعم االعمال االجتماعية 30 490

قسم التكوين 10 

--- --- إعانة التجهيز لفائدة قسم التكوين 11 7512

مجموع المشروع : 30 

تطوير التعاون الدولي و تقوية الشراكة  60 412

--- --- دعم الجمعيات العاملة في مجال تحسين ظروف عمل المرأة 10 771

--- --- دعم الجمعيات العاملة في مجال تحسين ظروف عمل المعاقين 20 772

--- --- دعم الحمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل األطفال 30 771

--- --- شراء عتاد معلومياتي 40 845

مجموع المشروع : 60 

دعم إعداد و تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل و البرامج الجهوية 
للتشغيل  70 412

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 10 871

--- --- شراء عتاد تقني 20 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

مجموع المشروع : 70 

5 000 000 19 169 575 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تحديث االدارة 10 490

--- --- تشييد المباني اإلدارية 10 8211

1 000 000 200 000 أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

تجهيز معلومياتي 60 

--- 130 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 61 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 62 8328

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- 100 000 شراء عتاد طبي 71 849

1 000 000 430 000 مجموع المشروع : 10 

1 000 000 430 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

تحديث االدارة 10 490

--- --- تشييد المباني اإلدارية 10 8211

--- 182 000 أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- 100 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- --- شراء عتاد تقني 40 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تجهيز معلومياتي 60 

--- 90 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 61 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 62 8328

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- 60 000 شراء عتاد طبي 71 849

432 000 مجموع المشروع : 10 

432 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تحديث االدارة 10 490

--- --- تشييد المباني اإلدارية 10 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

تجهيز معلومياتي 60 

--- 150 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 61 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 62 8328

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- 60 000 شراء عتاد طبي 71 849

210 000 مجموع المشروع : 10 

210 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تحديث االدارة 10 490

--- --- تشييد المباني اإلدارية 10 8211

1 500 000 2 300 000 أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- 220 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

تجهيز معلومياتي 60 

--- 260 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 61 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 62 8328

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- 100 000 شراء عتاد طبي 71 849

1 500 000 2 880 000 مجموع المشروع : 10 

1 500 000 2 880 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تحديث االدارة 10 490

--- --- تشييد المباني اإلدارية 10 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

1315



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

تجهيز معلومياتي 60 

--- 60 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 61 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 62 8328

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- 20 000 شراء عتاد طبي 71 849

80 000 مجموع المشروع : 10 

80 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تحديث االدارة 10 490

--- --- تشييد المباني اإلدارية 10 8211

2 000 000 5 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

تجهيز معلومياتي 60 

--- 330 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 61 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 62 8328

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- 200 000 شراء عتاد طبي 71 849

2 000 000 5 730 000 مجموع المشروع : 10 

2 000 000 5 730 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تحديث االدارة 10 490

--- --- تشييد المباني اإلدارية 10 8211

3 000 000 200 000 أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- 147 425 شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

تجهيز معلومياتي 60 

--- 90 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 61 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 62 8328

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- 100 000 شراء عتاد طبي 71 849

3 000 000 537 425 مجموع المشروع : 10 

3 000 000 537 425 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

تحديث االدارة 10 490

--- --- تشييد المباني اإلدارية 10 8211

--- 100 000 أشغال التهيئة واإلقامة 20 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- 30 000 شراء عتاد تقني 40 846

تجهيز معلومياتي 60 

--- 45 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 61 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 62 8328

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- 20 000 شراء عتاد طبي 71 849

225 000 مجموع المشروع : 10 

225 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

تحديث االدارة 10 490

--- --- تشييد المباني اإلدارية 10 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

تجهيز معلومياتي 60 

--- 120 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 61 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 62 8328

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- 65 000 شراء عتاد طبي 71 849

185 000 مجموع المشروع : 10 

185 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

تحديث االدارة 10 490

--- --- تشييد المباني اإلدارية 10 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- --- شراء عتاد تقني 40 846

تجهيز معلومياتي 60 

--- 11 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 61 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 62 8328

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- 15 000 شراء عتاد طبي 71 849

26 000 مجموع المشروع : 10 

26 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

تحديث االدارة 10 490

--- --- تشييد المباني اإلدارية 10 8211
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 100 000 أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- 60 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- 20 000 شراء عتاد تقني 40 846

تجهيز معلومياتي 60 

--- 70 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 61 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 62 8328

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- 20 000 شراء عتاد طبي 71 849

270 000 مجموع المشروع : 10 

270 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تحديث االدارة 10 490

--- --- تشييد المباني اإلدارية 10 8211

--- 100 000 أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- 20 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

--- 10 000 شراء عتاد تقني 40 846

تجهيز معلومياتي 60 

--- 100 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 61 845

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 62 8328

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- 20 000 شراء عتاد طبي 71 849

250 000 مجموع المشروع : 10 

250 000 مجموع الجهة : 12

12 500 000 30 425 000 مجموع البرنامج : 480

20 000 000 52 725 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.31.000
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قانون المالية المعدل لسنة 2020 

إدارة الدفاع الوطني

ميزانية التسيير

33 167 000 000 الموظفون و األعوان.................................

7 125 210 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

5 146 690 000 اعتمادات األداء.......................................

3 113 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2021 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.34.000 إدارة الدفاع الوطني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

33 167 000 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.34.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.34.000 إدارة الدفاع الوطني

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

7 125 210 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.34.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.34.000 إدارة الدفاع الوطني

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

3 113 000 000 5 146 690 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.34.000
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قانون المالية المعدل لسنة 2020 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

ميزانية التسيير

66 300 000 الموظفون و األعوان.................................

72 013 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

7 175 000 اعتمادات األداء.......................................

3 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2021 و مايليها ............

1326



  

1327



ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.35.000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير 030

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 090

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

57 348 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

1 229 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

7 488 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة التقاعد  13 131

--- أعوان دائمون 20 112

234 400 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 30 1221

تعويضات عن الساعات االضافية 40 

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 41 121

--- مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 42 121

--- مساعدة استثنائية عن السكن 50 143

600 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 60 125

--- مكافآت للسائقين 70 123

--- مساهمة أرباب العمل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 80 1313

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 90 129

66 300 000 مجموع المشروع : 10 

66 300 000 مجموع الجهة : 00

66 300 000 مجموع البرنامج : 030

66 300 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.35.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.35.000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير 030

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 030

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

48 500 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

766 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

100 000 صيانة و اصالح شبكات الماء الشروب و الكهرباء و المواصالت السلكية و الالسلكية و التطهير 14 4123

--- أشغال التهيئة واإلقامة 15 872

15 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 16 399

7 550 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 17 499

10 000 صيانة وإصالح أجهزة الهاتف 18 4123

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 19 459

رسوم وإتاوات 20 

532 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مستحقات متعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة في منازل بعض أعوان الدولة 22 431

50 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

330 500 مستحقات الماء 24 333

465 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- رسوم ومستحقات التيلكس 26 432

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 27 433

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

300 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

10 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

10 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 33 4133

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 34 4132

144 500 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 35 399

245 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 36 353

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 37 361

--- شراء مواد التنظيف 38 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 39 491

حظيرة السيارات 40 

100 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

650 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

88 300 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

74 700 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- اكتراء السيارات 45 4421
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.35.000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 50 

100 000 مصاريف النقل للموظفين والمستشارين والمحاضرين 51 4211

70 000 مصاريف النقل للموظفين والمستشارين والمحاضرين بالخارج 52 4212

120 000 تعويضات كيلومترية 53 4214

1 250 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 54 4221

50 000 تعويضات المهمة للموظفين و المستشارين و المحاضرين بالخارج 55 4222

50 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

15 000 شراء األكياس ومواد التلفيف 57 399

--- نقل األشخاص المدعوين من الخارج 58 4219

نفقات مختلفة 60 

15 000 لباس األعوان 61 342

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 62 471

30 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

--- اشتراك وتوثيق 64 352

34 000 شراء الغازوال للتدفئة 65 331

--- شراء الغاز وقنينات الغاز 66 334

--- اداءات عن االنتاج األدبي 67 459

60 000 مصاريف إيواء مواقع الويب 68 459

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 69 584

اكتراء 70

24 000 اكتراء العتاد واألثاث 71 4424

--- اكتراء األروقة 72 4414

مساعدة وأعمال اجتماعية 80

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 81 573

400 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 82 573

تدبير وادارة 90

--- دراسات عامة 91 451

--- دراسات معلومياتية 92 453

--- دراسات تقنية 93 452

--- دراسات و مساعدة تقنية 94 571

65 580 تداريب و تكوين 95 454

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 96 454

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 97 584

13 773 080 مجموع المشروع : 10 

المحافظة على الذاكرة التاريخية 20

المجلس الوطني لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير 21 030

نقل وتنقل 10

5 000 مصاريف نقل أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين و اعضاء جيش التحرير بالمغرب 11 4211
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.35.000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف نقل أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين و أعصاء جيش التحرير بالخارج 12 4212

5 000 تعويضات تنقل أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير داخل المغرب 13 4221

--- تعويضات المهمة العضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير إلى الخارج 14 4222

3 000 تعويضات يومية عن العمل ألعضاء المجلس الوطني و أعضاء المجالس اإلقليمية و أعضاء 
مكاتب اللجان المحلية ولجان قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 15 124

13 000 مجموع المشروع : 21 

إبراز تاريخ المقاومة 22 090

االقامة ، االستقبال والحفالت 10

172 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 11 471

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 12 471

مواد ، توثيق واشتراك 20

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 21 351

--- شراء لوازم تقنية ومعلومياتية 22 353

30 000 شراء، تصوير وتسفير المجالت، الوثائق والمطبوعات 23 359

--- اشتراك وتوثيق 24 352

50 000 االشتراك في الجرائد والمجالت وشراء المؤلفات ونشرات مختلفة 25 352

الطبع ، االشهار و النشر 30

1 509 920 نفقات نشر المؤلفات والمجالت ونشرات االتصال 31 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 32 461

50 000 مصاريف اإلبتكار و الطبع 33 461

عتاد وتجهيز 40

160 000 شراء لوازم التصوير ومصاريف السحب التصويري 41 353

10 000 شراء اللوازم السمعية- البصرية 42 353

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 43 4132

الندوات ، المؤتمرات والجوائز 50

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 51 454

90 000 مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 52 455

80 000 جوائز مسلمة للمتفوقين في المباراة العامة 53 589

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 54 459

45 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 55 591

2 196 920 مجموع المشروع : 22 

استرجاع الوثائق المتعلقة بالمقاومة المغربية من الخارج 23 090

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 10 351

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 20 353

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 30 4111

مجموع المشروع : 23 

تحسين الظروف المادية واالجتماعية ألسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير 30 030

--- مصاريف نقل المقاومين 10 4219

--- مصاريف تنظيم المخيمات 20 571
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.35.000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

1 500 000 مصاريف الدفن 30 589

1 500 000 إسعافات 40 589

53 000 000 التغطية الصحية لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم 50 4932

30 000 شراء المواد الصيدلية والمختبرية والتوابع 60 361

--- صيانة وإصالح العتاد الطبي 70 4132

56 030 000 مجموع المشروع : 30 

72 013 000 مجموع الجهة : 00

72 013 000 مجموع البرنامج : 030

72 013 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.35.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.35.000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير 030

المصالح المشتركة 00

تشييد بنايات إدارية 10 090

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- 600 000 شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

500 000 200 000 أشغال التهيئة للمباني اإلدارية واإلقامة 13 872

--- --- أشغال األثقاب و األبار للتزويد بالماء الصالح للشرب 14 8321

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20

--- --- دراسات ومراقبة األشغال 21 884

--- 15 000 دراسات طبوغرافية 22 886

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 23 889

500 000 815 000 مجموع المشروع : 10 

تحديث االدارة 20 090

--- 80 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 10 845

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 20 872

--- 80 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 30 871

حظيرة السيارات 40

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 50

--- --- شراء عتاد طبي 51 849

160 000 مجموع المشروع : 20 

المحافظة على الذاكرة التاريخية 30

إبراز تاريخ المقاومة 31 090

دراسات وبناء 10 

--- 33 000 دراسات ومراقبة األشغال 11 884

--- 150 000 المساهمة في بناء المعالم التذكارية 12 825

--- --- بناء المعالم التذكارية 13 825

--- --- أشغال التهيئة واالقامة للمتحف 14 872

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 15 889

عتاد وتجهيز 20

--- 80 000 شراء عتاد التصوير والعتاد السمعي البصري 21 849

--- --- شراء عتاد العرض 22 849

نفقات مختلفة 30

--- 100 000 شراء التحف وتهييء لوازم المتحف 31 879

--- --- المساهمة في ترميم مقابر الشهداء 32 8269
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.35.000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- ترميم مقابر الشهداء 33 872

--- 120 000 شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية و الكؤوس و الميداليات 34 879

483 000 مجموع المشروع : 31 

استرجاع الوثائق المتعلقة بالمقاومة المغربية من الخارج 32 090

--- 1 272 000 مصاريف استرجاع الوثائق و المستندات المرتبطة بتاريخ المقاومة المغربية 
من الخارج 10 899

عتاد ولوازم المكتب 20

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء عتاد تقني 22 846

--- --- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 23 845

1 272 000 مجموع المشروع : 32 

إنجاز فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير  33 030

--- --- تشييد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 10 825

--- --- أشغال تهيئة فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 20 872

شراء عتاد تجهيز فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 30

300 000 650 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

200 000 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 32 845

--- --- شراء عتاد تقني 33 846

1 500 000 998 000 مساهمة في تشييد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 40 7121

500 000 200 000 مساهمة في تهيئة فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 50 872

--- --- مساهمة في تجهيز فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير 60 849

2 500 000 2 048 000 مجموع المشروع : 33 

تحسين الظروف المادية واالجتماعية ألسرة المقاومة وأعضاء جيش 
التحرير 40 030

--- 47 000 شراء االت تقويم وتعويض األعضاء المبثورة 10 849

--- 550 000 اقتناء أو المساهمة في اقتناء األراضي أو المساكن 20 78

--- 1 800 000 إعانة الحداث أو توسيع التعاونيات وتحقيق المشاريع االقتصادية 30 7121

2 397 000 مجموع المشروع : 40 

3 000 000 7 175 000 مجموع الجهة : 00

3 000 000 7 175 000 مجموع البرنامج : 030

3 000 000 7 175 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.35.000
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قانون المالية المعدل لسنة 2020 

النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية

2 400 000 000 النفقات الطارئة و المخصصات االحتياطية............
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الفصل : 1.2.1.4.0.36.000 النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية 199

المصالح المشتركة 00

اقتطاعات لفائدة فصول أخرى 10 160

--- إقتطاعات لفائدة فصول الموظفين و األعوان 10 05

2 400 000 000 إقتطاعات لفائدة فصول المعدات و النفقات المختلفة 20 05

2 400 000 000 مجموع المشروع : 10 

2 400 000 000 مجموع الجهة : 00

2 400 000 000 مجموع البرنامج : 199

2 400 000 000 مجموع الفصل : 1.2.1.4.0.36.000
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قانون المالية المعدل لسنة 2020 

المندوبية السامية للتخطيط

ميزانية التسيير

324 528 000 الموظفون و األعوان.................................

130 377 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

17 693 000 اعتمادات األداء.......................................

4 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2021 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

القيادة والدعم 150

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

282 014 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

5 448 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

37 066 000 إسهام في أنظمة التقاعد 13 131

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين 22 113

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 40 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50 

--- تعويض عن التنصيب 51 1229

--- تعويض عن التمثيل 52 1229

--- تعويض عن مصاريف اللباس 53 1222

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 54 1229

--- مساعدة استثنائية عن السكن 55 143

--- تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 56 1221

تعويضات عن ااالعباء 60 

--- تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 61 125

--- تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 62 124

--- مكافآت للسائقين 63 123

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 70 129

324 528 000 مجموع المشروع : 10 

324 528 000 مجموع الجهة : 00

324 528 000 مجموع البرنامج : 150

324 528 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.42.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

إنتاج المعلومة اإلحصائية والحسابات الوطنية 126

المصالح المشتركة 00

إنتاج ونشر المعلومة االحصائية 10 132

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 11 455

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 13 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 14 471

100 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 15 434

8 000 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 16 4221

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات تقنية 21 452

--- دراسات معلومياتية 22 453

--- دراسات ومساعدات 23 451

--- دراسات عامة 24 451

شراء األمتعة 30 

300 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

400 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

270 000 اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

1 500 000 شراء الوقود والزيوت 36 331

100 000 شراء قطع الغيار للعتاد التقني 37 372

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 38 328

80 000 شراء لوازم المطبعة 39 353

نفقات مختلفة 40 

1 492 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

100 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 44 4132

50 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 45 4132

1 700 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 46 499

4 000 000 مصاريف خدمات تتعلق بوضع رهن اإلشارة أعوان مؤقتين المرتبطة باألبحاث والدراسات 
اإلحصائية 47 459

173 000 مصاريف النشر والطبع 48 351

400 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 49 4131

اكتراءات 50 

19 233 000 كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 51 4421

--- اكتراء وسائل النقل 52 4421
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

عتاد و لوازم ونفقات مختلفة 60 

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 61 363

--- مصاريف ملء المطفآت 62 369

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 63 399

40 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 64 461

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 65 361

--- شراء مواد التنظيف 66 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 67 491

289 000 مساهمة المغرب في منظمات اإلحصائية الدولية 70 591

38 227 000 مجموع المشروع : 10 

إنتاج الحسابات الوطنية 20 132

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 11 455

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 13 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 14 471

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات تقنية 21 452

--- دراسات معلومياتية 22 453

--- دراسات ومساعدات 23 451

--- دراسات عامة 24 451

شراء األمتعة 30 

40 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

30 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

364 000 اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

نفقات مختلفة 40 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 45 4132

--- مصاريف النشر والطبع 46 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 47 461

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 48 4131
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

اكتراءات 50 

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 51 4421

--- اكتراء وسائل النقل 52 4421

434 000 مجموع المشروع : 20 

38 661 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

إنتاج ونشر المعلومة االحصائية 10 132

1 400 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

150 000 شراء الوقود والزيوت 20 331

1 462 000 كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 30 4421

3 012 000 مجموع المشروع : 10 

3 012 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

إنتاج ونشر المعلومة االحصائية 10 132

1 250 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

100 000 شراء الوقود والزيوت 20 331

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 30 4421

1 350 000 مجموع المشروع : 10 

1 350 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

إنتاج ونشر المعلومة االحصائية 10 132

2 300 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

150 000 شراء الوقود والزيوت 20 331

2 114 000 كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 30 4421

4 564 000 مجموع المشروع : 10 

4 564 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

إنتاج ونشر المعلومة االحصائية 10 132

2 200 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

200 000 شراء الوقود والزيوت 20 331

1 526 000 كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 30 4421

3 926 000 مجموع المشروع : 10 

3 926 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

إنتاج ونشر المعلومة االحصائية 10 132

1 000 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

100 000 شراء الوقود والزيوت 20 331
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 30 4421

1 100 000 مجموع المشروع : 10 

1 100 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

إنتاج ونشر المعلومة االحصائية 10 132

2 800 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

150 000 شراء الوقود والزيوت 20 331

3 626 000 كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 30 4421

6 576 000 مجموع المشروع : 10 

6 576 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

إنتاج ونشر المعلومة االحصائية 10 132

2 200 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

150 000 شراء الوقود والزيوت 20 331

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 30 4421

2 350 000 مجموع المشروع : 10 

2 350 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

إنتاج ونشر المعلومة االحصائية 10 132

500 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

100 000 شراء الوقود والزيوت 20 331

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 30 4421

600 000 مجموع المشروع : 10 

600 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

إنتاج ونشر المعلومة االحصائية 10 132

900 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

100 000 شراء الوقود والزيوت 20 331

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 30 4421

1 000 000 مجموع المشروع : 10 

1 000 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

إنتاج ونشر المعلومة االحصائية 10 132

400 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

100 000 شراء الوقود والزيوت 20 331

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 30 4421

500 000 مجموع المشروع : 10 

500 000 مجموع الجهة : 10
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

إنتاج ونشر المعلومة االحصائية 10 132

600 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

100 000 شراء الوقود والزيوت 20 331

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 30 4421

700 000 مجموع المشروع : 10 

700 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

إنتاج ونشر المعلومة االحصائية 10 132

300 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 10 4221

100 000 شراء الوقود والزيوت 20 331

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 30 4421

400 000 مجموع المشروع : 10 

400 000 مجموع الجهة : 12

64 739 000 مجموع البرنامج : 126

الدراسات واألبحاث السوسيو اقتصادية والديموغرافية والدراسات المتعلقة بالتنمية المستدامة ، 
التوقعات والمستقبلية 127

المصالح المشتركة 00

الدراسات القطاعية والدراسات المتعلقة بالتنمية المستدامة 10 132

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 11 455

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 13 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 14 471

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات تقنية 21 452

--- دراسات معلومياتية 22 453

--- دراسات ومساعدات 23 451

--- دراسات عامة 24 451

شراء األمتعة 30 

30 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

40 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

147 000 اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

نفقات مختلفة 40 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 45 4132

--- مصاريف النشر والطبع 46 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 47 461

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 48 4131

اكتراءات 50 

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 51 4421

--- اكتراء وسائل النقل 52 4421

1 200 000 مساهمة المغرب للمعهد اإلفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط 60 591

1 417 000 مجموع المشروع : 10 

الدراسات واألبحاث الديموغرافية وتتبع ظروف معيشة السكان 20 132

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 11 455

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 13 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 14 471

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات تقنية 21 452

--- دراسات معلومياتية 22 453

--- دراسات ومساعدات 23 451

--- دراسات عامة 24 451

شراء األمتعة 30 

40 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

40 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

نفقات مختلفة 40 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 45 4132

--- مصاريف النشر والطبع 46 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 47 461

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 48 4131

1348



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

اكتراءات 50 

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 51 4421

--- اكتراء وسائل النقل 52 4421

80 000 مجموع المشروع : 20 

تحليل الظرفية 30 132

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 11 455

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 13 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 14 471

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات تقنية 21 452

--- دراسات معلومياتية 22 453

--- دراسات ومساعدات 23 451

--- دراسات عامة 24 451

شراء األمتعة 30 

20 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

20 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

نفقات مختلفة 40 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 45 4132

--- مصاريف النشر والطبع 46 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 47 461

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 48 4131

اكتراءات 50 

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 51 4421

--- اكتراء وسائل النقل 52 4421

40 000 مجموع المشروع : 30 

الدراسات المتعلقة بالتوقعات وبالمستقبلية 40 132

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 11 455
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 13 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 14 471

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات تقنية 21 452

--- دراسات معلومياتية 22 453

--- دراسات ومساعدات 23 451

--- دراسات عامة 24 451

شراء األمتعة 30 

40 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

30 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

نفقات مختلفة 40 

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 45 4132

--- مصاريف النشر والطبع 46 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 47 461

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 48 4131

اكتراءات 50 

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 51 4421

--- اكتراء وسائل النقل 52 4421

70 000 مجموع المشروع : 40 

1 607 000 مجموع الجهة : 00

1 607 000 مجموع البرنامج : 127

تكوين االطر في مجال االحصاء واالقتصاد التطبيقي وعلوم المعلومات 128

المصالح المشتركة 00

تكوين االطر في مجال االحصاء واالقتصاد التطبيقي 10 160

50 000 تعويضات كيلومترية 10 4214

1 200 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 20 4221

100 000 تعويضات المهمة بالخارج 30 4222

800 000 مصاريف الدروس واألتعاب 40 454

40 000 مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 50 121
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الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 60 121

8 836 000 إعانة التسيير لفائدة المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي 70 5512

11 026 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين االطر في مجال علوم المعلومات 20 160

140 000 تعويضات كيلومترية 10 4214

770 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 20 4221

60 000 تعويضات المهمة بالخارج 30 4222

1 000 000 مصاريف الدروس واألتعاب 40 454

160 000 مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 50 121

100 000 تعويضات التاطير و التنشيط لحلقات دراسية و لقاءات تربوية و ايام تكوينية 60 454

120 000 دروس خصوصية وساعات إضافية لرجال التعليم 70 121

1 115 500 إعانة التسيير لمدرسة علوم المعلومات 80 5512

3 465 500 مجموع المشروع : 20 

14 491 500 مجموع الجهة : 00

14 491 500 مجموع البرنامج : 128

القيادة والدعم 150

المصالح المشتركة 00

تدبير الموارد 10 160

تحمالت عقارية 10 

200 000 ضرائب ورسوم 11 2

5 599 737 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

1 800 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

1 560 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 14 499

50 000 مواد اخرى للتدفئة 15 336

1 996 500 دفع لمكتب المفوضية االقتصادية لألمم المتحدة إلفريقيا 16 591

رسوم وإتاوات 20 

3 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

1 000 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

70 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

628 000 مستحقات الماء 24 333

2 149 000 مستحقات الكهرباء 25 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

80 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

80 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

1 800 000 اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 35 372

--- لوازم الكهرباء 36 328
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الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 37 399

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 38 363

--- مصاريف ملء المطفآت 39 369

صيانة و اصالح 40 

62 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 41 4134

599 526 صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 42 4133

360 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 43 4132

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 44 4132

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 45 4131

122 000 صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 46 4133

حظيرة السيارات 50 

300 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 51 4131

1 000 000 شراء الوقود والزيوت 52 331

103 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 53 25

190 000 مصاريف تأمين السيارات 54 4931

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 55 4421

نفقات خاصة بالنقل والتعويضات واالستقبال 60 

400 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 61 4211

300 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 62 4212

230 000 تعويضات كيلومترية 63 4214

16 000 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 64 4221

225 000 تعويضات المهمة بالخارج 65 4222

--- مصاريف االستشاريين ، واألتعاب 66 454

130 000 مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 67 471

50 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 68 471

نفقات مختلفة 70 

110 000 مصاريف طبع وتجليد المؤلفات 71 351

100 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 72 461

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 73 584

--- مصاريف خدمات تتعلق بوضع رهن اإلشارة أعوان مؤقتين المرتبطة باألبحاث والدراسات 
اإلحصائية 74 459

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 75 584

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 76 361

--- شراء مواد التنظيف 77 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 78 491

إعانات ودفوعات 80 

1 020 000 إعانة التسيير لفائدة المركز الوطني للتوثيق 81 5512

--- إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 82 573

--- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 83 5512
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 84 54

--- دفع لصندوق العالقات العمومية 85 54

--- مشاركة و مساهمة في المنظمات الوطنية والدولية 86 59

41 314 763 مجموع المشروع : 10 

دراسات والتكوين 20 160

تكوين وتداريب 10 

--- مصاريف المستشارين ، المحاضرين واألساتذة 11 455

700 000 مصاريف التكوين والتداريب 12 454

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 13 454

--- مصاريف التدريب و التكوين 14 454

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات تقنية 21 452

--- دراسات معلومياتية 22 453

229 000 دراسات ومساعدات 23 451

--- دراسات عامة 24 451

929 000 مجموع المشروع : 20 

تنظيم الندوات والمؤتمرات 30 160

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف المهام وإقامة الخبراء األجانب بالمغرب 11 4711

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 12 471

19 000 مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 13 471

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 14 454

--- مصاريف النشر والطبع 15 351

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 16 461

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 17 461

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 18 359

--- مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 19 359

اكتراء 20 

--- اكتراء قاعات المحاضرات 21 4414

--- اكتراء األروقة 22 4414

--- اكتراء وسائل النقل 23 4421

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 24 4423

--- اكتراء العتاد واألثاث 25 4424

نفقات مختلفة 30 

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 31 459

--- دراسات ومساعدات 32 451

--- دراسات معلومياتية 33 453
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف نقل المبعوثين األجانب 34 4219

19 000 مجموع المشروع : 30 

42 262 763 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تدبير الموارد 10 160

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 12 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 13 471

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 14 4221

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات معلومياتية 21 453

--- دراسات ومساعدات 22 451

شراء األمتعة 30 

30 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

30 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

--- مصاريف ملء المطفآت 37 369

نفقات مختلفة 40 

175 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

--- صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 45 4132

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 46 4131

--- مصاريف النشر والطبع 47 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 48 461

430 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 49 499

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 50 4421

--- مصاريف خدمات تتعلق بوضع رهن اإلشارة أعوان مؤقتين المرتبطة باألبحاث والدراسات 
اإلحصائية 60 459

665 000 مجموع المشروع : 10 

665 000 مجموع الجهة : 01

1354



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الشرق 02

تدبير الموارد 10 160

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 12 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 13 471

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 14 4221

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات معلومياتية 21 453

--- دراسات ومساعدات 22 451

شراء األمتعة 30 

20 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

10 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

35 000 مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

--- مصاريف ملء المطفآت 37 369

نفقات مختلفة 40 

200 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

--- صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 45 4132

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 46 4131

--- مصاريف النشر والطبع 47 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 48 461

180 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 49 499

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 50 4421

445 000 مجموع المشروع : 10 

445 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تدبير الموارد 10 160

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 12 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 13 471

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 14 4221
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بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات معلومياتية 21 453

--- دراسات ومساعدات 22 451

شراء األمتعة 30 

32 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

5 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

--- مصاريف ملء المطفآت 37 369

نفقات مختلفة 40 

304 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

--- صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 45 4132

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 46 4131

--- مصاريف النشر والطبع 47 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 48 461

386 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 49 499

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 50 4421

--- مصاريف خدمات تتعلق بوضع رهن اإلشارة أعوان مؤقتين المرتبطة باألبحاث والدراسات 
اإلحصائية 60 459

727 000 مجموع المشروع : 10 

727 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تدبير الموارد 10 160

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 12 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 13 471

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 14 4221

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات معلومياتية 21 453

--- دراسات ومساعدات 22 451

شراء األمتعة 30 

35 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

15 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351
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الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

24 000 اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

--- مصاريف ملء المطفآت 37 369

نفقات مختلفة 40 

135 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

10 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

5 000 صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 45 4132

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 46 4131

30 000 مصاريف النشر والطبع 47 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 48 461

346 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 49 499

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 50 4421

--- مصاريف خدمات تتعلق بوضع رهن اإلشارة أعوان مؤقتين المرتبطة باألبحاث والدراسات 
اإلحصائية 60 459

600 000 مجموع المشروع : 10 

600 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تدبير الموارد 10 160

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 12 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 13 471

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 14 4221

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات معلومياتية 21 453

--- دراسات ومساعدات 22 451

شراء األمتعة 30 

20 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

20 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

--- مصاريف ملء المطفآت 37 369

1357



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 40 

120 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

--- صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 45 4132

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 46 4131

20 000 مصاريف النشر والطبع 47 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 48 461

725 200 مصاريف حراسة المباني االدارية 49 499

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 50 4421

905 200 مجموع المشروع : 10 

905 200 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تدبير الموارد 10 160

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 12 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 13 471

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 14 4221

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات معلومياتية 21 453

--- دراسات ومساعدات 22 451

شراء األمتعة 30 

32 500 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

32 500 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

30 000 اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

--- مصاريف ملء المطفآت 37 369

نفقات مختلفة 40 

350 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

--- صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 45 4132

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 46 4131
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

25 000 مصاريف النشر والطبع 47 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 48 461

638 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 49 499

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 50 4421

--- مصاريف خدمات تتعلق بوضع رهن اإلشارة أعوان مؤقتين المرتبطة باألبحاث والدراسات 
اإلحصائية 60 459

1 108 000 مجموع المشروع : 10 

1 108 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تدبير الموارد 10 160

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 12 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 13 471

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 14 4221

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات معلومياتية 21 453

--- دراسات ومساعدات 22 451

شراء األمتعة 30 

30 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

30 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

10 000 اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

--- مصاريف ملء المطفآت 37 369

نفقات مختلفة 40 

210 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

20 000 صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 45 4132

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 46 4131

20 000 مصاريف النشر والطبع 47 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 48 461

368 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 49 499

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 50 4421

688 000 مجموع المشروع : 10 

688 000 مجموع الجهة : 07
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة درعة - تافياللت 08

تدبير الموارد 10 160

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 12 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 13 471

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 14 4221

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات معلومياتية 21 453

--- دراسات ومساعدات 22 451

شراء األمتعة 30 

15 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

15 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

--- مصاريف ملء المطفآت 37 369

نفقات مختلفة 40 

130 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

--- صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 45 4132

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 46 4131

15 000 مصاريف النشر والطبع 47 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 48 461

424 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 49 499

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 50 4421

599 000 مجموع المشروع : 10 

599 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

تدبير الموارد 10 160

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 12 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 13 471

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 14 4221
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات معلومياتية 21 453

--- دراسات ومساعدات 22 451

شراء األمتعة 30 

5 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

10 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

--- مصاريف ملء المطفآت 37 369

نفقات مختلفة 40 

80 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

--- صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 45 4132

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 46 4131

20 000 مصاريف النشر والطبع 47 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 48 461

198 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 49 499

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 50 4421

313 000 مجموع المشروع : 10 

313 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

تدبير الموارد 10 160

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 12 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 13 471

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 14 4221

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات معلومياتية 21 453

--- دراسات ومساعدات 22 451

شراء األمتعة 30 

15 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

10 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- اشتراك وتوثيق 33 352
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

--- مصاريف ملء المطفآت 37 369

نفقات مختلفة 40 

67 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

--- صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 45 4132

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 46 4131

15 000 مصاريف النشر والطبع 47 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 48 461

185 537 مصاريف حراسة المباني االدارية 49 499

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 50 4421

292 537 مجموع المشروع : 10 

292 537 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

تدبير الموارد 10 160

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 12 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 13 471

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 14 4221

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات معلومياتية 21 453

--- دراسات ومساعدات 22 451

شراء األمتعة 30 

20 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

30 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

--- مصاريف ملء المطفآت 37 369

نفقات مختلفة 40 

119 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 45 4132

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 46 4131

50 000 مصاريف النشر والطبع 47 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 48 461

216 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 49 499

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 50 4421

435 000 مجموع المشروع : 10 

435 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تدبير الموارد 10 160

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف التكوين والتداريب 11 454

--- مصاريف االستقباالت واالحتفاالت 12 471

--- اإليواء واإلطعام ومصاريف اإلستقبال 13 471

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 14 4221

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20 

--- دراسات معلومياتية 21 453

--- دراسات ومساعدات 22 451

شراء األمتعة 30 

30 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

20 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 32 351

--- اشتراك وتوثيق 33 352

--- شراء المؤلفات وطبع الوثائق 34 352

--- مواد اخرى للتدفئة 35 336

--- شراء الوقود والزيوت 36 331

--- مصاريف ملء المطفآت 37 369

نفقات مختلفة 40 

80 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 41 4111

10 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

10 000 صيانة وإصالح العتاد المعلومياتي وعتاد التهوية 43 4133

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 44 4132

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 45 4132

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 46 4131

20 000 مصاريف النشر والطبع 47 351

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 48 461

329 000 مصاريف حراسة المباني االدارية 49 499
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الفصل : 1.2.1.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- كراء السيارات بسائق أو بدون سائق 50 4421

499 000 مجموع المشروع : 10 

499 000 مجموع الجهة : 12

49 539 500 مجموع البرنامج : 150

130 377 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.42.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

إنتاج المعلومة اإلحصائية والحسابات الوطنية 126

المصالح المشتركة 00

إنتاج ونشر المعلومة االحصائية 10 132

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- 600 000 أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 24 872

شراء األمتعة 30 

1 000 000 4 925 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- 50 000 شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

--- --- شراء عتاد طبي 35 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

1 000 000 5 575 000 مجموع المشروع : 10 

إنتاج الحسابات الوطنية 20 132

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 24 872

شراء األمتعة 30 

--- 220 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- 100 000 شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

1365



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

320 000 مجموع المشروع : 20 

1 000 000 5 895 000 مجموع الجهة : 00

1 000 000 5 895 000 مجموع البرنامج : 126

الدراسات واألبحاث السوسيو اقتصادية والديموغرافية والدراسات المتعلقة 
بالتنمية المستدامة ، التوقعات والمستقبلية 127

المصالح المشتركة 00

الدراسات القطاعية والدراسات المتعلقة بالتنمية المستدامة 10 132

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 24 872

شراء األمتعة 30 

--- 100 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

100 000 مجموع المشروع : 10 

الدراسات واألبحاث الديموغرافية وتتبع ظروف معيشة السكان 20 132

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 24 872

شراء األمتعة 30 

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- 100 000 شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

300 000 مجموع المشروع : 20 

تحليل الظرفية 30 132

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 24 872

شراء األمتعة 30 

--- 120 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

120 000 مجموع المشروع : 30 

الدراسات المتعلقة بالتوقعات وبالمستقبلية 40 132

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 24 872

شراء األمتعة 30 

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

200 000 مجموع المشروع : 40 

720 000 مجموع الجهة : 00

720 000 مجموع البرنامج : 127

تكوين االطر في مجال االحصاء واالقتصاد التطبيقي وعلوم المعلومات 128

المصالح المشتركة 00

تكوين االطر في مجال االحصاء واالقتصاد التطبيقي 10 160

--- 2 942 000 إعانة التجهيز للمعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي 10 7512

2 942 000 مجموع المشروع : 10 

تكوين االطر في مجال علوم المعلومات 20 160

--- 1 350 000 إعانة التجهيز لمدرسة علوم المعلومات 10 7512

1 350 000 مجموع المشروع : 20 

4 292 000 مجموع الجهة : 00

4 292 000 مجموع البرنامج : 128

القيادة والدعم 150

المصالح المشتركة 00

تدبير الموارد 10 160

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- 38 000 دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

شراء االراضي و البنايات 20 

--- --- شراء األراضي 21 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 22 813

بناء وتهيئة 30 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 31 8211

2 000 000 1 550 000 أشغال التهيئة واإلقامة 32 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 33 872

شراء األمتعة 40 

1 000 000 2 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 41 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 42 84

--- 200 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 43 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 44 849

--- --- شراء عتاد طبي 45 849

شراء السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

إعانات ودفوعات 80 

--- 2 000 000 إعانة التجهيز للمركز الوطني للتوثيق 81 7512

--- --- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 82 7512

--- --- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 83 74

3 000 000 5 788 000 مجموع المشروع : 10 

3 000 000 5 788 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تدبير الموارد 10 160

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 23 872

شراء األمتعة 30 

--- 20 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

20 000 مجموع المشروع : 10 

20 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

تدبير الموارد 10 160

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- 4 500 أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 23 872

شراء األمتعة 30 

--- 40 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 20 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

64 500 مجموع المشروع : 10 

64 500 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تدبير الموارد 10 160

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- 6 000 أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 23 872

شراء األمتعة 30 

--- 18 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

24 000 مجموع المشروع : 10 

24 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تدبير الموارد 10 160

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- 10 000 أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 23 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء األمتعة 30 

--- 95 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- 10 000 شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

115 000 مجموع المشروع : 10 

115 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تدبير الموارد 10 160

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 23 872

شراء األمتعة 30 

--- 30 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

30 000 مجموع المشروع : 10 

30 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تدبير الموارد 10 160

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 100 000 أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 23 872

شراء األمتعة 30 

--- 38 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

138 000 مجموع المشروع : 10 

138 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تدبير الموارد 10 160

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- 115 000 أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 23 872

شراء األمتعة 30 

--- 110 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- 58 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

283 000 مجموع المشروع : 10 

283 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

تدبير الموارد 10 160

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- 7 000 أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 23 872

شراء األمتعة 30 

--- 55 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- 7 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

69 000 مجموع المشروع : 10 

69 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

تدبير الموارد 10 160

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 23 872

شراء األمتعة 30 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- 20 000 شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

20 000 مجموع المشروع : 10 

20 000 مجموع الجهة : 09
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة كلميم - واد نون 10

تدبير الموارد 10 160

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 23 872

شراء األمتعة 30 

--- 15 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

15 000 مجموع المشروع : 10 

15 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

تدبير الموارد 10 160

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- 35 000 أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 23 872

شراء األمتعة 30 

--- 35 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- 24 500 شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

94 500 مجموع المشروع : 10 

94 500 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تدبير الموارد 10 160

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 10 

--- --- دراسات تقنية متعلقة بالبناء والتهيئة 11 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 12 889

بناء وتهيئة 20 

--- --- تشييد المباني اإلدارية 21 8211

--- 25 000 أشغال التهيئة واإلقامة 22 872

--- --- أشغال التهيئة و االقامة الخاصة بالمباني والمساكن االدارية 23 872

شراء األمتعة 30 

--- 40 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

--- 40 000 شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- 20 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 33 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 34 849

شراء السيارات 40 

--- --- شراء السيارات النفعية 41 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 42 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 43 8513

125 000 مجموع المشروع : 10 

125 000 مجموع الجهة : 12

3 000 000 6 786 000 مجموع البرنامج : 150

4 000 000 17 693 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.42.000
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قانون المالية المعدل لسنة 2020 

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

ميزانية التسيير

332 308 000 الموظفون و األعوان.................................

649 717 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

685 813 000 اعتمادات األداء.......................................

77 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2021 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

الدعم والمصالح المتعددة 610

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 660

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

126 550 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

2 329 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

16 307 000 إسهام في أنظمة التقاعد 13 131

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين 22 113

--- أجور المستخدمين المياومين 23 113

--- تعويضات جزافية عن األعمال اإلضافية 30 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 40 

--- تعويض عن التنصيب 41 1229

--- منح ومكافآت الوالدة 42 142

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 43 1229

80 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 44 121

تعويضات عن االخطار واالعباء 50 

--- تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 51 125

--- مكافآت للسائقين 52 123

--- تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 53 124

--- تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 54 1221

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 60 129

145 266 000 مجموع المشروع : 10 

145 266 000 مجموع الجهة : 00

145 266 000 مجموع البرنامج : 610

دعم وقيادة  620

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 660

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

162 813 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

3 111 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

20 722 000 إسهام في أنظمة التقاعد 13 131

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- المستخدمون التقنيون ومستخدمو اإلشراف 22 112

--- أجور المستخدمين العرضيين 23 113

--- أجور المستخدمين المياومين 24 113
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تعويضات عن الساعات االضافية 40 

100 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 41 121

36 000 مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 42 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50 

20 000 تعويض عن التنصيب 51 1229

--- مساعدة استثنائية عن السكن 52 143

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 53 1229

تعويضات عن االخطار واالعباء 60 

5 000 مكافآت للسائقين 61 123

20 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 62 125

215 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 70 1221

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 80 129

187 042 000 مجموع المشروع : 10 

187 042 000 مجموع الجهة : 00

187 042 000 مجموع البرنامج : 620

332 308 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.46.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

التعمير و الهندسة المعمارية  602

المصالح المشتركة 00

المساهمة في نفقات التسيير للوكاالت الحضرية 10 660

--- إعانة التسيير للوكاالت الحضرية الحديثة 10 5511

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

المساهمة في نفقات التسيير للوكاالت الحضرية 10 660

19 500 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لطنجة 10 5511

17 300 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لتطوان 20 5511

10 000 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للعرائش 30 5511

12 500 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للحسيمة 40 5511

59 300 000 مجموع المشروع : 10 

59 300 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

المساهمة في نفقات التسيير للوكاالت الحضرية 10 660

19 500 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لوجدة 10 5511

12 500 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للناضور 20 5511

32 000 000 مجموع المشروع : 10 

32 000 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

المساهمة في نفقات التسيير للوكاالت الحضرية 10 660

29 000 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية وإنقاد لفاس 10 5511

21 000 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لمكناس 20 5511

20 500 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لتازة 30 5511

70 500 000 مجموع المشروع : 10 

70 500 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

المساهمة في نفقات التسيير للوكاالت الحضرية 10 660

27 000 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للرباط وسال 10 5511

12 000 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية بالخميسات 20 5511

12 300 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للصخيرات تمارة 30 5511

19 500 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للقنيطرة- سيدي قاسم 40 5511

70 800 000 مجموع المشروع : 10 

70 800 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

المساهمة في نفقات التسيير للوكاالت الحضرية 10 660

13 500 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية بخنيفرة 10 5511
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

19 500 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لبني مالل 20 5511

33 000 000 مجموع المشروع : 10 

33 000 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

المساهمة في نفقات التسيير للوكاالت الحضرية 10 660

16 500 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لسطات 10 5511

7 900 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لبرشيد 20 5511

13 500 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية بالجديدة 30 5511

37 900 000 مجموع المشروع : 10 

37 900 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

المساهمة في نفقات التسيير للوكاالت الحضرية 10 660

27 400 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لمراكش 10 5511

10 000 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة 20 5511

12 000 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للصويرة 30 5511

16 000 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية آلسفي 40 5511

65 400 000 مجموع المشروع : 10 

65 400 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

المساهمة في نفقات التسيير للوكاالت الحضرية 10 660

14 000 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للرشيدية 10 5511

14 000 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لورزازات - زاكورة 20 5511

28 000 000 مجموع المشروع : 10 

28 000 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

المساهمة في نفقات التسيير للوكاالت الحضرية 10 660

22 500 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية ألكادير 10 5511

9 500 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لتارودانت 20 5511

32 000 000 مجموع المشروع : 10 

32 000 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

المساهمة في نفقات التسيير للوكاالت الحضرية 10 660

12 500 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لكلميم - أسمارة 10 5511

12 500 000 مجموع المشروع : 10 

12 500 000 مجموع الجهة : 10
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

المساهمة في نفقات التسيير للوكاالت الحضرية 10 660

17 800 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية للعيون 10 5511

17 800 000 مجموع المشروع : 10 

17 800 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

المساهمة في نفقات التسيير للوكاالت الحضرية 10 660

10 800 000 إعانة التسيير للوكالة الحضرية لواد الدهب - أوسيرد 10 5511

10 800 000 مجموع المشروع : 10 

10 800 000 مجموع الجهة : 12

470 000 000 مجموع البرنامج : 602

السكنى وتاطير القطاع  604

المصالح المشتركة 00

دراسات عامة في مجال السكن  10 610

500 000 دراسات عامة 10 451

--- دراسات وتحريات عامة 20 451

--- مصاريف الدراسات واألبحاث والخبرة 30 459

500 000 مجموع المشروع : 10 

الجودة والمعيرة  20 660

2 300 000 دراسات عامة 10 451

--- دراسات تقنية 20 452

--- جائزة الهندسة المعمارية و االسكان 30 589

2 300 000 مجموع المشروع : 20 

اإلنعاش العقاري  30 610

3 300 000 دراسات عامة 10 451

--- دراسات وتحريات عامة 20 451

3 300 000 مجموع المشروع : 30 

6 100 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تأطير القطاع  10 610

150 000 دراسات عامة 10 451

150 000 مجموع المشروع : 10 

150 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

تأطير القطاع  10 610

125 000 دراسات عامة 10 451

125 000 مجموع المشروع : 10 

125 000 مجموع الجهة : 02
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الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة فاس - مكناس 03

تأطير القطاع  10 610

150 000 دراسات عامة 10 451

150 000 مجموع المشروع : 10 

150 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تأطير القطاع  10 610

150 000 دراسات عامة 10 451

150 000 مجموع المشروع : 10 

150 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

تأطير القطاع  10 610

125 000 دراسات عامة 10 451

125 000 مجموع المشروع : 10 

125 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

تأطير القطاع  10 610

175 000 دراسات عامة 10 451

175 000 مجموع المشروع : 10 

175 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

تأطير القطاع  10 610

150 000 دراسات عامة 10 451

150 000 مجموع المشروع : 10 

150 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

تأطير القطاع  10 610

100 000 دراسات عامة 10 451

100 000 مجموع المشروع : 10 

100 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

تأطير القطاع  10 610

100 000 دراسات عامة 10 451

100 000 مجموع المشروع : 10 

100 000 مجموع الجهة : 09
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الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة كلميم - واد نون 10

تأطير القطاع  10 610

75 000 دراسات عامة 10 451

75 000 مجموع المشروع : 10 

75 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

تأطير القطاع  10 610

100 000 دراسات عامة 10 451

100 000 مجموع المشروع : 10 

100 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

تأطير القطاع  10 610

100 000 دراسات عامة 10 451

100 000 مجموع المشروع : 10 

100 000 مجموع الجهة : 12

7 600 000 مجموع البرنامج : 604

سياسة المدينة  605

المصالح المشتركة 00

دراسات 10 660

2 100 000 دراسات وتحريات عامة 10 451

--- دراسات تقنية 20 452

2 100 000 مجموع المشروع : 10 

2 100 000 مجموع الجهة : 00

2 100 000 مجموع البرنامج : 605

الدعم والمصالح المتعددة 610

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 660

تحمالت عقارية 10 

414 596 ضرائب ورسوم 11 2

10 219 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

1 200 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

1 700 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499

47 000 صيانة المساحات الخضراء 16 419

70 680 شراء النباتات 17 874

2 880 000 دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 18 451

4 000 000 دراسات عامة وتدقيق 19 451
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الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

رسوم وإتاوات 20 

2 750 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

650 000 مستحقات الماء 23 333

603 000 مستحقات الكهرباء 24 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- شراء عتاد تقني 32 846

420 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 33 351

40 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 34 4134

221 300 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 35 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 36 4132

38 700 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 37 4133

--- اكتراء العتاد واألثاث 38 4424

--- شراء عتاد كهربائي وإلكتروني 39 844

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

1 500 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

148 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

نقل وتنقل 50 

600 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

400 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

200 000 تعويضات كيلومترية 53 4214

10 500 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

400 000 تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

72 720 مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

464 000 مصاريف النشر والطبع 57 351

--- مصاريف نقل المبعوثين األجانب 58 4219

5 000 إعانة لفائدة مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال اإلجتماعية للتربية 59 573

نفقات مختلفة 60 

60 000 لباس 61 342

1 106 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

15 000 مصاريف االحتفاالت الرسمية 63 472

350 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 64 461

1 189 000 اشتراك وتوثيق 65 352

--- دراسات تقنية 66 452

520 000 مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 67 591
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الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

3 607 600 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 68 454

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 69 584

نفقات أخرى 70 

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 71 584

30 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية 72 328

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 73 391

30 000 شراء مأطورات لإلشارة 74 399

150 000 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 75 399

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 76 459

--- دفع لفائدة مركز الكفاءة تغير المناخ في المغرب 77 571

--- شراء البرامج المعلومياتية 78 8921

--- شراء الهدايا للشخصيات 79 499

صيانة و اصالح 80 

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 81 4132

100 000 صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 82 4133

--- صيانة مواقع الويب 83 4133

--- تعويضات إقامة الخبراء األجانب المكلفين بمهمة في المغرب 84 4711

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 90

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 91 361

--- شراء مواد التنظيف 92 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 93 491

46 701 596 مجموع المشروع : 10 

مساعدة لألعمال اإلجتماعية 20 660

100 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 10 573

4 000 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 20 573

4 100 000 مجموع المشروع : 20 

إعانات و تحويالت 30 660

--- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 10 5512

--- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 20 54

مجموع المشروع : 30 

50 801 596 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

35 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

400 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454
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الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 22 472

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

5 000 اشتراك وتوثيق 24 352

30 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 25 351

25 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 26 353

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 27 451

90 000 مصاريف النشر والطبع 28 351

585 000 مجموع المشروع : 10 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 20 

دعم المهام 21 660

تحمالت عقارية 10 

120 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

160 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 12 499

--- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

--- مصنوعات رصاصية و لوازم صحية 14 327

--- لوازم الكهرباء 15 328

--- شراء مواد ولوازم للحدائق 16 399

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

--- مستحقات الماء 23 333

--- مستحقات الكهرباء 24 332

--- ضرائب ورسوم 25 2

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

نقل وتنقل 50 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

20 000 تعويضات كيلومترية 53 4214
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الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

350 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- مصاريف نقل المبعوثين األجانب 57 4219

نفقات مختلفة 60 

--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 67 591

650 000 مجموع المشروع : 21 

التدريس و البحث  22 660

--- االشتراكات والتوثيق 10 352

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 20 461

عتاد تقني ومعلومياتي 30 

--- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 33 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 35 353

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

--- لوازم للمعامل والمختبرات 37 353

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 38 372

نفقات مختلفة 40 

1 000 000 مصاريف الدروس واألتعاب 41 121

--- تعويضات إقامة الخبراء األجانب المكلفين بمهمة في المغرب 42 4711

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 44 471

--- شراء مواد الصيانة 45 363

1 000 000 مجموع المشروع : 22 

مصاريف الطلبة  23 660

35 000 مصاريف التأمين 10 4932

1 500 شراء األدوية والمواد الصيدلة 20 361

36 500 مجموع المشروع : 23 

تداريب وتكوين 24 660

--- المساهمة في مصاريف المستشارين ومصاريف النقل 10 00

--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات 20 454

--- مصاريف الندوات 30 454

--- مصاريف التكوين 40 454

مجموع المشروع : 24 
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الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

إعانة 25 660

400 000 إعانة التسيير لفائدة المصلحة المسيرة بطريقة مستقلة ( المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 
بتطوان 10 5512

400 000 مجموع المشروع : 25 

2 671 500 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

25 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

450 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 22 472

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

3 000 اشتراك وتوثيق 24 352

30 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 25 351

20 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 26 353

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 27 451

تحمالت عقارية 30

35 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 31 4111

75 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 32 499

638 000 مجموع المشروع : 10 

معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين 20

دعم المهام 21 660

تحمالت عقارية 10

35 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- اكتراء وسائل النقل 12 4421

168 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

--- شراء مواد للتطهير و التنظيف 14 363

رسوم وإتاوات 20

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

--- مستحقات الماء 23 333

--- مستحقات الكهرباء 24 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

20 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424
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الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

عتاد تقني ومعلومياتي 40

10 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 41 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 42 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 43 4133

--- شراء عتاد تقني 44 846

--- مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 45 359

نفقات مختلفة 50

--- منح للتالميذ 51 582

308 904 أتعاب 52 121

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 53 461

--- اشتراك وتوثيق 54 352

--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 55 361

190 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 56 4221

13 500 مصاريف التأمين 57 4932

--- شراء عتاد تقني 58 846

--- شراء عتاد الرسم 59 849

نفقات أخرى 60

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 61 584

--- اكتراء السيارات 62 4421

745 404 مجموع المشروع : 21 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 30

دعم المهام 31 660

تحمالت عقارية 10 

35 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

42 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 12 499

--- اكتراء وسائل النقل 13 4421

--- مصنوعات رصاصية و لوازم صحية 14 327

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

--- مستحقات الماء 23 333

--- مستحقات الكهرباء 24 332

--- ضرائب ورسوم 25 2

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

10 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 31 353

20 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134
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الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 35 4133

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

نقل وتنقل 50 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

--- تعويضات كيلومترية 53 4214

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

107 000 مجموع المشروع : 31 

التدريس و البحث  32 660

20 000 االشتراكات والتوثيق 10 352

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 20 461

عتاد تقني ومعلومياتي 30 

--- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

نفقات مختلفة 40 

540 000 مصاريف الدروس واألتعاب 41 121

--- تعويضات إقامة الخبراء األجانب المكلفين بمهمة في المغرب 42 4711

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 44 471

560 000 مجموع المشروع : 32 

مصاريف الطلبة  33 660

--- مصاريف التأمين 10 4932

--- شراء األدوية والمواد الصيدلة 20 361

مجموع المشروع : 33 

تداريب وتكوين 34 660

--- المساهمة في مصاريف المستشارين ومصاريف النقل 10 00

--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات 20 454

--- مصاريف الندوات 30 454

--- مصاريف التكوين 40 454

مجموع المشروع : 34 
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الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

إعانة 35 660

--- إعانة التسيير لفائدة المصلحة المسيرة بطريقة مستقلة ( المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 10 5512

مجموع المشروع : 35 

2 050 404 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

35 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

680 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 22 472

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

5 000 اشتراك وتوثيق 24 352

40 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 25 351

30 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 26 353

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 27 451

تحمالت عقارية 30

40 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 31 4111

106 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 32 499

936 000 مجموع المشروع : 10 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 20 

دعم المهام 21 660

تحمالت عقارية 10 

120 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

160 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 12 499

--- اكتراء وسائل النقل 13 4421

--- مصنوعات رصاصية و لوازم صحية 14 327

--- لوازم الكهرباء 15 328

--- شراء مواد ولوازم للحدائق 16 399

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

--- مستحقات الماء 23 333

--- مستحقات الكهرباء 24 332

--- ضرائب ورسوم 25 2

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

نقل وتنقل 50 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

15 000 تعويضات كيلومترية 53 4214

400 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- مصاريف نقل المبعوثين األجانب 57 4219

نفقات مختلفة 60 

--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 67 591

695 000 مجموع المشروع : 21 

التدريس و البحث  22 660

--- االشتراكات والتوثيق 10 352

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 20 461

عتاد تقني ومعلومياتي 30 

--- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 33 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 35 353

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

--- لوازم للمعامل والمختبرات 37 353

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 38 372

نفقات مختلفة 40 

1 400 000 مصاريف الدروس واألتعاب 41 121

--- تعويضات إقامة الخبراء األجانب المكلفين بمهمة في المغرب 42 4711

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 44 471
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء مواد الصيانة 45 363

1 400 000 مجموع المشروع : 22 

مصاريف الطلبة  23 660

50 000 مصاريف التأمين 10 4932

2 000 شراء األدوية والمواد الصيدلة 20 361

52 000 مجموع المشروع : 23 

تداريب وتكوين 24 660

--- المساهمة في مصاريف المستشارين ومصاريف النقل 10 00

--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات 20 454

--- مصاريف الندوات 30 454

--- مصاريف التكوين 40 454

مجموع المشروع : 24 

إعانة 25 660

300 000 إعانة التسيير لفائدة المصلحة المسيرة بطريقة مستقلة ( المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 10 5512

300 000 مجموع المشروع : 25 

معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين 30 

دعم المهام 31 660

تحمالت عقارية 10 

88 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

--- أشغال التهيئة واإلقامة 12 872

28 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

10 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 14 363

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

--- مستحقات الماء 23 333

--- مستحقات الكهرباء 24 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

30 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

عتاد تقني ومعلومياتي 40 

30 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 41 353

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 42 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 43 4133

--- شراء عتاد تقني 44 846

--- مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 45 359
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 50 

--- منح للتالميذ 51 582

400 000 أتعاب 52 121

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 53 461

20 000 اشتراك وتوثيق 54 352

--- شراء المواد الكيمائية والبيولوجية وللمختبر 55 361

--- لباس 56 342

10 000 مصاريف التأمين 57 4932

--- شراء عتاد تقني 58 846

--- شراء عتاد الرسم 59 849

نفقات أخرى 60 

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 61 584

--- اكتراء وسائل النقل 62 4421

616 000 مجموع المشروع : 31 

3 999 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

35 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

600 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 22 472

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

10 000 اشتراك وتوثيق 24 352

40 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 25 351

40 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 26 353

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 27 451

725 000 مجموع المشروع : 10 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 20 

دعم المهام 21 660

نقل وتنقل 10 

--- لوازم للمعامل والمختبرات 11 353

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 12 461

50 000 تعويضات كيلومترية 13 4214

2 300 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

50 000 تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

5 000 000 مصاريف الدروس واألتعاب 16 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات إقامة الخبراء األجانب المكلفين بمهمة في المغرب 17 4711

--- أتعاب متعلقة بأشغال البحث وأجر الخدمات 18 454

حظيرة السيارات 20

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 21 4131

--- شراء الوقود والزيوت 22 331

7 400 000 مجموع المشروع : 21 

إعانة 22 660

5 220 000 إعانة التسيير لفائدة المصلحة المسيرة بطريقة مستقلة ( المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 10 5512

5 220 000 مجموع المشروع : 22 

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير 30 

دعم المهام 31 660

نقل وتنقل 10 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 11 4211

--- تعويضات كيلومترية 13 4214

1 200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 14 4221

20 000 تعويضات المهمة بالخارج 15 4222

700 000 مصاريف الدروس واألتعاب 16 454

--- تعويضات إقامة الخبراء األجانب المكلفين بمهمة في المغرب 17 4711

--- مصاريف التأمين 19 4932

حظيرة السيارات 20

40 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 21 4131

60 000 شراء الوقود والزيوت 22 331

2 020 000 مجموع المشروع : 31 

إعانة 32 660

200 000 إعانة التسيير لمصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة 10 5512

200 000 مجموع المشروع : 32 

التدريس و البحث  33 660

70 000 االشتراكات والتوثيق 10 352

عتاد تقني ومعلومياتي 30 

--- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 33 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

60 000 شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 35 353

30 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 36 351

160 000 مجموع المشروع : 33 

15 725 000 مجموع الجهة : 04
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

15 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

320 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 22 472

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

3 000 اشتراك وتوثيق 24 352

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 25 431

20 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 26 351

25 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 27 353

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 28 451

تحمالت عقارية 30

75 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 31 4111

140 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 32 499

598 000 مجموع المشروع : 10 

598 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

35 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

700 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 22 472

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

5 000 اشتراك وتوثيق 24 352

25 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 25 351

20 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 26 353

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 27 451

تحمالت عقارية 30

70 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 31 4111

60 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 32 499

915 000 مجموع المشروع : 10 

915 000 مجموع الجهة : 06

1397



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة مراكش - آسفي 07

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

35 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

350 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 22 472

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

5 000 اشتراك وتوثيق 24 352

30 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 25 351

30 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 26 353

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 27 451

تحمالت عقارية 30

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 31 4111

140 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 32 499

590 000 مجموع المشروع : 10 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 20 

دعم المهام 21 660

تحمالت عقارية 10 

150 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

200 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 12 499

--- اكتراء وسائل النقل 13 4421

--- مصنوعات رصاصية و لوازم صحية 14 327

--- لوازم الكهرباء 15 328

--- شراء مواد ولوازم للحدائق 16 399

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

--- مستحقات الماء 23 333

--- مستحقات الكهرباء 24 332

--- ضرائب ورسوم 25 2

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931

نقل وتنقل 50 

--- مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

15 000 تعويضات كيلومترية 53 4214

400 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- مصاريف نقل المبعوثين األجانب 57 4219

نفقات مختلفة 60 

--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 67 591

--- إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 68 573

765 000 مجموع المشروع : 21 

التدريس و البحث  22 660

--- االشتراكات والتوثيق 10 352

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 20 461

عتاد تقني ومعلومياتي 30 

--- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 33 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 35 353

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

--- لوازم للمعامل والمختبرات 37 353

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 38 372

نفقات مختلفة 40 

1 400 000 مصاريف الدروس واألتعاب 41 121

--- تعويضات إقامة الخبراء األجانب المكلفين بمهمة في المغرب 42 4711

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 44 471

--- شراء مواد الصيانة 45 363

1 400 000 مجموع المشروع : 22 

مصاريف الطلبة  23 660

50 000 مصاريف التأمين 10 4932
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

2 000 شراء األدوية والمواد الصيدلة 20 361

52 000 مجموع المشروع : 23 

تداريب وتكوين 24 660

--- المساهمة في مصاريف المستشارين ومصاريف النقل 10 00

--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات 20 454

--- مصاريف الندوات 30 454

--- مصاريف التكوين 40 454

مجموع المشروع : 24 

إعانة 25 660

1 000 000 إعانة التسيير لفائدة المصلحة المسيرة بطريقة مستقلة ( المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 
بمراكش 10 5512

1 000 000 مجموع المشروع : 25 

3 807 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

15 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

200 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 22 472

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

3 000 اشتراك وتوثيق 24 352

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 25 336

15 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 26 351

20 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 27 353

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 28 451

تحمالت عقارية 30

120 000 صيانة واصالح المساكن االدارية 31 4112

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 32 499

373 000 مجموع المشروع : 10 

373 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

15 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

380 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454

1400



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 22 472

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

5 000 اشتراك وتوثيق 24 352

20 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 25 353

20 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 26 351

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 27 451

--- مصاريف النشر والطبع 28 351

تحمالت عقارية 30

40 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 31 4111

40 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 32 499

520 000 مجموع المشروع : 10 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 20

دعم المهام 21 660

تحمالت عقارية 10 

120 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

130 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 12 499

--- اكتراء وسائل النقل 13 4421

--- مصنوعات رصاصية و لوازم صحية 14 327

--- لوازم الكهرباء 15 328

--- شراء مواد ولوازم للحدائق 16 399

رسوم وإتاوات 20 

--- رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

--- مستحقات الماء 23 333

--- مستحقات الكهرباء 24 332

--- ضرائب ورسوم 25 2

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 26 433

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

15 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 32 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 33 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 34 4424

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

--- شراء الوقود والزيوت 42 331

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

--- مصاريف تأمين السيارات 44 4931
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نقل وتنقل 50 

20 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

20 000 تعويضات كيلومترية 53 4214

250 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

--- مصاريف نقل المبعوثين األجانب 57 4219

نفقات مختلفة 60 

--- مساهمات واشتراكات في المنظمات الدولية 67 591

555 000 مجموع المشروع : 21 

التدريس و البحث  22 660

20 000 االشتراكات والتوثيق 10 352

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 20 461

عتاد تقني ومعلومياتي 30 

--- شراء و تركيب عتاد معلومياتي و برامج معلومياتية 31 845

--- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 32 84

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 33 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- شراء لوازم معلومياتية ونظم معلومياتية 35 353

--- شراء لوازم للعتاد التقني 36 353

--- لوازم للمعامل والمختبرات 37 353

--- شراء قطع الغيار للعتاد التقني 38 372

نفقات مختلفة 40 

500 000 مصاريف الدروس واألتعاب 41 121

--- تعويضات إقامة الخبراء األجانب المكلفين بمهمة في المغرب 42 4711

--- مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 43 471

--- مصاريف اإليواء واإلطعام 44 471

--- شراء مواد الصيانة 45 363

520 000 مجموع المشروع : 22 

مصاريف الطلبة  23 660

10 000 مصاريف التأمين 10 4932

1 500 شراء األدوية والمواد الصيدلة 20 361

11 500 مجموع المشروع : 23 

تداريب وتكوين 24 660

--- المساهمة في مصاريف المستشارين ومصاريف النقل 10 00

--- مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات 20 454

--- مصاريف الندوات 30 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التكوين 40 454

مجموع المشروع : 24 

إعانة 25 660

100 000 إعانة التسيير لفائدة المصلحة المسيرة بطريقة مستقلة ( المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 10 5512

100 000 مجموع المشروع : 25 

1 706 500 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

15 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

325 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 22 472

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

3 000 اشتراك وتوثيق 24 352

15 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 25 351

20 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 26 353

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 27 451

تحمالت عقارية 30

--- صيانة وإصالح المباني اإلدارية 31 4111

75 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 32 499

453 000 مجموع المشروع : 10 

453 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

15 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

510 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 21 454

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 22 472

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

3 000 اشتراك وتوثيق 24 352

35 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 25 351

20 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 26 353

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 27 451
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف النشر والطبع 28 351

583 000 مجموع المشروع : 10 

583 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

15 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

290 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 22 472

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

3 000 اشتراك وتوثيق 24 352

15 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 25 351

30 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 26 353

--- دراسات واتفاقيات ومساعدة تقنية 27 451

تحمالت عقارية 30

50 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 31 4111

--- مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 32 499

403 000 مجموع المشروع : 10 

403 000 مجموع الجهة : 12

84 086 000 مجموع البرنامج : 610

دعم وقيادة  620

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 660

تحمالت عقارية 10 

13 200 ضرائب ورسوم 11 2

245 700 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

2 400 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

--- شراء مواد النظافة والتطهير 14 369

3 000 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499

--- مصاريف تأمين البنايات اإلدارية 16 4932

561 337 صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء لوازم وتوابع كهربائية 18 328

رسوم وإتاوات 20 

11 165 800 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

500 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

1 700 000 مستحقات الماء 23 333
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

1 700 000 مستحقات الكهرباء 24 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

--- شراء عتاد تقني 32 846

1 500 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 33 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 34 4134

700 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 35 353

310 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 36 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 37 4133

--- شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 38 399

--- صيانة و إصالح عتاد المطبخ و المغسلة 39 419

حظيرة السيارات 40 

--- مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

1 400 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

200 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

300 000 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

--- شراء السيارات النفعية 45 8511

--- شراء السيارات السياحية 46 8512

نقل وتنقل 50 

450 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 51 4211

800 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 52 4212

2 000 000 تعويضات كيلومترية 53 4214

15 980 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 54 4221

300 000 تعويضات المهمة بالخارج 55 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

نفقات مختلفة 60 

100 000 لباس 61 342

923 943 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 63 472

250 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 64 461

1 600 000 اشتراك وتوثيق 65 352

100 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة 66 336

60 000 مصاريف الصيانة وإصالح مطافئءالحرائق 67 419

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 68 454

--- صيانة وإصالح عتاد المطبعة 69 4132

اكتراء 70 

--- اكتراء العتاد واألثاث 71 4424

--- اكتراء السيارات 72 4421
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اكتراء قاعات المحاضرات 73 4414

--- اكتراء عتاد تقني 74 4422

--- اكتراء العتاد المعلومياتي والسمعي- البصري 75 4423

--- كراء األروقة وقاعات العرض 76 449

نفقات أخرى 80

1 800 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 81 584

100 000 شراء مواد للتطهير و التنظيف 82 363

100 000 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 83 399

66 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 84 455

--- شراء الهدايا للشخصيات 85 499

199 920 شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 86 399

50 878 شراء مواد مكافحة الحريق 87 369

--- دراسة حول وضع نظام التوثيق 88 451

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 89 584

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 90

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 91 361

--- شراء مواد التنظيف 92 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 93 491

50 576 778 مجموع المشروع : 10 

دراسات 20 660

دراسات 10 

--- دراسات مرتبظة بالبناء والتهيئة التجهيز 11 451

--- دراسات عامة 12 451

--- دراسات التدقيق و التسيير 14 451

مجموع المشروع : 20 

تعاون واتصال ونظم معلوماتية  30 660

دراسات 10 

--- دراسة و إعداد تصميم اإلتصال 11 451

--- دراسات و أعمال االتصال 12 451

--- دراسات معلومياتية 14 453

تعاون وشراكة 20 

2 000 000 مشاركة و مساهمة في المنظمات الوطنية والدولية 21 59

تواصل 30

60 000 تحميض وسحب الصور 31 499

--- صيانة وإصالح العتاد السمعي - البصري 32 4132

1 000 000 مصاريف النشر والطبع والتوزيع واتصال 33 461

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 34 459
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اكتراء حق اإلستعمال و البرامج المعلوماتية 35 4423

3 060 000 مجموع المشروع : 30 

تتبع وتقييم سياسة السكنى  40 610

دراسات 10 

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات وتحريات عامة 12 451

مجموع المشروع : 40 

التأطير القانوني للقطاع  50 660

دراسات 10 

--- دراسات عامة 11 451

--- دراسات قانونية 12 451

مجموع المشروع : 50 

مساعدة لألعمال اإلجتماعية 60 660

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 10 573

6 000 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 20 573

6 000 000 مجموع المشروع : 60 

إعانة التسيير للوكالة الوطنية للتجديد الحضري و تأهيل المباني اآليلة للقسوط  70 660

3 700 000 إعانة التسيير لفائدة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتاهيل المباني اآليلة للسقوط 10 5511

3 700 000 مجموع المشروع : 70 

63 336 778 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

49 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

1 023 300 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 22 471

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

--- اشتراك وتوثيق 24 352

1 072 300 مجموع المشروع : 10 

البنايات اإلدارية  20 660

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

407 200 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

930 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

عتاد وتأثيت 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

1 337 200 مجموع المشروع : 20 

تحديث اإلدارة 30 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- شراء عتاد تقني 12 846

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 13 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 14 4133

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 15 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 16 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 17 461

--- دراسات عامة 18 451

مجموع المشروع : 30 

2 409 500 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

21 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

820 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 22 471

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

--- اشتراك وتوثيق 24 352

841 000 مجموع المشروع : 10 

البنايات اإلدارية  20 660

تحمالت عقارية 10 

--- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

131 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

388 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499

عتاد وتأثيت 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

519 000 مجموع المشروع : 20 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

تحديث اإلدارة 30 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- شراء عتاد تقني 12 846

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 13 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 14 4133

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 15 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 16 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 17 461

--- دراسات عامة 18 451

مجموع المشروع : 30 

1 360 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

45 500 تعويضات كيلومترية 11 4214

1 377 200 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 22 471

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

--- اشتراك وتوثيق 24 352

1 422 700 مجموع المشروع : 10 

البنايات اإلدارية  20 660

تحمالت عقارية 10 

--- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

403 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

906 600 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499

عتاد وتأثيت 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

1 309 600 مجموع المشروع : 20 

تحديث اإلدارة 30 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- شراء عتاد تقني 12 846

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 13 4132

1409



ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 14 4133

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 15 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 16 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 17 461

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

--- دراسات عامة 19 451

مجموع المشروع : 30 

2 732 300 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

39 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

1 824 200 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 22 471

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

--- اشتراك وتوثيق 24 352

1 863 200 مجموع المشروع : 10 

البنايات اإلدارية  20 660

تحمالت عقارية 10 

--- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

684 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

1 077 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499

عتاد وتأثيت 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

1 761 000 مجموع المشروع : 20 

تحديث اإلدارة 30 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- شراء عتاد تقني 12 846

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 13 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 14 4133

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 15 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 16 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 17 461
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات عامة 18 451

مجموع المشروع : 30 

3 624 200 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

23 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

535 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 22 471

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

--- اشتراك وتوثيق 24 352

558 000 مجموع المشروع : 10 

البنايات اإلدارية  20 660

تحمالت عقارية 10 

--- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

312 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

530 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499

عتاد وتأثيت 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

842 000 مجموع المشروع : 20 

تحديث اإلدارة 30 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- شراء عتاد تقني 12 846

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 13 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 14 4133

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 15 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 16 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 17 461

--- دراسات عامة 18 451

مجموع المشروع : 30 

1 400 000 مجموع الجهة : 05
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

55 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

1 969 700 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 22 471

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

--- اشتراك وتوثيق 24 352

2 024 700 مجموع المشروع : 10 

البنايات اإلدارية  20 660

تحمالت عقارية 10 

--- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

575 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

735 412 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499

عتاد وتأثيت 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

1 310 412 مجموع المشروع : 20 

تحديث اإلدارة 30 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- شراء عتاد تقني 12 846

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 13 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 14 4133

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 15 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 16 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 17 461

--- دراسات عامة 18 451

مجموع المشروع : 30 

3 335 112 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

30 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

914 500 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 22 471

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

--- اشتراك وتوثيق 24 352

944 500 مجموع المشروع : 10 

البنايات اإلدارية  20 660

تحمالت عقارية 10 

--- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

238 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

710 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499

عتاد وتأثيت 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

948 000 مجموع المشروع : 20 

تحديث اإلدارة 30 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- شراء عتاد تقني 12 846

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 13 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 14 4133

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 15 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 16 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 17 461

--- دراسات عامة 18 451

مجموع المشروع : 30 

1 892 500 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

13 500 تعويضات كيلومترية 11 4214

307 800 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 22 471

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

--- اشتراك وتوثيق 24 352
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 25 336

321 300 مجموع المشروع : 10 

البنايات اإلدارية  20 660

تحمالت عقارية 10 

--- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

66 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

355 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499

عتاد وتأثيت 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

421 000 مجموع المشروع : 20 

تحديث اإلدارة 30 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- شراء عتاد تقني 12 846

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 13 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 14 4133

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 15 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 16 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 17 461

--- دراسات عامة 18 451

مجموع المشروع : 30 

742 300 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

27 500 تعويضات كيلومترية 11 4214

847 300 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 22 471

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

--- اشتراك وتوثيق 24 352

874 800 مجموع المشروع : 10 

البنايات اإلدارية  20 660

تحمالت عقارية 10 

--- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

264 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

692 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499

عتاد وتأثيت 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

956 000 مجموع المشروع : 20 

تحديث اإلدارة 30 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- شراء عتاد تقني 12 846

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 13 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 14 4133

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 15 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 16 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 17 461

--- دراسات عامة 18 451

مجموع المشروع : 30 

1 830 800 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

9 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

408 100 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 22 471

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

--- اشتراك وتوثيق 24 352

417 100 مجموع المشروع : 10 

البنايات اإلدارية  20 660

تحمالت عقارية 10 

--- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

61 400 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

181 240 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499

عتاد وتأثيت 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

242 640 مجموع المشروع : 20 

تحديث اإلدارة 30 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- شراء عتاد تقني 12 846

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 13 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 14 4133

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 15 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 16 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 17 461

--- دراسات عامة 18 451

مجموع المشروع : 30 

659 740 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

14 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

1 239 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 22 471

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

--- اشتراك وتوثيق 24 352

1 253 000 مجموع المشروع : 10 

البنايات اإلدارية  20 660

تحمالت عقارية 10 

--- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

90 600 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

181 030 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499

عتاد وتأثيت 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

271 630 مجموع المشروع : 20 

تحديث اإلدارة 30 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء عتاد تقني 12 846

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 13 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 14 4133

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 15 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 16 454

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 17 461

--- دراسات عامة 18 451

مجموع المشروع : 30 

1 524 630 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم المهام 10 660

نقل وتنقل 10 

14 000 تعويضات كيلومترية 11 4214

724 500 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 12 4221

نفقات مختلفة 20 

--- لباس 21 342

--- مصاريف االحتفاالت الرسمية 22 472

--- مصاريف اإلشهار واإلعالن 23 461

--- اشتراك وتوثيق 24 352

738 500 مجموع المشروع : 10 

البنايات اإلدارية  20 660

تحمالت عقارية 10 

--- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

148 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 14 4111

196 640 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499

عتاد وتأثيت 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 22 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 23 4134

344 640 مجموع المشروع : 20 

تحديث اإلدارة 30 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- شراء عتاد تقني 12 846

--- صيانة وإصالح العتاد التقني 13 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 14 4133

--- شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 15 353

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 16 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 17 461

--- دراسات عامة 18 451

مجموع المشروع : 30 

1 083 140 مجموع الجهة : 12

85 931 000 مجموع البرنامج : 620

649 717 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.46.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

التعمير و الهندسة المعمارية  602

المصالح المشتركة 00

التعمير 10 660

72 000 000 22 000 000 الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 30 881

--- 5 250 000 األشغال الطوبوغرافية و الصور الجوية و االستردادت 40 839

2 000 000 5 000 000 الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 90 889

74 000 000 32 250 000 مجموع المشروع : 10 

الهندسة المعمارية (1) 30 660

--- 50 000 الدراسات المتعلقة بتحديد و حفظ و إنعاش الموروث المعماري 50 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 60 889

50 000 مجموع المشروع : 30 

إعانة 40 660

--- 18 000 000 المساهمة في برنامج االستثمار للوكاالت الحضرية 10 7511

--- 2 000 000 مساهمة لفائدة الفدرالية الوطنية للوكاالت الحضرية 20 7511

--- 1 000 000 إعانة للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين 30 771

21 000 000 مجموع المشروع : 40 

74 000 000 53 300 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

المشاركة في نفقات االستثمار للوكاالت الحضرية 10 660

--- 4 600 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية لطنجة 10 7511

--- 5 500 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية لتطوان 20 7511

--- 4 500 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية للعرائش 30 7511

--- 1 500 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية للحسيمة 40 7511

16 100 000 مجموع المشروع : 10 

16 100 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

المشاركة في نفقات االستثمار للوكاالت الحضرية 10 660

--- 7 500 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية لوجدة 10 7511

--- 1 300 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية للناضور 20 7511

8 800 000 مجموع المشروع : 10 

8 800 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

المشاركة في نفقات االستثمار للوكاالت الحضرية 10 660

--- 2 000 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية وإنقاد لفاس 10 7511

--- 7 500 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية لمكناس 20 7511

--- 3 500 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية لتازة 30 7511

13 000 000 مجموع المشروع : 10 

13 000 000 مجموع الجهة : 03
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

المشاركة في نفقات االستثمار للوكاالت الحضرية 10 660

--- 4 000 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية للرباط وسال 10 7511

--- 2 000 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية بالخميسات 20 7511

--- 4 500 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية للصخيرات تمارة 30 7511

--- 6 500 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية للقنيطرة- سيدي قاسم 40 7511

17 000 000 مجموع المشروع : 10 

17 000 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

المشاركة في نفقات االستثمار للوكاالت الحضرية 10 660

--- 4 500 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية بخنيفرة 10 7511

--- 7 500 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية لبني مالل 20 7511

12 000 000 مجموع المشروع : 10 

12 000 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

المشاركة في نفقات االستثمار للوكاالت الحضرية 10 660

--- 4 500 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية لسطات 10 7511

--- 1 500 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية لبرشيد 20 7511

--- 2 000 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية بالجديدة 30 7511

8 000 000 مجموع المشروع : 10 

8 000 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

المشاركة في نفقات االستثمار للوكاالت الحضرية 10 660

--- 6 000 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية لمراكش 10 7511

--- 500 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة 20 7511

--- 2 700 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية للصويرة 30 7511

--- 4 000 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية آلسفي 40 7511

13 200 000 مجموع المشروع : 10 

13 200 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

المشاركة في نفقات االستثمار للوكاالت الحضرية 10 660

--- 4 800 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية للرشيدية 10 7511

--- 4 500 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية لورزازات - زاكورة 20 7511

9 300 000 مجموع المشروع : 10 

9 300 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

المشاركة في نفقات االستثمار للوكاالت الحضرية 10 660

--- 3 000 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية ألكادير 10 7511
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 3 500 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية لتارودانت 20 7511

6 500 000 مجموع المشروع : 10 

6 500 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

المشاركة في نفقات االستثمار للوكاالت الحضرية 10 660

--- 2 800 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية لكلميم - السمارة 10 7511

2 800 000 مجموع المشروع : 10 

2 800 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

المشاركة في نفقات االستثمار للوكاالت الحضرية 10 660

--- 3 300 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية للعيون 10 7511

3 300 000 مجموع المشروع : 10 

3 300 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

المشاركة في نفقات االستثمار للوكاالت الحضرية 10 660

--- 2 000 000 إعانة االستثمار للوكالة الحضرية لواد الدهب - أوسيرد 10 7511

2 000 000 مجموع المشروع : 10 

2 000 000 مجموع الجهة : 12

74 000 000 165 300 000 مجموع البرنامج : 602

إعداد التراب و دعم التنمية الترابية  603

المصالح المشتركة 00

إعداد التراب  10 620

دراسات وخبرات منجزة من طرف المقاولة 30 

2 000 000 4 000 000 الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 31 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 32 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 33 881

2 000 000 4 000 000 مجموع المشروع : 10 

دعم التنمية الترابية  20 

انجاز الدراساتاالساسية 21 660

--- 500 000 الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 40 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 50 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 60 881

500 000 مجموع المشروع : 21 

التنمية القروية 22 660

--- --- دفع لفائدة صندوق التنمية القروية 10 74

مجموع المشروع : 22 

2 000 000 4 500 000 مجموع الجهة : 00
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

إنجاز دراسات جهوية 10 660

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 10 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 20 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 30 881

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

إنجاز دراسات جهوية 10 660

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 10 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 20 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 30 881

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

إنجاز دراسات جهوية 10 660

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 10 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 20 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 30 881

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

إنجاز دراسات جهوية 10 660

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 10 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 20 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 30 881

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

إنجاز دراسات جهوية 10 660

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 10 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 20 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 30 881

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 05
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الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الدار البيضاء- سطات 06

إنجاز دراسات جهوية 10 660

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 10 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 20 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 30 881

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

إنجاز دراسات جهوية 10 660

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 10 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 20 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 30 881

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

إنجاز دراسات جهوية 10 660

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 10 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 20 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 30 881

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

إنجاز دراسات جهوية 10 660

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 10 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 20 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 30 881

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

إنجاز دراسات جهوية 10 660

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 10 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 20 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 30 881

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 10
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الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

إنجاز دراسات جهوية 10 660

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 10 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 20 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 30 881

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

إنجاز دراسات جهوية 10 660

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 10 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 20 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 30 881

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 12

2 000 000 4 500 000 مجموع البرنامج : 603

السكنى وتاطير القطاع  604

المصالح المشتركة 00

(دراسة عامة للسكنى (1 10 610

--- --- إتمام المشاريع القديمة 30 8211

مجموع المشروع : 10 

الجودة والمعيرة  20 660

--- --- دراسات تقنية 20 889

مجموع المشروع : 20 

اإلنعاش العقاري  30 610

--- --- دراسة متعلقة بالتصميم الجهوي للسكن 30 881

مجموع المشروع : 30 

مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

مساهمات وتحويالت  10 660

--- 8 000 000 المساهمة في مشاريع القضاء على مدن الصفيح 10 78

--- 46 000 000 المساهمة في برامج إعادة تاهيل األحياء الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل 
الحضري 20 78

--- --- المساهمة في برامج متعلقة بالسكن آيل للسقوط 30 78

--- 8 000 000 المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل األنسجة القديمة 40 78

--- --- مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية 50 7113

62 000 000 مجموع المشروع : 10 
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الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تأطير القطاع  20 610

--- --- دراسات عامة 10 889

مجموع المشروع : 20 

62 000 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

مساهمات وتحويالت  10 660

--- 7 000 000 المساهمة في مشاريع القضاء على مدن الصفيح 10 78

--- 20 000 000 المساهمة في برامج إعادة تاهيل األحياء الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل 
الحضري 20 78

--- --- المساهمة في برامج متعلقة بالسكن آيل للسقوط 30 78

--- 5 000 000 المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل األنسجة القديمة 40 78

--- --- مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية 50 7113

32 000 000 مجموع المشروع : 10 

تأطير القطاع  20 610

--- --- دراسات عامة 10 889

مجموع المشروع : 20 

32 000 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

مساهمات وتحويالت  10 660

--- 5 000 000 المساهمة في مشاريع القضاء على مدن الصفيح 10 78

--- 15 000 000 المساهمة في برامج إعادة تاهيل األحياء الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل 
الحضري 20 78

--- --- المساهمة في برامج متعلقة بالسكن آيل للسقوط 30 78

--- 8 000 000 المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل األنسجة القديمة 40 78

--- --- مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية 50 7113

28 000 000 مجموع المشروع : 10 

تأطير القطاع  20 610

--- --- دراسات عامة 10 889

مجموع المشروع : 20 

28 000 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

مساهمات وتحويالت  10 660

--- 10 000 000 المساهمة في مشاريع القضاء على مدن الصفيح 10 78

--- 10 000 000 المساهمة في برامج إعادة تاهيل األحياء الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل 
الحضري 20 78

--- --- المساهمة في برامج متعلقة بالسكن آيل للسقوط 30 78

--- --- المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل األنسجة القديمة 40 78

--- --- مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية 50 7113

20 000 000 مجموع المشروع : 10 

20 000 000 مجموع الجهة : 04
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الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة بني مالل - خنيفرة 05

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- المساهمة في مشاريع القضاء على مدن الصفيح 10 78

--- 5 000 000 المساهمة في برامج إعادة تاهيل األحياء الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل 
الحضري 20 78

--- --- المساهمة في برامج متعلقة بالسكن آيل للسقوط 30 78

--- 4 000 000 المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل األنسجة القديمة 40 78

--- --- مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية 50 7113

9 000 000 مجموع المشروع : 10 

9 000 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- المساهمة في مشاريع القضاء على مدن الصفيح 10 78

--- 20 000 000 المساهمة في برامج إعادة تاهيل األحياء الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل 
الحضري 20 78

--- --- المساهمة في برامج متعلقة بالسكن آيل للسقوط 30 78

--- --- المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل األنسجة القديمة 40 78

--- --- مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية 50 7113

20 000 000 مجموع المشروع : 10 

تأطير القطاع  20 610

--- --- دراسات عامة 10 889

مجموع المشروع : 20 

20 000 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- المساهمة في مشاريع القضاء على مدن الصفيح 10 78

--- --- المساهمة في برامج إعادة تاهيل األحياء الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل 
الحضري 20 78

--- --- المساهمة في برامج متعلقة بالسكن آيل للسقوط 30 78

--- 4 000 000 المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل األنسجة القديمة 40 78

--- --- مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية 50 7113

4 000 000 مجموع المشروع : 10 

تأطير القطاع  20 610

--- --- دراسات عامة 10 889

مجموع المشروع : 20 

4 000 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- المساهمة في مشاريع القضاء على مدن الصفيح 10 78
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الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 5 000 000 المساهمة في برامج إعادة تاهيل األحياء الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل 
الحضري 20 78

--- --- المساهمة في برامج متعلقة بالسكن آيل للسقوط 30 78

--- 4 000 000 المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل األنسجة القديمة 40 78

--- --- مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية 50 7113

9 000 000 مجموع المشروع : 10 

تأطير القطاع  20 610

--- --- دراسات عامة 10 889

مجموع المشروع : 20 

9 000 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- المساهمة في مشاريع القضاء على مدن الصفيح 10 78

--- --- المساهمة في برامج إعادة تاهيل األحياء الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل 
الحضري 20 78

--- --- المساهمة في برامج متعلقة بالسكن آيل للسقوط 30 78

--- 4 000 000 المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل األنسجة القديمة 40 78

--- --- مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية 50 7113

4 000 000 مجموع المشروع : 10 

4 000 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- المساهمة في مشاريع القضاء على مدن الصفيح 10 78

--- 15 000 000 المساهمة في برامج إعادة تاهيل األحياء الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل 
الحضري 20 78

--- --- المساهمة في برامج متعلقة بالسكن آيل للسقوط 30 78

--- --- المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل األنسجة القديمة 40 78

--- --- مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية 50 7113

--- --- المساهمة في إنجاز عمليات القضاء على السكن الغير الصحي والتأهيل 
الحضري باألقاليم الجنوبية 60 761

15 000 000 مجموع المشروع : 10 

15 000 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- المساهمة في مشاريع القضاء على مدن الصفيح 10 78

--- --- المساهمة في برامج إعادة تاهيل األحياء الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل 
الحضري 20 78

--- --- المساهمة في برامج متعلقة بالسكن آيل للسقوط 30 78

--- --- المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل األنسجة القديمة 40 78

--- --- مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية 50 7113
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 33 000 000 المساهمة في إنجاز عمليات القضاء على السكن الغير الصحي والتأهيل 
الحضري باألقاليم الجنوبية 60 761

33 000 000 مجموع المشروع : 10 

33 000 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- المساهمة في مشاريع القضاء على مدن الصفيح 10 78

--- --- المساهمة في برامج إعادة تاهيل األحياء الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل 
الحضري 20 78

--- --- المساهمة في برامج متعلقة بالسكن آيل للسقوط 30 78

--- --- المساهمة في مشاريع إعادة تأهيل األنسجة القديمة 40 78

--- --- مساهمة في مشاريع المناطق ذات التهيئات التدريجية 50 7113

--- --- المساهمة في إنجاز عمليات القضاء على السكن الغير الصحي والتأهيل 
الحضري باألقاليم الجنوبية 60 761

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 12

236 000 000 مجموع البرنامج : 604

سياسة المدينة  605

المصالح المشتركة 00

دراسات 10 660

--- --- دراسات وتحريات عامة 10 889

مجموع المشروع : 10 

مساهمات وتحويالت  20 660

--- --- دفع برسم المساهمة في مشروع تأهيل مدينة كوناكري 10 79

--- --- دفع برسم المساهمة في مشروع الدراسات األولية المتعلقة بتطوير المدينة 
الجديدة –رامسييل- عاصمة جمهورية جنوب السوداندفع برسم دد 20 79

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

مساهمات وتحويالت  20 660

--- --- مساهمة في المدن الجديدة واألقطاب الحضرية 10 761

--- 10 000 000 مساهمة في عمليات التماسك االجتماعي واالندماج الحضري 20 78

--- --- المساهمة في عمليات التجديد الحضري 30 752

--- 5 000 000 المساهمة في دعم تنافسية وجاذبية المدن 40 752

15 000 000 مجموع المشروع : 20 

15 000 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- مساهمة في المدن الجديدة واألقطاب الحضرية 10 761

--- 50 000 000 مساهمة في عمليات التماسك االجتماعي واالندماج الحضري 20 78
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الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- المساهمة في عمليات التجديد الحضري 30 752

--- 20 000 000 المساهمة في دعم تنافسية وجاذبية المدن 40 752

70 000 000 مجموع المشروع : 10 

70 000 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- مساهمة في المدن الجديدة واألقطاب الحضرية 10 761

--- 25 000 000 مساهمة في عمليات التماسك االجتماعي واالندماج الحضري 20 78

--- --- المساهمة في عمليات التجديد الحضري 30 752

--- 10 000 000 المساهمة في دعم تنافسية وجاذبية المدن 40 752

35 000 000 مجموع المشروع : 10 

35 000 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- مساهمة في المدن الجديدة واألقطاب الحضرية 10 761

--- 6 000 000 مساهمة في عمليات التماسك االجتماعي واالندماج الحضري 20 78

--- --- المساهمة في عمليات التجديد الحضري 30 752

--- --- المساهمة في دعم تنافسية وجاذبية المدن 40 752

6 000 000 مجموع المشروع : 10 

6 000 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- مساهمة في المدن الجديدة واألقطاب الحضرية 10 761

--- 20 000 000 مساهمة في عمليات التماسك االجتماعي واالندماج الحضري 20 78

--- --- المساهمة في عمليات التجديد الحضري 30 752

--- 5 000 000 المساهمة في دعم تنافسية وجاذبية المدن 40 752

25 000 000 مجموع المشروع : 10 

25 000 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- مساهمة في المدن الجديدة واألقطاب الحضرية 10 761

--- 20 000 000 مساهمة في عمليات التماسك االجتماعي واالندماج الحضري 20 78

--- --- المساهمة في عمليات التجديد الحضري 30 752

--- 6 000 000 المساهمة في دعم تنافسية وجاذبية المدن 40 752

26 000 000 مجموع المشروع : 10 

26 000 000 مجموع الجهة : 06
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الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة مراكش - آسفي 07

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- مساهمة في المدن الجديدة واألقطاب الحضرية 10 761

--- 13 000 000 مساهمة في عمليات التماسك االجتماعي واالندماج الحضري 20 78

--- --- المساهمة في عمليات التجديد الحضري 30 752

--- --- المساهمة في دعم تنافسية وجاذبية المدن 40 752

13 000 000 مجموع المشروع : 10 

13 000 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- مساهمة في المدن الجديدة واألقطاب الحضرية 10 761

--- 15 000 000 مساهمة في عمليات التماسك االجتماعي واالندماج الحضري 20 78

--- --- المساهمة في عمليات التجديد الحضري 30 752

--- --- المساهمة في دعم تنافسية وجاذبية المدن 40 752

15 000 000 مجموع المشروع : 10 

15 000 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- مساهمة في المدن الجديدة واألقطاب الحضرية 10 761

--- 13 000 000 مساهمة في عمليات التماسك االجتماعي واالندماج الحضري 20 78

--- --- المساهمة في عمليات التجديد الحضري 30 752

--- --- المساهمة في دعم تنافسية وجاذبية المدن 40 752

13 000 000 مجموع المشروع : 10 

13 000 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- مساهمة في المدن الجديدة واألقطاب الحضرية 10 761

--- 6 000 000 مساهمة في عمليات التماسك االجتماعي واالندماج الحضري 20 78

--- --- المساهمة في عمليات التجديد الحضري 30 752

--- --- المساهمة في دعم تنافسية وجاذبية المدن 40 752

6 000 000 مجموع المشروع : 10 

6 000 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- مساهمة في المدن الجديدة واألقطاب الحضرية 10 761

--- 6 000 000 مساهمة في عمليات التماسك االجتماعي واالندماج الحضري 20 78

--- --- المساهمة في عمليات التجديد الحضري 30 752
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الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- المساهمة في دعم تنافسية وجاذبية المدن 40 752

6 000 000 مجموع المشروع : 10 

6 000 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

مساهمات وتحويالت  10 660

--- --- مساهمة في المدن الجديدة واألقطاب الحضرية 10 761

--- 6 000 000 مساهمة في عمليات التماسك االجتماعي واالندماج الحضري 20 78

--- --- المساهمة في عمليات التجديد الحضري 30 752

--- --- المساهمة في دعم تنافسية وجاذبية المدن 40 752

6 000 000 مجموع المشروع : 10 

6 000 000 مجموع الجهة : 12

236 000 000 مجموع البرنامج : 605

الدعم والمصالح المتعددة 610

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 660

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 300 000 أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 14 881

--- 2 000 000 (1)مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 15 889

1 000 000 1 000 000 (1)دراسات متعلقة بتشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف 
المفوض على المنشآت 16 881

--- --- (1)تشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت  17 8211

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- 1 489 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 22 849

--- 200 000 شراء عتاد تقني 24 846

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 34 8512

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 40

--- --- شراء عتاد طبي 41 849

1 000 000 4 989 000 مجموع المشروع : 10 

التواصل و التعاون و نظم المعلومات  20 660

إتصال وإعالم 10 

--- 1 700 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- 1 000 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 12 844

--- --- مصاريف اقتناء و تطوير البرامج المعلوماتية 13 879

1431



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 200 000 أشغال تركيب شبكات الهاتف والمعلوميات 14 8328

--- 700 000 الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 15 889

--- --- تهيئة األروقة وقاعات العرض 16 872

3 600 000 مجموع المشروع : 20 

إعانات و تحويالت 30 660

--- --- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 10 7512

--- --- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 20 74

مجموع المشروع : 30 

1 000 000 8 589 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- 50 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- 20 000 شراء عتاد تقني 12 846

تحمالت عقارية 20

--- 50 000 أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

أثاث وعتاد المكتب 30

--- 50 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

170 000 مجموع المشروع : 20 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 30 620

--- 100 000 إعانة التجهيز للمصلحة المسيرة بصورة مستقلة ( المدرسة الوطنية للهندسة 
المعمارية بتطوان 10 7512

100 000 مجموع المشروع : 30 

270 000 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- 50 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- 20 000 شراء عتاد تقني 12 846

تحمالت عقارية 20

--- 50 000 أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

أثاث وعتاد المكتب 30

--- 50 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

170 000 مجموع المشروع : 20 

دعم المهام 30 660

تحمالت عقارية 10 

--- 40 000 أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- 90 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- 64 000 شراء عتاد تقني 22 846

--- 50 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

244 000 مجموع المشروع : 30 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 40 620

--- --- إعانة التجهيز للمصلحة المسيرة بصورة مستقلة ( المدرسة الوطنية للهندسة 
المعمارية 10 7512

--- 75 000 شراء عتاد تقني 20 846

--- 40 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 30 845

--- 160 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 40 871

275 000 مجموع المشروع : 40 

689 000 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- 50 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- 20 000 شراء عتاد تقني 12 846

تحمالت عقارية 20

--- 50 000 أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

أثاث وعتاد المكتب 30

--- 50 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

170 000 مجموع المشروع : 20 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 30 620

--- 355 000 إعانة التجهيز للمصلحة المسيرة بصورة مستقلة ( المدرسة الوطنية للهندسة 
المعمارية بفاس 10 7512

--- 8 500 000 (1)تشييد البنايات 20 8211

8 855 000 مجموع المشروع : 30 

دعم المهام 40 660

تحمالت عقارية 10 

--- 50 000 شراء عتاد الرسم والخرائطية 11 849

--- 80 000 أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 14 881

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- شراء عتاد المطبخ 22 849

--- 50 000 شراء عتاد تقني 24 846

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 25 845

210 000 مجموع المشروع : 40 

9 235 000 مجموع الجهة : 03
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

إعداد التراب  10 620

دراسات وخبرات منجزة من طرف المقاولة 10

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 11 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 12 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 13 881

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- 50 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- 20 000 شراء عتاد تقني 12 846

تحمالت عقارية 20

--- 50 000 أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

أثاث وعتاد المكتب 30

--- 50 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

170 000 مجموع المشروع : 20 

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 30 620

--- 2 100 000 إعانة التجهيز للمصلحة المسيرة بصورة مستقلة ( المدرسة الوطنية للهندسة 
المعمارية 10 7512

2 100 000 مجموع المشروع : 30 

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير 40 620

--- 700 000 إعانة التجهيز لمصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة 10 7512

--- 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 20 845

900 000 مجموع المشروع : 40 

3 170 000 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

إعداد التراب  10 620

دراسات وخبرات منجزة من طرف المقاولة 10

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 11 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 12 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 13 881

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- 30 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- 20 000 شراء عتاد تقني 12 846

تحمالت عقارية 20

--- 50 000 أشغال التهيئة واإلقامة 21 872
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اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

أثاث وعتاد المكتب 30

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

130 000 مجموع المشروع : 20 

130 000 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

إعداد التراب  10 620

دراسات وخبرات منجزة من طرف المقاولة 10

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 11 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 12 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 13 881

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- 50 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- 20 000 شراء عتاد تقني 12 846

تحمالت عقارية 20

--- 50 000 أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

أثاث وعتاد المكتب 30

--- 50 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

170 000 مجموع المشروع : 20 

170 000 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

إعداد التراب  10 620

دراسات وخبرات منجزة من طرف المقاولة 10

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 11 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 12 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 13 881

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- 40 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- 20 000 شراء عتاد تقني 12 846

تحمالت عقارية 20

--- 50 000 أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

أثاث وعتاد المكتب 30

--- 40 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

150 000 مجموع المشروع : 20 
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الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 30 620

--- 1 300 000 إعانة التجهيز للمصلحة المسيرة بصورة مستقلة ( المدرسة الوطنية للهندسة 
المعمارية بمراكش 10 7512

1 300 000 مجموع المشروع : 30 

1 450 000 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

إعداد التراب  10 620

دراسات وخبرات منجزة من طرف المقاولة 10

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 11 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 12 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 13 881

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- 30 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- 20 000 شراء عتاد تقني 12 846

تحمالت عقارية 20

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

أثاث وعتاد المكتب 30

--- 20 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

70 000 مجموع المشروع : 20 

70 000 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

إعداد التراب  10 620

دراسات وخبرات منجزة من طرف المقاولة 10

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 11 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 12 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 13 881

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- 30 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- 20 000 شراء عتاد تقني 12 846

تحمالت عقارية 20

--- 50 000 أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

أثاث وعتاد المكتب 30

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

130 000 مجموع المشروع : 20 
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الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 30 620

--- 100 000 إعانة التجهيز للمصلحة المسيرة بصورة مستقلة ( المدرسة الوطنية للهندسة 
المعمارية 10 7512

100 000 مجموع المشروع : 30 

230 000 مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

إعداد التراب  10 620

دراسات وخبرات منجزة من طرف المقاولة 10

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 11 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 12 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 13 881

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- 30 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- 30 000 شراء عتاد تقني 12 846

تحمالت عقارية 20

--- 50 000 أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

أثاث وعتاد المكتب 30

--- 40 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

150 000 مجموع المشروع : 20 

150 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

إعداد التراب  10 620

دراسات وخبرات منجزة من طرف المقاولة 10

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 11 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 12 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 13 881

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- 30 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- 20 000 شراء عتاد تقني 12 846

تحمالت عقارية 20

--- 50 000 أشغال التهيئة واإلقامة 21 872
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الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

أثاث وعتاد المكتب 30

--- 30 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

130 000 مجموع المشروع : 20 

130 000 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

إعداد التراب  10 620

دراسات وخبرات منجزة من طرف المقاولة 10

--- --- الدراسات المتعلقة بدعم المجاالت الحضرية و الهندسة الترابية 11 881

--- --- الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات 12 889

--- --- الدراسات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي المستدام و استباقية المجاالت و 
تقوية قدرات المجاالت على مجابهة األخطار و التكيف معها 13 881

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- 20 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- 20 000 شراء عتاد تقني 12 846

تحمالت عقارية 20

--- 50 000 أشغال التهيئة واإلقامة 21 872

أثاث وعتاد المكتب 30

--- 20 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 31 871

110 000 مجموع المشروع : 20 

110 000 مجموع الجهة : 12

1 000 000 24 393 000 مجموع البرنامج : 610

دعم وقيادة  620

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 660

تحمالت عقارية 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- 2 000 000 تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 880 693 أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

--- 4 419 307 أشغال صيانة المباني 14 872

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 15 8328

--- --- مصاريف السالمة و المراقبة والحراسة 17 899

--- 400 000 دراسات متعلقة بالبناء، بأشغال التهيئة والتجهيز 18 889

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- 1 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- --- مصاريف الطبع والنشر 24 889

--- --- شراء عتاد تقني 25 846

--- --- شراء عتاد سمعي بصري وعتاد المختبر 26 849

1438



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد المطبخ 27 849

--- --- شراء عتاد كهربائي وإلكتروني 28 844

حظيرة السيارات 30 

--- --- شراء السيارات النفعية 31 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 35 8512

دراسات وتكوين 40 

--- --- دراسات عامة 41 889

معالجة وحفظ الربائد 50 

--- --- شراء عتاد الخزانة والتوثيق 51 879

نفقات مختلفة 60 

--- --- شراء النباتات 65 874

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 70

--- --- شراء عتاد طبي 71 849

8 700 000 مجموع المشروع : 10 

تعاون واتصال ونظم معلوماتية  20 660

مساهمة واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 10 

--- --- المساهمة والمشاركة في المنطمات الوطنية 12 752

تواصل 20 

--- --- دراسات وأعمال االتصال 22 889

--- 6 500 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 23 845

--- 1 120 000 شراء عتاد تقني 24 846

--- 600 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 27 844

دراسات 30 

--- --- دراسات معلومياتية 32 889

8 220 000 مجموع المشروع : 20 

تتبع وتقييم سياسة السكنى  30 610

--- --- دراسات وتحريات عامة 20 889

مجموع المشروع : 30 

التأطير القانوني للقطاع  40 660

--- --- دراسات عامة 10 889

مجموع المشروع : 40 

إعانات و تحويالت 50 660

--- 2 700 000 إعانة التجهيز لفائدة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني اآليلة 
للسقوط 10 7511

2 700 000 مجموع المشروع : 50 

19 620 000 مجموع الجهة : 00
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الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

بناء و تجهيز 10 660

تحمالت عقارية 10 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- شراء عتاد تقني 12 846

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

بناء و تجهيز 10 660

تحمالت عقارية 10 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- شراء عتاد تقني 12 846

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

بناء و تجهيز 10 660

تحمالت عقارية 10 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845
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الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تقني 12 846

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

بناء و تجهيز 10 660

تحمالت عقارية 10 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- شراء عتاد تقني 12 846

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

بناء و تجهيز 10 660

تحمالت عقارية 10 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- شراء عتاد تقني 12 846

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

بناء و تجهيز 10 660

تحمالت عقارية 10 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

مجموع المشروع : 10 
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الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- شراء عتاد تقني 12 846

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

بناء و تجهيز 10 660

تحمالت عقارية 10 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- شراء عتاد تقني 12 846

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

بناء و تجهيز 10 660

تحمالت عقارية 10 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- شراء عتاد تقني 12 846

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

بناء و تجهيز 10 660

تحمالت عقارية 10 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 11 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- شراء عتاد تقني 12 846

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

بناء و تجهيز 10 660

تحمالت عقارية 10 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- شراء عتاد تقني 12 846

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

بناء و تجهيز 10 660

تحمالت عقارية 10 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- شراء عتاد تقني 12 846

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 11

1443



ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الداخلة - واد الذهب 12

بناء و تجهيز 10 660

تحمالت عقارية 10 

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 11 872

عتاد وتأثيت 20 

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

مجموع المشروع : 10 

تحديث اإلدارة 20 660

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- --- شراء عتاد تقني 12 846

مجموع المشروع : 20 

مجموع الجهة : 12

19 620 000 مجموع البرنامج : 620

77 000 000 685 813 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.46.000
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قانون المالية المعدل لسنة 2020 

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

ميزانية التسيير

71 290 000 الموظفون و األعوان.................................

517 202 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

163 500 000 اعتمادات األداء.......................................

- اعتمادات االلتزام لسنة 2021 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.48.000 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

القيادة والدعم 010

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 090

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

61 906 400 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

1 297 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

7 923 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة التقاعد  13 131

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين 22 113

تعويضات عن الساعات االضافية 40 

85 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 41 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50 

--- تعويض عن التنصيب 51 1229

--- مساعدة استثنائية عن السكن 52 143

--- مصاريف إقامة المتعاونين وعطلهم اإلدارية وإرجاعهم إلى وطنهم 53 1229

--- التعويض الجزافي عن مصاريف الجوالت داخل المدينة 54 1223

تعويضات عن االخطار واالعباء 60 

--- مكافآت للسائقين 61 123

4 600 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 62 125

--- تعويضات األعباء الخاصة لفائدة موزعي المكالمات الهاتفية 63 124

74 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 64 1221

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 70 129

71 290 000 مجموع المشروع : 10 

71 290 000 مجموع الجهة : 00

71 290 000 مجموع البرنامج : 010

71 290 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.48.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.48.000 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

إدماج مقاربة النوع االجتماعي على مستوى النهوض بحقوق المرأة 001

المصالح المشتركة 00

الشراكة من أجل النهوض بحقوق المرأة والمساواة 10 040

تنظيم جائزة تميز للمرأة المغربية  10

300 000 جائزة تميز للمرأة المغربية 11 589

--- مصاريف التنظيم للجوائز والمكافآت 12 589

78 000 تعويضات أعضاء لجن جائزة تميز 13 499

200 000 شراء الفرجات 14 499

500 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 20 461

تنظيم ورشات 30 

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 31 454

250 000 مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 32 471

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 33 471

طبع وإعالن 40 

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 41 461

200 000 مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 42 461

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 43 359

200 000 مصاريف النشر والطبع 44 351

500 000 مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 50 461

--- دفع المساهمة للجماعات الترابية في المجال االجتماعي 60 562

2 228 000 مجموع المشروع : 10 

الدعم المؤسساتي والقانوني في مجال حماية حقوق المرأة 20 090

--- اعانات ومساعدات 10 589

--- دراسات عامة 20 451

تنظيم ورشات 30 

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 31 454

--- مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 32 471

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 33 471

طبع وإعالن 40 

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 41 461

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 42 461

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 43 359

--- مصاريف النشر والطبع 44 351

تكوين وتداريب 50 

--- مصاريف التكوين 51 454

100 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 52 454

--- مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 60 461

4 000 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 70 591
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.48.000 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات و مساعدة تقنية و مشورة 80 452

4 100 000 مجموع المشروع : 20 

6 328 000 مجموع الجهة : 00

6 328 000 مجموع البرنامج : 001

التنمية االجتماعية والنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة وحماية األسرة واألطفال 
واألشخاص المسنين 002

المصالح المشتركة 00

الشراكة مع الجمعيات والهندسة االجتماعية 10 090

--- مساعدة تقنية واستشارات 10 452

--- دراسات عامة 20 451

--- مصاريف التدقيق و التقييم 30 459

تنظيم ورشات 40 

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 41 454

--- مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 42 471

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 43 471

--- كراء األروقة وقاعات العرض 44 449

طبع وإعالن 50 

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 51 461

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 52 461

100 000 مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 53 359

200 000 مصاريف النشر والطبع 54 351

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات و الومضات اإلشهارية 60 461

450 000 مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 70 591

200 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 80 351

تكوين وتداريب 90

--- مصاريف التكوين والتداريب 91 454

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 92 454

950 000 مجموع المشروع : 10 

حماية األسرة والطفولة واألشخاص المسنين 20 040

--- اعانات ومساعدات 10 589

دراسات واستشارات و مساعدة و خدمات مماثلة 20

--- دراسات عامة 21 451

--- دراسات و مساعدة تقنية و مشورة 22 452

تنظيم ورشات 30 

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 31 454

--- مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 32 471

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 33 471

طبع وإعالن 40 

--- مصاريف إنتاج أفالم وثائقية و اإلشهار 41 461
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.48.000 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف النشر والطبع والتوزيع 42 461

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 43 359

--- مصاريف النشر والطبع 44 351

35 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 45 461

تكوين وتداريب 50 

--- مصاريف التكوين 51 454

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 52 454

650 000 مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 60 461

--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 70 591

--- دفع المساهمة للجماعات الترابية في المجال االجتماعي 80 562

685 000 مجموع المشروع : 20 

النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة 30 090

--- اعانات ومساعدات 10 589

900 000 دراسات عامة 20 451

تنظيم ورشات 30 

--- مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 31 471

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 32 471

طبع وإعالن 40 

100 000 مصاريف النشر والطبع والتوزيع 41 461

--- مصاريف النشر والطبع 42 351

--- مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 43 359

تكوين وتداريب 50 

--- مصاريف التكوين 51 454

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 52 454

14 000 000 مصاريف التكوين المتعلقة بالبرنامج الوطني لتقوية قدرات المهنيين في مجال التكفل باألشخاص 
ذوي إعاقة التوحد 53 454

دفوعات 60

3 000 000 دفع لفائدة برنامج االمم المتحدة اإلنمائي في إطار دعم السياسة العمومية المندمجة للنهوض وحماية 
حقوق األشخاص في وضعية إعاقة 61 591

--- مساهمات واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 62 591

--- دفع المساهمة للجماعات الترابية في المجال االجتماعي 70 562

--- دراسات و مساعدة تقنية و مشورة 80 452

18 000 000 مجموع المشروع : 30 

المعهد الوطني للعمل اإلجتماعي بطنجة 40 090

تحمالت عقارية 10 

144 491 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 11 4111

100 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 12 872

278 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 13 499

350 000 مصاريف التنظيف 14 499
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.48.000 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- دراسات مرتبظة بالبناء والتهيئة التجهيز 15 451

--- مصاريف رخصة البناء 16 499

15 000 شراء مواد ولوازم للحدائق 17 399

--- مصاريف التدقيق و التقييم 18 459

--- مصاريف االستشارة والخبرة 19 455

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 20 

--- شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

6 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 22 4134

15 999 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 23 351

5 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 24 4132

10 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 25 353

25 000 شراء لوازم و توابع كهربائية وإلكترونية وتقنية 26 353

5 000 شراء ادوات صغيرة و عقاقير 27 391

15 000 شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب 28 394

--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة 29 4422

مصاريف الدراسات والمعلوميات 30 

10 000 دراسات عامة وتدقيق 31 451

--- دراسات معلومياتية 32 453

15 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 33 845

15 000 صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 34 4133

--- دراسات و مساعدة تقنية و مشورة 35 452

30 000 دراسات تقنية 36 452

200 000 مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 37 359

--- مصاريف إيواء مواقع الويب 38 459

تغذية 40 

--- شراء المواد الغذائية لتغذية الطلبة 41 311

--- غاز 42 334

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 43 336

--- شراء عتاد االستغالل 44 849

30 000 صيانة وإصالح عتاد االستغالل واألدوات 45 4132

1 500 000 تغذية اإلنسان 46 311

منح وتعويضات مختلفة 50 

1 013 440 منح للتالميذ 51 582

60 000 أتعاب 52 121

30 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 53 4211

200 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 54 4221

6 000 مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 55 121

--- مصاريف الدروس واألتعاب 56 121
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.48.000 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف التدريب والمشاركة في الندوات بالمغرب وبالخارج 57 454

50 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 58 4212

50 000 تعويضات المهمة بالخارج 59 4222

نفقات مختلفة 60 

2 000 شراء المواد الصيدلية 61 361

5 000 مصاريف التأمين 62 4932

5 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 63 461

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 64 471

80 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 65 454

15 000 اشتراك وتوثيق 66 352

--- مصاريف المستشارين والمحاضرين واألساتذة والمترجمين 67 455

15 000 مصاريف السفر لألساتذة األجانب المكلفين بمهمة داخل المغرب 68 4211

30 000 مصاريف النشر والطبع والتوزيع 69 461

رسوم وإتاوات 70 

85 000 مستحقات الماء 71 333

180 000 مستحقات الكهرباء 72 332

160 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 73 431

--- تصفية متأخرات رسوم و مستحقات المواصالت الالسلكية 74 431

--- تصفية متأخرات مستحقات الكهرباء 75 332

--- تصفية متأخرات مستحقات الماء 76 333

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 77 434

مساعدة وأعمال اجتماعية 80 

107 070 إعانة لفائدة مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال اإلجتماعية للتربية 81 573

حظيرة السيارات 90

30 000 شراء الوقود والزيوت 91 331

4 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 92 4131

1 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 93 25

3 000 مصاريف تأمين السيارات 94 4931

--- اكتراء السيارات 95 4421

4 901 000 مجموع المشروع : 40 

24 536 000 مجموع الجهة : 00

24 536 000 مجموع البرنامج : 002

القيادة والدعم 010

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 090

تحمالت عقارية 10 

190 000 ضرائب ورسوم 11 2

4 600 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.48.000 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

900 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

400 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

1 200 000 مصاريف السالمة والحراسة والمراقبة 15 499

40 000 اكتراء األروقة 16 4414

10 000 شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 17 399

--- شراء النباتات 18 874

--- أتعاب المهندسين المعماريين 19 889

رسوم وإتاوات 20 

640 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

60 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

115 000 مستحقات الماء 24 333

408 000 مستحقات الكهرباء 25 332

--- مصاريف رخصة البناء 26 499

شراء األمتعة والخدمات 30 

500 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 31 461

3 000 000 مصاريف النشر والطبع 32 351

200 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 33 459

400 000 انتاج األفالم الوثائقية واإلشهار 34 461

1 000 000 مصاريف االذاعة واإلعالنات اإلشهارية 35 461

1 000 000 مصاريف الطبع وتوفير دعائم االعالم 36 359

400 000 مصاريف اإلشهار واإلعالن 37 461

300 000 اشتراك وتوثيق 38 352

150 000 اكتراء قاعات االجتماعات 39 4414

عتاد وتأثيت ولوازم المكتب 40 

30 000 شراء اللوازم السمعية - البصرية ومواد مختبر التصوير ومصاريف السحب 41 394

600 000 شراء اللوازم التقنية والمعلومياتية والسمعية-البصرية 42 353

500 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 43 351

50 000 اكتراء عتاد التسجيل والترجمة 44 4422

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 45 4134

150 000 كراء العتاد و األثاث للعرض 46 4424

60 000 صيانة وإصالح العتاد التقني واإللكتروني 47 4132

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 48 4133

50 000 شراء لوازم و توابع كهربائية وإلكترونية وتقنية 49 353

حظيرة السيارات 50 

650 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 51 4131

1 000 000 شراء الوقود والزيوت 52 331

60 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 53 25
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.48.000 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تأجير السيارات على المدى الطويل 54 4421

--- اكتراء السيارات 55 4421

60 000 مصاريف تأمين السيارات 56 4931

نقل وتنقل 60 

300 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 61 4211

720 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 62 4212

350 000 تعويضات كيلومترية 63 4214

6 000 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 64 4221

250 000 تعويضات المهمة بالخارج 65 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 66 4213

--- مصاريف نقل اللوازم األخرى 67 4219

--- نقل المدعوين والصحافيين 68 4219

مصاريف الدراسات والمعلوميات 70 

300 000 مصاريف إيواء مواقع الويب 71 459

--- مصاريف تطوير وتركيب مواقع إعالميات ويب 72 359

--- تحسين وتحيين مضمون مواقع الويب 73 459

--- صيانة مواقع الويب 74 4133

200 000 صيانة البرامج والمنظومات والحلول المعلوماتية 75 4133

200 000 دراسات معلومياتية 76 453

--- تركيب ووضع شبكات المعلوميات 77 872

100 000 انخراط الولوج لبنوك المعطيات 78 352

500 000 مصاريف متعلقة بإيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها 79 4423

نفقات مختلفة 80 

60 000 لباس 81 342

1 000 000 مصاريف اإلستقباالت واالحتفاالت الرسمية وتنظيم المناظرات والندوات 82 471

100 000 شراء الهدايا للشخصيات 83 499

500 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 84 471

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 85 584

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 86 584

--- مصاريف التدقيق و التقييم 87 459

65 000 شراء التحف الفنية ومنتجات الصناعة التقليدية والكؤوس والميداليات 88 399

100 000 مصاريف تنظيم معارض و تظاهرات 89 462

تكوين وتداريب 90 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 91 454

--- مصاريف الدروس واألتعاب 92 121

500 000 مصاريف التكوين والتداريب 93 454

--- نقل المشاركين 94 4211

20 000 مصاريف تصحيح المباريات واالمتحانات 95 121
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.48.000 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف تنظيم المباريات 96 459

--- دراسات و مساعدة تقنية و مشورة 97 452

29 988 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المؤسسات تحت الوصاية 20 090

357 000 000 اعانة التسيير لفائدة التعاون الوطني 10 5511

98 000 000 إعانة التسيير لفاءدة وكالة التنميةاالجتماعية 20 5511

455 000 000 مجموع المشروع : 20 

مساعدة لألعمال اإلجتماعية 30 090

200 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 10 573

1 150 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 20 573

1 350 000 مجموع المشروع : 30 

الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 40 980

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 10

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 11 491

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 12 361

--- شراء مواد التنظيف 13 363

مجموع المشروع : 40 

486 338 000 مجموع الجهة : 00

486 338 000 مجموع البرنامج : 010

517 202 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.48.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.48.000 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

إدماج مقاربة النوع االجتماعي على مستوى النهوض بحقوق المرأة 001

المصالح المشتركة 00

الشراكة من أجل النهوض بحقوق المرأة والمساواة 10 040

تعاون وشراكة 10

--- 5 000 000 إعانات و مساعدا ت لفائدة الجمعيات في مجال المرأة 11 87

--- 18 000 000 دفع المساهمة للجماعات الترابية في المجال االجتماعي 12 761

--- --- دراسات عامة 20 889

23 000 000 مجموع المشروع : 10 

الدعم المؤسساتي والقانوني في مجال حماية حقوق المرأة 20 090

--- 4 000 000 إعانات و مساعدا ت لفائدة الجمعيات في مجال المرأة 10 87

نفقات مختلفة 70 

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 71 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 72 871

4 000 000 مجموع المشروع : 20 

27 000 000 مجموع الجهة : 00

27 000 000 مجموع البرنامج : 001

التنمية االجتماعية والنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة وحماية 
األسرة واألطفال واألشخاص المسنين 002

المصالح المشتركة 00

الشراكة مع الجمعيات والهندسة االجتماعية 10 090

--- 19 500 000 إعانات و مساعدا ت لفائدة الجمعيات في مجال التنمية االحتماعية 10 78

--- --- دفع المساهمة للجماعات الترابية في المجال االجتماعي 20 761

19 500 000 مجموع المشروع : 10 

حماية األسرة والطفولة واألشخاص المسنين 20 040

تعاون وشراكة 10

--- 6 000 000 إعانات و مساعدا ت لفائدة الجمعيات في مجال األسرة والطفولة واألشخاص 
المسنين 11 87

--- 15 000 000 دفع المساهمة للجماعات الترابية في المجال االجتماعي 12 761

نفقات مختلفة 70 

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 71 872

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 72 871

21 000 000 مجموع المشروع : 20 

النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة 30 090

تعاون وشراكة 10

--- 4 000 000 إعانات و مساعدا ت لفائدة الجمعيات في مجال اإلعاقة 11 87

--- 30 400 000 دفع المساهمة للجماعات الترابية في المجال االجتماعي 12 761

شراء العتاد 60 

--- --- شراء عتاد تقني لفائدة األشخاص المعاقين 61 849
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.48.000 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء آالت تعويض األعضاء المبتورة وأدوات المعاقين 62 849

34 400 000 مجموع المشروع : 30 

المعهد الوطني للعمل اإلجتماعي بطنجة 40 090

بناء وتهيئة 10

--- --- تشييد البنايات 11 8211

--- 1 500 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 12 872

--- 500 000 أتعاب المهندسين المعماريين 20 889

عتاد وتأثيت 30 

--- 200 000 شراء اثاث و عتاد المكتب و االسرة و قاعات االكل 31 871

--- 100 000 شراء وتركيب العتاد التقني  32 84

--- 250 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 33 845

--- 150 000 شراء العتاد التعليمي 34 84

--- --- شراء عتاد طبي 35 849

--- 190 000 شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 36 879

--- 200 000 شراء عتاد تقني وسمعي بصري 37 84

حظيرة السيارات 90

--- --- شراء السيارات النفعية 91 8511

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 92 8513

3 090 000 مجموع المشروع : 40 

77 990 000 مجموع الجهة : 00

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

تأهيل مدينة تانسنا 10 090

--- --- المساهمة في إنجاز تأهيل مدينة تامسنا 10 7113

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 04

جهة الدار البيضاء- سطات 06

البرنامج الجهوي إلعادة إيواء قاطني دور الصفيح بجهة الدار البيضاء 
الكبرى 10 070

--- --- دفع لفائدة الصندوق الخاص باسبدال أمالك الدولة 10 74

مجموع المشروع : 10 

مجموع الجهة : 06

77 990 000 مجموع البرنامج : 002

القيادة والدعم 010

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 090

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد البنايات 12 8211

--- 700 000 ترتيب وتهيئة وتركيب 13 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.48.000 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 15 881

--- --- أتعاب المهندسين المعماريين 16 889

--- 4 000 000 دفع لفائدة الصندوق الخاص باسبدال أمالك الدولة 17 74

--- 500 000 تهيئة وتركيب األروقة 18 872

شراء العتاد 20 

--- 1 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- 160 000 شراء عتاد تقني وسمعي بصري 22 84

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 23 849

--- 4 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 24 845

--- 100 000 شراء و تركيب عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 25 844

--- 150 000 شراء عتاد كهربائي وإلكتروني 26 844

شراء األمتعة والخدمات 30 

--- --- أشغال تركيب شبكات اإلعالميات 33 8328

دراسات و أبحاث و تقييم 40 

--- 3 500 000 مصاريف المراقبة والتقييم 44 899

--- --- دراسات ومساعدة تقنية ومشورة 45 889

حظيرة السيارات 50 

--- --- شراء السيارات النفعية 51 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 52 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 53 8513

تكوين وتداريب 70 

--- --- شراء عتاد العرض 76 849

إعانات ودفوعات 80 

--- --- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 81 7512

--- --- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 82 74

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 90

--- --- شراء عتاد طبي 91 849

14 110 000 مجموع المشروع : 10 

دعم المؤسسات تحت الوصاية 20 090

--- 19 400 000 إعانة التجهيز للتعاون الوطني 10 7511

--- 25 000 000 إعانة التجهيز لوكالة التنميةاالجتماعية 20 7511

44 400 000 مجموع المشروع : 20 

58 510 000 مجموع الجهة : 00

58 510 000 مجموع البرنامج : 010

163 500 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.48.000
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قانون المالية المعدل لسنة 2020 

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

ميزانية التسيير

1 480 151 000 الموظفون و األعوان.................................

805 933 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

160 700 000 اعتمادات األداء.......................................

250 000 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2021 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

سياسة تدبير الشان السجني وإعادة إدماج السجناء 312

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 360

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

1 184 484 800 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

27 123 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

154 817 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة التقاعد  13 131

أجور وتعويضات دائمة للموظفين المؤقتين 20 

--- أعوان دائمون 21 112

--- أجور المستخدمين العرضيين 22 113

50 000 أجور المستخدمين المياومين 23 113

40 000 تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 30 121

96 625 200 تعويض عن الخدمات المنجزة ليال وعن الساعات اإلضافية الليلية 40 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50 

--- تعويض عن التنصيب 51 1229

150 000 مساعدة استثنائية عن السكن 52 143

60 000 منح ومكافآت الوالدة 53 142

335 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 54 1221

تعويضات عن االخطار واالعباء 60 

20 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 61 125

10 000 مكافآت للسائقين 62 123

80 000 مكافأة الوكالة 63 123

16 356 000 تعويضات عن الفحص لموظفي الصحة والبيطرة 64 124

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 70 129

1 480 151 000 مجموع المشروع : 10 

1 480 151 000 مجموع الجهة : 00

1 480 151 000 مجموع البرنامج : 312

1 480 151 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.51.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

سياسة تدبير الشان السجني وإعادة إدماج السجناء 312

المصالح المشتركة 00

الدعم ،التسيير واللوجستيك  10 340

تحمالت عقارية 10 

--- ضرائب ورسوم 11 2

5 200 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- اكتراء المساكن االدارية وتحمالت تابعة 13 4413

3 382 500 صيانة وإصالح المباني والتجهيزات اإلدارية 14 4113

2 200 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499

200 000 مصاريف البستنة 16 399

30 000 شراء أدوات وعتاد ومواد ولوازم الحدائق 17 391

--- مصاريف رخصة البناء 18 499

رسوم وإتاوات 20 

15 000 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

58 000 000 مستحقات الماء 23 333

29 000 000 مستحقات الكهرباء 24 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

450 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 33 4424

عتاد المعلوميات والبرامج 40 

--- اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 41 4423

220 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 42 353

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 43 4133

حظيرة السيارات 50 

2 600 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 51 4131

3 500 000 شراء الوقود والزيوت 52 331

250 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 53 25

850 000 مصاريف تأمين السيارات 54 4931

--- اكتراء السيارات 55 4421

--- اكتراء وسائل النقل 56 4421

--- الفحص التقني للعربات والسيارات 57 4131

نقل وتنقل 60 

1 250 000 مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب 61 4211

100 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 62 4212

--- تعويضات كيلومترية 63 4214

16 500 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 64 4221
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

800 000 تعويضات المهمة بالخارج 65 4222

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 66 4213

--- مصاريف ترحيل المغاربة المدانين والمعتقلين بالدول األجنبية 67 4219

--- نقل المواد الغذائية 68 4219

إتصال وإعالم 70 

500 000 مصاريف النشر والطبع و أشغال السحب 71 351

150 000 دراسات و مساعدة تقنية و مشورة 72 452

--- مصاريف تدقيق حسابات الصفقات العمومية 73 459

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات 74 461

200 000 مصاريف تنظيم التظاهرات 75 459

100 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 76 461

2 000 000 دراسات و أعمال االتصال 77 451

100 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 78 459

مساعدة وأعمال اجتماعية 80 

800 000 مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 81 573

4 600 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 82 573

--- إعانة لفائدة الجمعيات 83 571

--- إعانة لفائدة المؤسسة المحمدية لألعمال اإلجتماعية لقضاة وموظفي العدل 84 573

نفقات مختلفة 90 

--- لباس 91 342

50 500 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 92 471

50 000 مصاريف قضائية وأتعاب المحامين والفقهاء في القانون والخبراء 93 455

100 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 94 584

--- مصاريف التأمين 95 4932

--- مصاريف المساعدة التقنية والخبرات المختلفة 96 452

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 97 584

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 98 361

--- شراء مواد التنظيف 99 363

148 183 000 مجموع المشروع : 10 

إيواء السجناء 20 340

--- أسرة ولباس المعتقلين 10 349

16 000 000 شراء مواد الطاقة للتدفئة و الطبخ 20 336

570 000 000 تغذية المعتقلين 30 311

16 000 000 شراء مواد النظافة والتطهير 40 369

عالجات ومنتوجات صيدلية وعتاد طبي 50 

250 000 شراء أدوات طبية وجراحية 51 399

40 000 000 شراء األدوية والمواد الصيدلة 52 361

1 300 000 مصاريف المختبر و التحليالت 53 499
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة وإصالح تجهيزات السجون 60 419

300 000 شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 70 399

643 850 000 مجموع المشروع : 20 

إعادة إدماج السجناء 30 340

9 000 000 مكسب المعتقلين 10 589

دراسات وتكوين 20 

100 000 شراء المواد األولية إلعداد أدوات مختلفة 21 32

300 000 شراء مواد ولوازم للمعامل التربوية والمهنية 22 399

400 000 شراء لوازم وكتب مدرسية 23 352

400 000 شراءأدوات الرياضة 24 349

--- مصاريف التكوين 25 454

100 000 معونة اجتماعية للطفولة 30 589

--- مصاريف االستشارات للدعم النفسي واالجتماعي للسجناء 40 454

--- شراء المنتجات الفنية للسجناء 50 399

10 300 000 مجموع المشروع : 30 

أمن وسالمة المؤسسات السجنية 40 340

--- اصالح و صيانة نظام االمن 10 419

--- مصاريف التأمين 20 4932

--- مصاريف ملء المطفآت 30 369

300 000 شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 40 331

2 500 000 أموال األبحاث واألمن 50 00

2 800 000 مجموع المشروع : 40 

تكوين الموظفين  50 360

تداريب و تكوين 10 

200 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 11 454

--- تعويضات التدريب 12 454

--- مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 13 121

عتاد تعليمي و تربوي 20 

--- صيانة و اصالح العتاد التعليمى و التربوى والسمعي البصري 21 4134

--- شراء اللوازم التعليمية والتربوية 22 353

نفقات مختلفة 30 

50 000 تغذية اإلنسان 31 311

--- شراء األدوية والمواد الصيدلة 32 361

550 000 اشتراك وتوثيق وطبع 33 352

--- مصاريف إبتكار و إنتاج و إداعة الملصقات 34 461

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 35 459

800 000 مجموع المشروع : 50 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

مساهمة 60 360

--- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 10 54

--- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 20 5512

مجموع المشروع : 60 

برنامج دعم تحديث النظام السجني 70 340

ندوات وتداريب وتكوين 10 

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 11 454

--- اكتراء قاعات المحاضرات 12 4414

--- اكتراء عتاد التسجيل والترجمة 13 4422

--- شراء لوازم المكتب و مواد طبع األوراق و التصوير الميكانيكي 14 353

--- شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 15 353

--- مصاريف النشر والطبع واإلعالن والترجمة 16 461

نقل وتنقل 20 

--- مصاريف تنقل المشاركين 21 4221

--- تعويضات المهمة بالخارج 22 4222

--- تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 23 4221

--- مصاريف نقل الموظفين بالخارج 24 4212

--- اكتراء السيارات 25 4421

--- مصاريف التأمين 26 4932

أتعاب 30 

--- أتعاب المستشارين والخبراء 31 455

--- أتعاب الترجمة 32 455

--- مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 33 459

نفقات مختلفة 40 

--- مصاريف إقامة االستشاريين األجانب 41 4711

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 42 471

--- شراء الوقود والزيوت 43 331

مجموع المشروع : 70 

805 933 000 مجموع الجهة : 00

805 933 000 مجموع البرنامج : 312

805 933 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.51.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

سياسة تدبير الشان السجني وإعادة إدماج السجناء 312

المصالح المشتركة 00

الدعم ،التسيير واللوجستيك  10 

بناء وتجهيز بنايات المصلحة المركزية 11 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

10 000 000 --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

شراء العتاد 50 

--- 7 200 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 51 845

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 54 844

--- --- شراء عتاد طبي 55 849

حظيرة السيارات 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

--- --- تهيئة وتجهيز السيارات 64 879

10 000 000 7 200 000 مجموع المشروع : 11 

بناء وتجهيز المديريات الجهوية  12 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 51 845

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 54 844

حظيرة السيارات 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- تهيئة وتجهيز السيارات 64 879

مجموع المشروع : 12 

مساهمة 13 360

--- --- دفع لفائدة مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة 10 7512

--- --- دفع لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 20 74

مجموع المشروع : 13 

إيواء السجناء 20 

سجون محلية 21 340

--- --- شراء األراضي 10 811

15 000 000 --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

5 000 000 10 000 000 بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- 700 000 أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

13 000 000 1 900 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 50 881

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

شراء العتاد 70 

--- --- شراء وتجديد العتاد التقني واألدوات  71 84

--- --- أسلحة وعتاد األمن 72 86

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 73 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 74 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 75 871

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 76 849

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 77 844

--- --- شراء عتاد للرياضات 78 849

حظيرة السيارات 80 

--- --- شراء السيارات النفعية 81 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 82 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 83 8513

--- --- تهيئة وتجهيز السيارات 84 879

33 000 000 12 600 000 مجموع المشروع : 21 

السجون الفالحية 22 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 50 881

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

شراء العتاد 70 

--- --- شراء عتاد تقني 71 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أسلحة وعتاد األمن 72 86

--- --- شراء عتاد المطبخ 73 849

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 80 

--- --- شراء السيارات النفعية 81 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 82 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 83 8513

مجموع المشروع : 22 

السجون المركزية 23 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 50 881

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

شراء العتاد 70 

--- --- شراء عتاد تقني 71 846

--- --- أسلحة وعتاد األمن 72 86

--- --- شراء عتاد المطبخ 73 849

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 80 

--- --- شراء السيارات النفعية 81 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 82 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 83 8513

مجموع المشروع : 23 

تكوين الموظفين 30 

مركز تكوين أطر إدارة السجون 31 340

--- 1 200 000 تشييد المباني اإلدارية 10 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 20 872

--- 1 400 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 30 881

--- 24 900 000 أشغال توسيع البنايات اإلدارية 40 872

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 51 845

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 52 849

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 53 871

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 54 879

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 55 844

27 500 000 مجموع المشروع : 31 

برنامج دعم تحديث النظام السجني 40 340

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 10 845
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تعليمي وتربوي 20 849

مجموع المشروع : 40 

43 000 000 47 300 000 مجموع الجهة : 00

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

الدعم ،التسيير واللوجستيك  10 

بناء وتجهيز المديرية الجهوية 11 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 51 845

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

مجموع المشروع : 11 

إيواء السجناء 20 

سجون محلية 21 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

شراء العتاد 70 

--- --- شراء وتجديد العتاد التقني واألدوات  71 84

--- --- أسلحة وعتاد األمن 72 86

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 73 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 74 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 75 871

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 76 849

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 77 844

مجموع المشروع : 21 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

السجون الفالحية 22 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 22 

السجون المركزية 23 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 23 

مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

الدعم ،التسيير واللوجستيك  10 

بناء وتجهيز المديرية الجهوية 11 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 51 845

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

مجموع المشروع : 11 

إيواء السجناء 20 

سجون محلية 21 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

شراء العتاد 70 

--- --- شراء وتجديد العتاد التقني واألدوات  71 84

--- --- أسلحة وعتاد األمن 72 86

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 73 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 74 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 75 871

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 76 849

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 77 844

مجموع المشروع : 21 

السجون الفالحية 22 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 22 

السجون المركزية 23 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 23 

مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

الدعم ،التسيير واللوجستيك  10 

بناء وتجهيز المديرية الجهوية 11 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 51 845

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

مجموع المشروع : 11 

إيواء السجناء 20 

سجون محلية 21 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

شراء العتاد 70 

--- --- شراء وتجديد العتاد التقني واألدوات  71 84

--- --- أسلحة وعتاد األمن 72 86

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 73 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 74 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 75 871

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 76 849

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 77 844

مجموع المشروع : 21 

السجون الفالحية 22 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 22 

السجون المركزية 23 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 23 

مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

الدعم ،التسيير واللوجستيك  10 

بناء وتجهيز المديرية الجهوية 11 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 51 845

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

مجموع المشروع : 11 

إيواء السجناء 20 

سجون محلية 21 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

شراء العتاد 70 

--- --- شراء وتجديد العتاد التقني واألدوات  71 84

--- --- أسلحة وعتاد األمن 72 86

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 73 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 74 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 75 871
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 76 849

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 77 844

مجموع المشروع : 21 

السجون الفالحية 22 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 22 

السجون المركزية 23 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 23 

مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

الدعم ،التسيير واللوجستيك  10 

بناء وتجهيز المديرية الجهوية 11 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 51 845

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

مجموع المشروع : 11 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

إيواء السجناء 20 

سجون محلية 21 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

شراء العتاد 70 

--- --- شراء وتجديد العتاد التقني واألدوات  71 84

--- --- أسلحة وعتاد األمن 72 86

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 73 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 74 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 75 871

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 76 849

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 77 844

مجموع المشروع : 21 

السجون الفالحية 22 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 22 

السجون المركزية 23 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 23 

انجاز السجن المحلي ببني مالل 24 340

--- --- تشييد بنايات تقنية 10 823

--- 203 306 بناء المساكن اإلدارية 20 8212

203 306 مجموع المشروع : 24 

203 306 مجموع الجهة : 05
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

جهة الدار البيضاء- سطات 06

الدعم ،التسيير واللوجستيك  10 

بناء وتجهيز المديرية الجهوية 11 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 51 845

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

مجموع المشروع : 11 

إيواء السجناء 20 

سجون محلية 21 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

شراء العتاد 70 

--- --- شراء وتجديد العتاد التقني واألدوات  71 84

--- --- أسلحة وعتاد األمن 72 86

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 73 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 74 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 75 871

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 76 849

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 77 844

مجموع المشروع : 21 

السجون الفالحية 22 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 22 

السجون المركزية 23 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 23 

مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

الدعم ،التسيير واللوجستيك  10 

بناء وتجهيز المديرية الجهوية 11 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 51 845

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

مجموع المشروع : 11 

إيواء السجناء 20 

سجون محلية 21 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء العتاد 70 

--- --- شراء وتجديد العتاد التقني واألدوات  71 84

--- --- أسلحة وعتاد األمن 72 86

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 73 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 74 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 75 871

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 76 849

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 77 844

مجموع المشروع : 21 

السجون الفالحية 22 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 22 

السجون المركزية 23 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 23 

مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

الدعم ،التسيير واللوجستيك  10 

بناء وتجهيز المديرية الجهوية 11 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 51 845

--- --- شراء عتاد تقني 52 846
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

مجموع المشروع : 11 

إيواء السجناء 20 

سجون محلية 21 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

شراء العتاد 70 

--- --- شراء وتجديد العتاد التقني واألدوات  71 84

--- --- أسلحة وعتاد األمن 72 86

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 73 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 74 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 75 871

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 76 849

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 77 844

مجموع المشروع : 21 

السجون الفالحية 22 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 22 

السجون المركزية 23 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 23 

مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

الدعم ،التسيير واللوجستيك  10 

بناء وتجهيز المديرية الجهوية 11 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 51 845

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

مجموع المشروع : 11 

إيواء السجناء 20 

سجون محلية 21 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

شراء العتاد 70 

--- --- شراء وتجديد العتاد التقني واألدوات  71 84

--- --- أسلحة وعتاد األمن 72 86

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 73 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 74 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 75 871

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 76 849

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 77 844

مجموع المشروع : 21 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

السجون الفالحية 22 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 22 

السجون المركزية 23 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 23 

مجموع الجهة : 09

جهة كلميم - واد نون 10

الدعم ،التسيير واللوجستيك  10 

بناء وتجهيز المديرية الجهوية 11 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 51 845

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

مجموع المشروع : 11 

إيواء السجناء 20 

سجون محلية 21 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

شراء العتاد 70 

--- --- شراء وتجديد العتاد التقني واألدوات  71 84

--- --- أسلحة وعتاد األمن 72 86

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 73 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 74 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 75 871

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 76 849

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 77 844

مجموع المشروع : 21 

السجون الفالحية 22 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 22 

السجون المركزية 23 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 23 

انجاز السجن المحلي بطانطان 24 340

--- 1 550 000 تشييد المباني اإلدارية 10 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 20 8212

1 550 000 مجموع المشروع : 24 

1 550 000 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

الدعم ،التسيير واللوجستيك  10 

بناء وتجهيز المديرية الجهوية 11 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 51 845

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

مجموع المشروع : 11 

إيواء السجناء 20 

سجون محلية 21 340

--- --- شراء األراضي 10 811

178 000 000 30 929 170 تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

شراء العتاد 70 

--- --- شراء وتجديد العتاد التقني واألدوات  71 84

--- --- أسلحة وعتاد األمن 72 86

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 73 879

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 74 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 75 871

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 76 849

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 77 844

178 000 000 30 929 170 مجموع المشروع : 21 

السجون الفالحية 22 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 22 
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

السجون المركزية 23 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 23 

178 000 000 30 929 170 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

الدعم ،التسيير واللوجستيك  10 

بناء وتجهيز المديرية الجهوية 11 360

شراء االراضي و البنايات 10 

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

شراء العتاد 50 

--- --- شراء عتاد معلومياتي 51 845

--- --- شراء عتاد تقني 52 846

شراء السيارات و الدراجات النارية و الدراجات العادية 60 

--- --- شراء السيارات النفعية 61 8511

--- --- شراء السيارات السياحية 62 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

مجموع المشروع : 11 

إيواء السجناء 20 

سجون محلية 21 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

شراء العتاد 70 

--- --- شراء وتجديد العتاد التقني واألدوات  71 84

--- --- أسلحة وعتاد األمن 72 86

--- --- شراء معدات األفرشة والنوم والمطبخ والمغسلة 73 879
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 74 845

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 75 871

--- --- شراء عتاد تعليمي بيداغوجي وسمعي بصري 76 849

--- --- شراء مجموعات مولدة للكهرباء وتوابعها 77 844

مجموع المشروع : 21 

السجون الفالحية 22 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 22 

السجون المركزية 23 340

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 30 8212

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 50 872

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 60 872

مجموع المشروع : 23 

انجاز السجن المحلي بالداخلة 24 340

29 000 000 80 717 524 تشييد المباني اإلدارية 10 8211

--- --- بناء المساكن اإلدارية 20 8212

29 000 000 80 717 524 مجموع المشروع : 24 

29 000 000 80 717 524 مجموع الجهة : 12

250 000 000 160 700 000 مجموع البرنامج : 312

250 000 000 160 700 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.51.000
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قانون المالية المعدل لسنة 2020 

المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

ميزانية التسيير

61 390 000 الموظفون و األعوان.................................

31 489 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

5 755 000 اعتمادات األداء.......................................

- اعتمادات االلتزام لسنة 2021 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.52.000 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

المساهمة في تحسين السياسات العمومية و النهوض بالديمقراطية التشاركية 129

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

28 049 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

320 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

2 246 000 إسهام في أنظمة التقاعد 13 131

29 000 000 التعويضات الممنوحة ألعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي 20 1229

التعويضات الممثلة للمصاريف 30 

--- منح ومكافآت الوالدة 31 142

--- تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 32 1221

1 000 000 تعويضات و مكافات 33 129

--- تعويض عن التنصيب 34 1229

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 40 121

تعويضات عن االخطار واالعباء 50 

--- تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 51 125

775 000 مصاريف التأمين 60 4932

61 390 000 مجموع المشروع : 10 

61 390 000 مجموع الجهة : 00

61 390 000 مجموع البرنامج : 129

61 390 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.52.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.52.000 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

المساهمة في تحسين السياسات العمومية و النهوض بالديمقراطية التشاركية 129

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

تحمالت عقارية 10 

1 000 ضرائب ورسوم 11 2

5 332 800 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

150 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- ترتيب وتهيئة وتركيب 14 872

1 000 000 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499

--- اكتراء قاعات المحاضرات 16 4414

--- مصاريف تأمين المباني اإلدارية 17 4932

60 000 صيانة المساحات الخضراء 18 419

10 000 شراء لوازم مختلفة عقاقيرية و خردواتية وخشبية وكهربائية 19 399

رسوم وإتاوات 20 

1 400 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 22 435

30 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 23 434

120 000 مستحقات الماء 24 333

500 000 مستحقات الكهرباء 25 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30 

150 000 شراء لوازم المكتب واألوراق والمطبوعات 31 351

50 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

50 000 شراء اللوازم السمعية- البصرية 33 353

20 000 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 34 399

حظيرة السيارات 40 

119 500 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 41 4131

390 000 شراء الوقود والزيوت 42 331

20 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 43 25

20 500 مصاريف تأمين السيارات 44 4931

240 000 اكتراء السيارات 45 4421

نقل وتنقل 50 

300 000 نقل األعضاء والموظفين داخل المغرب 51 4211

1 600 000 نقل األعضاء والموظفين بالخارج 52 4212

400 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 53 4221

560 000 تعويضات المهمة بالخارج 54 4222

1 400 000 تعويضات كيلومترية 55 4214

5 000 مصاريف نقل األثاث والعتاد 56 4213

300 000 نقل المشاركين 57 4211
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.52.000 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

نفقات مختلفة 60 

20 000 لباس 61 342

2 170 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 62 471

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 63 584

80 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 64 471

--- شراء الهدايا للشخصيات 65 499

60 000 شراء المحروقات والغاز 66 334

--- شراء التحف الفنية ومواد الصناعة التقليدية 67 399

15 000 مصاريف الصيانة وإصالح مطافئءالحرائق 68 419

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 69 584

مساعدة وأعمال اجتماعية 70

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 71 573

800 000 إعانة لفائدة األعمال االجتماعية للموظفين 72 573

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 80

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 81 361

--- شراء مواد التنظيف 82 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 83 491

17 373 800 مجموع المشروع : 10 

الرفع من جودة انتاجات المجلس االقتصادي و االجتماعي و البيئي 20 160

3 600 000 مصاريف الدراسات واالستشارة 10 451

450 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 20 459

700 000 مصاريف تنظيم المناظرات والتداريب والندوات 30 454

--- الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 40 471

--- اإلشهار والطبع واإلعالن 50 461

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 60 461

--- شراء الجلد ولوازم من الجلد 70 343

4 750 000 مجموع المشروع : 20 

التواصل والشراكات و التعاون 30 160

1 400 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

مساهمة واشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 20 

100 000 اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 21 591

--- المساهمة في الهيئات الجهوية والدولية 22 591

700 000 اشتراك وتوثيق 30 352

طبع وإعالن 40

820 000 نشر و إذاع و اتصال 41 461

1 100 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 42 461

--- مصاريف اإلبتكار و الطبع 43 461

40 000 شراء الجلد ولوازم من الجلد 44 343
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.52.000 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

30 000 شراء التحف الفنية ومواد الصناعة التقليدية 50 399

100 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 60 459

100 000 شراء الهدايا للشخصيات 70 499

4 390 000 مجموع المشروع : 30 

تحسين قيادة المؤسسة 40 160

1 000 000 مصاريف الدراسات واالستشارة 10 451

700 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 20 454

مصاريف الدراسات والمعلوميات 30 

--- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 31 845

125 200 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 32 353

--- صيانة وإصالح عتاد المعلوميات 33 4133

1 800 000 دراسات معلومياتية 34 453

1 300 000 صيانة وإصالح العتاد التقني 40 4132

50 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 50 461

4 975 200 مجموع المشروع : 40 

31 489 000 مجموع الجهة : 00

31 489 000 مجموع البرنامج : 129

31 489 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.52.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.52.000 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

المساهمة في تحسين السياسات العمومية و النهوض بالديمقراطية 
التشاركية 129

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 160

--- --- شراء األراضي 10 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 20 8211

--- 2 400 000 أشغال التهيئة واإلقامة 30 872

--- 350 000 دراسات مرتبطة بتشييد المباني 40 881

--- 500 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 50 871

شراء السيارات 60 

--- --- شراء السيارات السياحية 61 8512

--- --- شراء السيارات النفعية 62 8511

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 63 8513

دفوعات 70 

--- --- (1)مصاريف اإلشراف المفوض على المنشآت 71 889

--- --- (1)تشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف المفوض على المنشآت  72 8211

--- --- (1)دراسات متعلقة بتشييد المباني اإلدارية المنجزة في إطار اإلشراف 
المفوض على المنشآت 73 881

--- 180 000 شراء عتاد المطبخ 80 849

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 90

--- --- شراء عتاد طبي 91 849

3 430 000 مجموع المشروع : 10 

تحسين قيادة المؤسسة 20 160

عتاد تقني ومعلومياتي 10 

--- 325 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 11 845

--- 100 000 شراء و تركيب العتاد و البرامج المعلوماتية للربط 12 845

--- 1 900 000 شراء عتاد سمعي ـ بصري 13 844

2 325 000 مجموع المشروع : 20 

5 755 000 مجموع الجهة : 00

5 755 000 مجموع البرنامج : 129

5 755 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.52.000
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قانون المالية المعدل لسنة 2020 

المجلس األعلى للسلطة القضائية

ميزانية التسيير

76 720 000 الموظفون و األعوان.................................

217 630 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

66 100 000 اعتمادات األداء.......................................

192 800 000 اعتمادات االلتزام لسنة 2021 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.53.000 المجلس األعلى للسلطة القضائية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

السلطة القضائية 131

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 360

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

44 319 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

716 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 12 132

5 981 000 إسهام في أنظمة التقاعد 13 131

11 859 000 تعويضات ممنوحة لفائدة أعضاء المجلس األعلى للسلطة القضائية 20 1229

--- أجور المستخدمين المياومين 30 113

--- تعويضات عن ساعات العمل اإلضافية 40 121

التعويضات الممثلة للمصاريف 50

--- تعويض عن التنصيب 51 1229

--- مساعدة استثنائية عن السكن 52 143

--- منح ومكافآت الوالدة 53 142

75 000 تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 54 1221

50 000 مصاريف األتعاب وتصحيح المباريات واالمتحانات 55 121

11 200 000 تعويضات و مكافات 56 129

تعويضات عن االخطار واالعباء 60

--- مكافآت للسائقين 61 123

20 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 62 125

2 500 000 أموال الديوان 63 119

--- التعويضات عن المغادرة الطوعية للتقاعد 64 129

76 720 000 مجموع المشروع : 10 

76 720 000 مجموع الجهة : 00

76 720 000 مجموع البرنامج : 131

76 720 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.53.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.53.000 المجلس األعلى للسلطة القضائية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

السلطة القضائية 131

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 360

تحمالت عقارية 10

330 000 ضرائب ورسوم 11 2

2 880 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

1 000 000 صيانة وإصالح المباني اإلدارية 13 4111

1 000 000 مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية 14 499

300 000 شراء أدوات وعتاد ومواد ولوازم الحدائق 15 391

300 000 صيانة المساحات الخضراء 16 419

300 000 شراء لوازم رصاصية وصحية و ادوات و عقاقير 17 399

300 000 شراء لوازم وتوابع كهربائية 18 328

100 000 مواد البناء 19 32

رسوم وإتاوات 20

4 100 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

4 000 000 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 22 434

--- تسديد مصاريف و مستحقات و رسوم المواصالت المتعلقة باالجهزة الهاتفية المقامة بمنازل بعض 
الموظفين و اعوان الدولة 23 435

2 000 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 24 433

400 000 مستحقات الماء 25 333

1 000 000 مستحقات الكهرباء 26 332

أثاث وعتاد ولوازم المكتب 30

4 100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 31 351

200 000 صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 32 4134

عتاد المعلوميات والبرامج 40

400 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 41 4133

200 000 اكتراء العتاد والبرامج المعلومياتية 42 4423

2 130 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 43 353

300 000 دراسات معلومياتية 44 453

حظيرة السيارات 50

1 000 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 51 4131

2 700 000 شراء الوقود والزيوت 52 331

83 000 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 53 25

276 000 مصاريف تأمين السيارات 54 4931

100 000 اكتراء السيارات 55 4421

--- الفحص التقني للعربات والسيارات 56 4131

نقل وتنقل 60

1 500 000 مصاريف نقل الموظفين و اعضاء المجلس األعلى للسلطة القضائية داخل المغرب 61 4211

2 000 000 مصاريف نقل الموظفين و اعضاء المجلس األعلى للسلطة القضائية بالخارج 62 4212
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.53.000 المجلس األعلى للسلطة القضائية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- تعويضات كيلومترية 63 4214

12 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 64 4221

2 000 000 تعويضات المهمة بالخارج 65 4222

--- مصاريف نقل المبعوثين األجانب 66 4219

200 000 مصاريف النقل والمناولة لعتاد وأثاث المكتب 67 4213

200 000 مصاريف النقل والمناولة للوثائق 68 4213

نفقات مختلفة 70

100 000 لباس 71 342

1 500 000 مصاريف االستقبال واالحتفاالت الرسمية 72 471

5 500 000 مصاريف اإليواء واإلطعام 73 471

200 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 74 461

2 000 000 تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 75 584

100 000 شراء مواد للتدفئة والطبخ 76 336

100 000 شراء الوقود والزيوت لمولدات الكهرباء 77 331

--- مصاريف صاحب المشروع المفوض 78 459

400 000 مصاريف رخصة البناء 79 499

نفقات أخرى 80

200 000 أتعاب المحامين 81 455

200 000 أتعاب المستشارين والخبراء 82 455

200 000 أتعاب األطباء والخبرات الطبية 83 455

200 000 شراء عتاد صغير واألواني للمطبخ 84 399

800 000 (1)مصاريف تنظيم االمتحانات والمباريات 85 454

400 000 مصاريف الدروس والتصحيح واألتعاب 86 454

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 87 584

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 90

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 91 361

--- شراء مواد التنظيف 92 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 93 491

59 299 000 مجموع المشروع : 10 

تواصل 20 111

2 000 000 مصاريف التنظيم والتنشيط والبروتوكوالت والمشاركة في المحاضرات والندوات والمؤتمرات 
والجلسات 10 454

200 000 شراء الهدايا للشخصيات 20 499

101 000 شراء األشرطة للصور اإلشعاعية 30 36

500 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 40 459

1 000 000 االشتراكات والتوثيق 50 352

3 801 000 مجموع المشروع : 20 

مساعدة لألعمال اإلجتماعية 30 360

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 10 573
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.53.000 المجلس األعلى للسلطة القضائية

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

700 000 إعانة لفائدة المؤسسة المحمدية لألعمال اإلجتماعية لقضاة وموظفي العدل 20 573

200 000 شراء األدوية والمواد الصيدلة 30 361

--- مصاريف التأمين 40 4932

900 000 مجموع المشروع : 30 

تداريب وتكوين 40 360

3 000 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 10 454

500 000 مصاريف النقل للتدريب االستكمالي داخل المغرب 20 4211

1 000 000 تعويضات التنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة 30 4221

100 000 صيانة و اصالح العتاد التعليمى و التربوى والسمعي البصري 40 4134

4 600 000 مجموع المشروع : 40 

مساهمة 50 111

144 830 000 تحويالت لفائدة رئاسة النيابة العامة 10 553

2 000 000 المساهمة في الهيئات الجهوية والدولية 20 591

1 000 000 إعانة للجمعيات والوداديات المهنية للقضاة 30 571

147 830 000 مجموع المشروع : 50 

دراسات وأبحاث 60 360

200 000 مساعدة تقنية و مشورة و تدقيق 10 452

200 000 استشارات و خبرة 20 459

100 000 مصاريف برمجة وتقييم المشاريع 30 459

200 000 تكوين ومساعدة تقنية 40 454

100 000 دراسات عامة 50 451

800 000 مجموع المشروع : 60 

تدبير الربائد 70 111

200 000 صيانة وحفظ األرشيف 10 419

200 000 مصاريف الطبع والرقمنة 20 499

400 000 مجموع المشروع : 70 

217 630 000 مجموع الجهة : 00

217 630 000 مجموع البرنامج : 131

217 630 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.53.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.53.000 المجلس األعلى للسلطة القضائية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

السلطة القضائية 131

المصالح المشتركة 00

بناء وتجهيز مقر المجلس األعلى للسلطة القضائية 10 111

شراء االراضي و البنايات 10

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

160 000 000 --- تشييد البنايات 20 8211

--- --- أشغال توسيع البنايات اإلدارية 30 872

--- 500 000 أشغال التهيئة واإلقامة 40 872

دراسات 50

11 800 000 --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 51 881

--- --- دراسات مرتبطة بتوسيع البنايات اإلدارية 52 881

عتاد وتأثيت 60

--- 5 000 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 61 871

--- 3 000 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 62 845

--- --- شراء عتاد طبي 63 849

دراسات وأبحاث 70

--- --- دراسات مرتبطة بتطوير الحلول والمنصات المعلوماتية 71 889

تأمين المباني اإلدارية 80

--- 400 000 وضع نظم المراقبة عن بعد 81 872

--- 400 000 شراء عتاد الرصد لحماية األشخاص 82 849

شراء السيارات 90

--- --- شراء سيارات نفعية 91 86

--- --- شراء السيارات السياحية 92 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 93 8513

171 800 000 9 300 000 مجموع المشروع : 10 

مساهمة 20 111

--- 23 800 000 تحويالت لفائدة رئاسة النيابة العامة 10 772

23 800 000 مجموع المشروع : 20 

بناء و تجهيز مركز األرشيف 30 360

شراء االراضي و البنايات 10

--- 30 000 000 شراء األراضي 11 811

--- --- شراء البنايات اإلدارية 12 813

دراسات 20

1 000 000 --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 21 881

بناء وتهيئة 30

20 000 000 2 000 000 أشغال بناء أو توسيع البنايات اإلدارية 31 8211

--- 1 000 000 أشغال التهيئة واإلقامة 32 872
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.53.000 المجلس األعلى للسلطة القضائية

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

شراء العتاد 40

--- --- شراء عتاد وأثاث المكتب 41 871

--- --- شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 42 845

--- --- شراء وتركيب العتاد التقني  43 84

21 000 000 33 000 000 مجموع المشروع : 30 

192 800 000 66 100 000 مجموع الجهة : 00

192 800 000 66 100 000 مجموع البرنامج : 131

192 800 000 66 100 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.53.000
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قانون المالية المعدل لسنة 2020 

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

ميزانية التسيير

72 966 000 الموظفون و األعوان.................................

53 156 000 المعدات و النفقات المختلفة..........................

ميزانية اإلستثمار 

13 962 000 اعتمادات األداء.......................................

- اعتمادات االلتزام لسنة 2021 و مايليها ............
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ميزانية التسيير-الموظفون و األعوان للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.1.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

الحماية و النهوض بحقوق اإلنسان 111

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 860

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

44 468 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

3 690 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة التقاعد  12 131

691 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 13 132

20 869 000 التعويضات الممنوحة ألعضاء المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 20 1229

تعويضات عن االخطار واالعباء 30

30 000 تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 31 125

60 000 مكافآت للسائقين 32 123

--- تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 33 1221

التعويضات الممثلة للمصاريف 40

--- منح ومكافآت الوالدة 41 142

--- مساعدة استثنائية عن السكن 42 143

--- تعويضات و مكافات 43 129

69 808 000 مجموع المشروع : 10 

االليات الوطنية لحقوق اإلنسان 20 160

المرتبات، األجور والتعويضات ومساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي والتقاعد  10

279 000 (*) رواتب وأجور وتعويضات دائمة للموظفين الرسميين ومثالئهم 11 111

90 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة التقاعد  12 131

40 000 مساهمات الدولة في اطار أنظمة االحتياط االجتماعي 13 132

2 749 000 التعويضات المخولة ألعضاء األليات الوطنية 20 1229

تعويضات عن االخطار واالعباء 30

--- تعويضات عن الصندوق للوكالء والخالصين والمؤدين المنتدبين 31 125

--- مكافآت للسائقين 32 123

--- تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة 33 1221

التعويضات الممثلة للمصاريف 40

--- منح ومكافآت الوالدة 41 142

--- مساعدة استثنائية عن السكن 42 143

--- تعويضات و مكافات 43 129

3 158 000 مجموع المشروع : 20 

72 966 000 مجموع الجهة : 00

72 966 000 مجموع البرنامج : 111

72 966 000 مجموع الفصل : 1.2.1.1.0.54.000
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

الحماية و النهوض بحقوق اإلنسان 111

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10

--- ضرائب ورسوم 11 2

14 992 367 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

176 000 صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

180 000 مصاريف تأمين المباني اإلدارية 14 4932

4 515 430 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 16 353

--- صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

رسوم وإتاوات 20

463 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

298 000 رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

24 650 مستحقات الماء 23 333

438 000 مستحقات الكهرباء 24 332

132 700 مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434

--- مصاريف بنكية 26 69

1 183 200 ضرائب ورسوم 27 2

إتصال وإعالم 30

430 000 دراسات و مساعدة تقنية و مشورة 31 452

150 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 32 461

400 000 اشتراك وتوثيق 33 352

277 540 مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 34 452

عتاد و لوازم 40

208 480 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 41 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

71 320 اكتراء العتاد واألثاث 43 4424

438 174 شراء لوازم للعتاد المعلومياتي 44 353

37 000 مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 45 4133

13 090 شراء صور صاحب الجاللة والرايات والالفتات 46 399

--- اصالح و صيانة عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 47 4132

--- اصالح وصيانة العتاد التقني 48 4132

حظيرة السيارات 50

202 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 51 4131

1 217 800 شراء الوقود والزيوت 52 331

50 000 مصاريف تأمين السيارات 54 4931
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

38 860 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 55 25

نقل وتنقل 60

197 000 نقل األعضاء والموظفين داخل المغرب 61 4211

344 690 نقل األعضاء والموظفين بالخارج 62 4212

100 000 تعويضات تنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة للموظفين واألعضاء  63 4221

906 000 تعويضات المهمة بالخارج 64 4222

217 810 اكتراء السيارات 65 4421

44 600 مصاريف نقل األثاث والعتاد 66 4213

62 900 نقل المشاركين 67 4211

تنظيم ورشات 70

1 080 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 71 471

40 570 نقل المشاركين 72 4211

200 000 مصاريف الترجمة والترجمة الفورية 73 459

60 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 74 461

نفقات مختلفة 80

73 500 لباس 81 342

--- تسوية وتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية 82 584

100 000 مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 83 454

1 500 000 مصاريف االستشارة والخبرة 84 455

250 000 مصاريف المراقبة والتقييم 85 499

480 000 التأمين ضد الحوادث 86 4932

50 000 شراء ادوات صغيرة و عقاقير 87 391

1 382 شراء لوازم التزيين 88 399

مساعدة وأعمال اجتماعية 90

3 000 000 إعانة لألعمال االجتماعية 91 573

--- مساعدة برسم الحج الى الديار المقدسة 92 573

--- إرجاع مصاريف العالج وأبدال األتعاب الطبية المترتبة عن األمراض أو الحوادث المنسوبة للعمل 93 584

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 94 361

--- شراء مواد التنظيف 95 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 96 491

34 646 063 مجموع المشروع : 10 

االليات الوطنية لحقوق اإلنسان 20 160

تحمالت عقارية 10

--- ضرائب ورسوم 11 2

4 641 000 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

6 000 مصاريف تأمين المباني اإلدارية 14 4932

19 200 مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 16 353

--- صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

رسوم وإتاوات 20

40 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

8 000 مستحقات الماء 23 333

120 000 مستحقات الكهرباء 24 332

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434

--- مصاريف بنكية 26 69

--- ضرائب ورسوم 27 2

إتصال وإعالم 30

80 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 31 461

100 000 اشتراك وتوثيق 32 352

150 000 مصاريف المساعدة والخبرة في االتصال 33 452

عتاد و لوازم 40

100 000 لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق والمطبوعات 41 351

--- صيانة وإصالح األثاث وعتاد المكتب 42 4134

--- اكتراء العتاد واألثاث 43 4424

50 000 شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي 44 353

--- مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية 45 4133

حظيرة السيارات 50

20 000 مصاريف صيانة وإصالح السيارات 51 4131

--- شراء الوقود والزيوت 52 331

4 000 مصاريف تأمين السيارات 53 4931

--- الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية 54 25

نقل وتنقل 60

38 000 نقل األعضاء والموظفين داخل المغرب 61 4211

100 000 نقل األعضاء والموظفين بالخارج 62 4212

1 433 950 تعويضات تنقل وتغيير اإلقامة داخل المملكة للموظفين واألعضاء  63 4221

209 860 تعويضات المهمة بالخارج 64 4222

--- اكتراء السيارات 65 4421

--- مصاريف نقل األثاث والعتاد 66 4213

50 000 نقل المشاركين 67 4211

نفقات مختلفة 70

100 000 مصاريف الترجمة والتفسير 71 459

1 600 000 دراسات وأبحاث 72 451

--- مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها 73 454
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

200 000 مصاريف االستشارة والخبرة 74 455

200 000 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 75 471

6 000 التأمين ضد الحوادث 76 4932

--- شراء ادوات صغيرة و عقاقير 77 391

--- شراء لوازم التزيين 78 399

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 80

--- شراء مواد صيدلية ومواد استهالكية طبية 81 361

--- شراء مواد التنظيف 82 363

--- مصاريف متعلقة بالنظافة و التطهير و تنظيف البنايات 83 491

9 276 010 مجموع المشروع : 20 

النهوض بحقوق اإلنسان 30 160

مصاريف المدارسات و التظاهرات 10

238 147 اإلشهار والطبع واإلعالن 11 461

185 000 مصاريف الترجمة والتفسير 12 459

163 000 كراء األروقة وقاعات العرض 13 449

270 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 14 454

769 300 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 15 471

323 900 نقل المشاركين 16 4211

--- مصاريف تنشيط الندوات 17 454

105 600 الجائزة الوطنية لحقوق اإلنسان 18 589

يقظة، دراسات وخبرة 20

440 670 مصاريف االستشارة والخبرة 21 455

200 000 دراسات عامة 22 451

--- دراسات وأبحاث 23 451

--- مساعدة تقنية واستشارات 24 452

194 000 اشتراك وتوثيق 25 352

نقل وتنقل 30

80 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 31 4221

80 000 تعويضات المهمة بالخارج 32 4222

50 000 نقل الموظفين داخل المملكة 33 4211

150 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 34 4212

التموقع على المستوى الدولي 40

141 000 اشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 41 591

250 000 مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 42 454

120 000 مصاريف الترجمة والتفسير 43 459

23 000 شراء الهدايا للشخصيات 44 499

733 000 إعانة لفائدة الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان 50 571

4 516 617 مجموع المشروع : 30 
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

حماية حقوق اإلنسان 40 160

مصاريف المدارسات و التظاهرات 10

315 000 اإلشهار والطبع واإلعالن 11 461

48 214 مصاريف الترجمة والتفسير 12 459

--- كراء األروقة وقاعات العرض 13 449

--- مصاريف ، تنظيم أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات 14 454

604 800 الفندقة، اإليواء ، اإلطعام ومصاريف االستقبال 15 471

40 000 نقل المشاركين 16 4211

--- مصاريف تنشيط الندوات 17 454

يقظة، دراسات وخبرة 20

194 850 مصاريف االستشارة والخبرة 21 455

200 000 دراسات عامة 22 451

--- دراسات وأبحاث 23 451

--- مساعدة تقنية واستشارات 24 452

251 400 اشتراك وتوثيق 25 352

نقل وتنقل 30

50 000 تعويضات التنقل داخل المملكة 31 4221

80 000 تعويضات المهمة بالخارج 32 4222

50 000 نقل الموظفين داخل المملكة 33 4211

80 000 مصاريف نقل الموظفين بالخارج 34 4212

1 914 264 مجموع المشروع : 40 

تتبع تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف و المصالحة 50 160

--- جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان و لذوي الحقوق 10 589

--- مساعدات مراسم الدفن و الجنازة 20 589

عالجات ومنتوجات صيدلية وعتاد طبي 30

--- استشفاء واستشارات طبية 31 492

--- شراء األدوية والمواد الصيدلة 32 361

--- عالجات ومواد صيدلية 33 492

نقل وتنقل 40

--- مصاريف النقل الجوي داخل المملكة 41 4211

--- تعويضات عن التنقل بالخارج 42 4212

--- تعويضات التنقل داخل المملكة 43 4221

--- نقل المشاركين 44 4211

مجموع المشروع : 50 

50 352 954 مجموع الجهة : 00
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 01

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10

--- ضرائب ورسوم 11 2

379 800 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف تأمين المباني اإلدارية 14 4932

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 16 353

--- صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

رسوم وإتاوات 20

69 800 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

10 000 مستحقات الماء 23 333

20 000 مستحقات الكهرباء 24 332

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434

--- مصاريف بنكية 26 69

--- ضرائب ورسوم 27 2

479 600 مجموع المشروع : 10 

479 600 مجموع الجهة : 01

جهة الشرق 02

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10

--- ضرائب ورسوم 11 2

199 980 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف تأمين المباني اإلدارية 14 4932

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 16 353

--- صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

رسوم وإتاوات 20

29 400 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

4 500 مستحقات الماء 23 333

12 000 مستحقات الكهرباء 24 332

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف بنكية 26 69

--- ضرائب ورسوم 27 2

245 880 مجموع المشروع : 10 

245 880 مجموع الجهة : 02

جهة فاس - مكناس 03

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف تأمين المباني اإلدارية 14 4932

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 16 353

--- صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

رسوم وإتاوات 20

32 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

--- مستحقات الماء 23 333

--- مستحقات الكهرباء 24 332

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434

--- مصاريف بنكية 26 69

--- ضرائب ورسوم 27 2

32 000 مجموع المشروع : 10 

32 000 مجموع الجهة : 03

جهة الرباط - سال- القنيطرة 04

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10

--- ضرائب ورسوم 11 2

327 240 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف تأمين المباني اإلدارية 14 4932

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 16 353

--- صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

رسوم وإتاوات 20

42 600 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

7 000 مستحقات الماء 23 333

21 800 مستحقات الكهرباء 24 332

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434

--- مصاريف بنكية 26 69

--- ضرائب ورسوم 27 2

398 640 مجموع المشروع : 10 

398 640 مجموع الجهة : 04

جهة بني مالل - خنيفرة 05

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10

--- ضرائب ورسوم 11 2

242 400 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف تأمين المباني اإلدارية 14 4932

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 16 353

--- صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

رسوم وإتاوات 20

31 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

2 000 مستحقات الماء 23 333

7 000 مستحقات الكهرباء 24 332

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434

--- مصاريف بنكية 26 69

--- ضرائب ورسوم 27 2

282 400 مجموع المشروع : 10 

282 400 مجموع الجهة : 05

جهة الدار البيضاء- سطات 06

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف تأمين المباني اإلدارية 14 4932

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 16 353
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

رسوم وإتاوات 20

32 800 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

--- مستحقات الماء 23 333

--- مستحقات الكهرباء 24 332

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434

--- مصاريف بنكية 26 69

--- ضرائب ورسوم 27 2

32 800 مجموع المشروع : 10 

32 800 مجموع الجهة : 06

جهة مراكش - آسفي 07

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10

--- ضرائب ورسوم 11 2

263 974 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف تأمين المباني اإلدارية 14 4932

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 16 353

--- صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

رسوم وإتاوات 20

29 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

1 400 مستحقات الماء 23 333

6 400 مستحقات الكهرباء 24 332

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434

--- مصاريف بنكية 26 69

--- ضرائب ورسوم 27 2

300 774 مجموع المشروع : 10 

300 774 مجموع الجهة : 07

جهة درعة - تافياللت 08

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10

--- ضرائب ورسوم 11 2

119 864 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف تأمين المباني اإلدارية 14 4932

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 16 353

--- صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

رسوم وإتاوات 20

36 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

2 000 مستحقات الماء 23 333

7 000 مستحقات الكهرباء 24 332

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434

--- مصاريف بنكية 26 69

--- ضرائب ورسوم 27 2

164 864 مجموع المشروع : 10 

164 864 مجموع الجهة : 08

جهة سوس - ماسة 09

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10

--- ضرائب ورسوم 11 2

--- اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف تأمين المباني اإلدارية 14 4932

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 16 353

--- صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

رسوم وإتاوات 20

27 700 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

3 700 مستحقات الماء 23 333

6 000 مستحقات الكهرباء 24 332

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434

--- مصاريف بنكية 26 69

--- ضرائب ورسوم 27 2

37 400 مجموع المشروع : 10 

37 400 مجموع الجهة : 09
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

جهة كلميم - واد نون 10

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10

--- ضرائب ورسوم 11 2

219 978 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف تأمين المباني اإلدارية 14 4932

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 16 353

--- صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

رسوم وإتاوات 20

33 550 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

2 000 مستحقات الماء 23 333

8 000 مستحقات الكهرباء 24 332

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434

--- مصاريف بنكية 26 69

--- ضرائب ورسوم 27 2

263 528 مجموع المشروع : 10 

263 528 مجموع الجهة : 10

جهة العيون -الساقية الحمراء 11

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10

--- ضرائب ورسوم 11 2

218 160 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف تأمين المباني اإلدارية 14 4932

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 16 353

--- صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

رسوم وإتاوات 20

40 000 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

4 700 مستحقات الماء 23 333

9 500 مستحقات الكهرباء 24 332

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434
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ميزانية التسيير-المعدات و النفقات المختلفة للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.1.2.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

بيان المصالح و النفقات
 اعتمادات األداء لسنة 2020

البنود
سطر مشروع جهة برنامج رمز 

اقتصادي
رمز 

وظيفي

--- مصاريف بنكية 26 69

--- ضرائب ورسوم 27 2

272 360 مجموع المشروع : 10 

272 360 مجموع الجهة : 11

جهة الداخلة - واد الذهب 12

دعم المهام 10 860

تحمالت عقارية 10

--- ضرائب ورسوم 11 2

242 400 اكتراء المباني االدارية و تحمالت تابعة 12 4412

--- صيانة وتهيئة المباني اإلدارية 13 4111

--- مصاريف تأمين المباني اإلدارية 14 4932

--- مصاريف األمن و الحراسة والتنظيف 15 499

--- شراء لوازم لصيانة البنايات اإلدارية 16 353

--- صيانة المساحات الخضراء 17 419

--- شراء مواد الطاقة للتدفئة 18 336

رسوم وإتاوات 20

7 200 رسوم ومستحقات المواصالت الالسلكية 21 431

--- رسوم ومستحقات الستعمال الخطوط الشبكات المتخصصة 22 433

3 200 مستحقات الماء 23 333

40 000 مستحقات الكهرباء 24 332

--- مصاريف الرسوم و المراسالت البريدية 25 434

--- مصاريف بنكية 26 69

--- ضرائب ورسوم 27 2

292 800 مجموع المشروع : 10 

292 800 مجموع الجهة : 12

53 156 000 مجموع البرنامج : 111

53 156 000 مجموع الفصل : 1.2.1.2.0.54.000
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

الحماية و النهوض بحقوق اإلنسان 111

المصالح المشتركة 00

دعم المهام 10 490

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- --- شراء األراضي 11 811

--- --- تشييد المباني اإلدارية 12 8211

--- 700 000 دراسات متعلقة باصالح المباني االدارية 13 881

--- 6 257 000 أشغال التهيئة واإلقامة 14 872

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 15 872

شراء العتاد 20

--- 2 550 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- 1 110 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 22 845

--- --- شراء و تركيب عتاد المواصالت السلكية و الالسلكية 23 844

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 24 84

--- --- شراء عتاد خاص وعتاد الوقاية واألمن  25 84

حظيرة السيارات 30

--- 2 245 000 شراء سيارات نفعية 31 86

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 33 8513

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 40

--- --- شراء عتاد طبي 41 849

12 862 000 مجموع المشروع : 10 

االليات الوطنية لحقوق اإلنسان 20 160

بنايات ، تهيئة وتجهيزات 10

--- --- تشييد المباني اإلدارية 11 8211

--- --- ترتيب وتهيئة وتركيب 12 872

--- --- أشغال التهيئة واإلقامة 13 872

--- --- دراسات مرتبطة بتشييد المباني 14 881

شراء العتاد 20

--- 400 000 شراء عتاد وأثاث المكتب 21 871

--- 400 000 شراء عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية 22 845

--- --- شراء واقامة عتاد المواصالت السلكية والالسلكية 23 849

--- --- شراء عتاد تقني وسمعي بصري 24 84

--- --- شراء عتاد خاص وعتاد الوقاية واألمن  25 84

حظيرة السيارات 30

--- 300 000 شراء سيارات نفعية 31 86

--- --- شراء السيارات السياحية 32 8512

--- --- شراء الدراجات النارية و الدراجات 33 8513
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ميزانية االستثمار للسنة المالية 2020

الفصل : 1.2.2.2.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

اعتمادات االلتزام في بيان المصالح و النفقات
سنة 2021 وما يليها

اعتمادات األداء لسنة 
البنود 2020

سطر مشروع جهة برنامج رمز 
اقتصادي

رمز 
وظيفي

نفقات متعلقة بتدابير الوقاية والحماية من انتشار جائحة فيروس كورونا 40

--- --- شراء عتاد طبي 41 849

1 100 000 مجموع المشروع : 20 

13 962 000 مجموع الجهة : 00

13 962 000 مجموع البرنامج : 111

13 962 000 مجموع الفصل : 1.2.2.2.0.54.000
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(1) : االعتمـــــــادات المسجـــــــلة يمـــــــكن دفعھـــــــا على 
شـــــــكل إعانـــــــــــــــــــــــــــات.




